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Esipuhe
Tervehdin lämpimästi tätä uudelleen julkaistua, yksiosaista Pelastusarmeijan opin
käsikirjan laitosta. Esitämme kiitoksen Kansainvälisen opillisten asioiden neuvoston (International Doctrine Council) työstä, joka on ollut suureksi avuksi.
Kenraali William Booth laati ensimmäisen oppia käsitelleen kirjan nimeltä The
Doctrines and Discipline of The Salvation Army vuonna 1881 kadeteille koulutusyksiköissä (Training Homes) annettavaa opetusta varten. Alkujaan se ei ollut saatavilla
laajempaa käyttöä varten, mutta vastauksena huomautuksiin, joiden mukaan kadetteja opetettiin ”salaisesta kirjasta”, julkinen laitos tuli myyntiin vuonna 1883. Vuosien
1885 ja 1913 välillä julkaistiin useita lisäpainoksia nimellä The Doctrines of the Salvation Army. Vuonna 1913 julkaistiin teoksen 11. painos. Vuoteen 1892 asti näiden
painosten alaotsikkona oli Laadittu koulutusyksikköjä varten (Prepared for Training
Homes). Vuoden 1900 jälkeen tämä alaotsikko muuttui muotoon: Laadittu kadettien
upseerikoulutusta varten (Prepared for the use of Cadets in Training for Officership).
Tulee kuitenkin huomata, ettei kirjan käyttöä rajattu vain kadettien koulutukseen.
Pelastusupseerit käyttivät sitä yleisesti osastotyössä koulutus- ja opintotarkoituksiin.
Uutta Pelastusarmeijan opin käsikirjaa valmisteltiin kenraali Bramwell Boothin
johdolla, ja se julkaistiin vuonna 1922. Myöhemmät korjatut painokset ilmestyivät
vuosina 1925, 1927 ja 1935, sekä uusintapainoksin ja vähäisin korjauksin vuosina
1940, 1955, 1960, 1961 ja 1964.
Kenraali Frederick Coutts julkaisi uuden Pelastusarmeijan opin käsikirjan vuonna
1969 ja siitä otettiin lukuisia uusintapainoksia ennen kuin täysin uudistettu opin
käsikirja ilmestyi vuonna 1998 nimellä Pelastuskertomus. Sitä seurasi pian Pelastuskertomukseen liittyvä opinto-opas.
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Tämä vuonna 2010 julkaistu opin käsikirja sisältää vuoden 1998 laitoksen sanamuodon pienehköjä selvennyksiä ja tyylimuutoksia lukuunottamatta. Pääpyrkimyksenä on ollut maksimoida käyttäjäystävällisyys esimerkiksi sijoittamalla raamatunviittaukset uudella tavalla ja upottamalla ne päätekstissä sopiviin kohtiin. Luvut
on numeroitu uudelleen opinkappaleiden mukaisesti. Opin käsikirja on yhdistetty
opinto-oppaan kanssa yhdeksi niteeksi. Vanhentunut opinto-oppaan aineisto on
jätetty pois ja joitakin osia on tiivistetty. Osa liitteistä on tarkistettu ja opintojen
avuksi on laadittu kolme uutta liitettä 5, 6 ja 9.
Kenraali Paul Rader kirjoitti Pelastuskertomuksen esipuheessa seuraavasti: ”Se,
mitä pelastusarmeijalaiset uskovat, ei ole koskaan ollut sivuseikka sen suhteen,
miten me elämme elämäämme Kristuksessa yksilöinä tai maailmanlaajuisena
hengellisenä liikkeenä. Uskomme, joka perustuu Raamattuun ja saa voimansa
henkilökohtaisesta kokemuksesta, on aina ollut tehtävää kohtaan osoittamamme
kuuliaisuuden liikkeelle paneva voima.” Voimme sanoa tähän vankkumattomasti
”Aamen!” ja rukoilla vilpittömästi Jumalaa, jotta tämä viimeisin Opin käsikirjan
laitos pysyisi jatkuvasti käyttökelpoisena vahvistaessaan uskoamme ja tukiessaan
tunnustustamme pelastusarmeijalaisina.

Shaw Clifton
kenraali (eläkkeellä)
Kansainvälinen päämaja, Lontoo, Englanti
maaliskuu 2010
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Pelastusarmeijan
opinkappaleet
1. Me uskomme, että Vanhan ja Uuden testamentin kirjat ovat syntyneet Jumalan
innoituksesta, ja että vain ne ovat kristillisen uskon ja toiminnan jumalallisena
ohjeena.
2. Me uskomme, että on olemassa ainoastaan yksi Jumala, joka on aivan täydellinen, kaiken luoja, ylläpitäjä ja hallitsija ja johon ainoaan uskonnollisen palvonnan
tulee kohdistua.
3. Me uskomme, että jumaluudessa on kolme persoonaa – Isä, Poika ja Pyhä Henki, jotka ovat olemukseltaan yhtä, voimassa ja kunniassa yhdenveroiset.
4. Me uskomme, että Jeesuksen Kristuksen persoonassa ovat yhtyneinä jumalallinen ja inhimillinen luonto niin, että hän on todellinen ja oikea Jumala ja todellinen
ja oikea ihminen.
5. Me uskomme, että ensimmäiset vanhempamme luotiin viattomiksi, mutta että
he tottelemattomuutensa kautta menettivät puhtautensa ja onnensa ja että heidän
lankeemuksensa tähden kaikki ihmiset nyt ovat syntisiä, kokonaan turmeltuneita ja
sellaisina syystä Jumalan vihan alaisia.
6. Me uskomme, että Herra Jeesus Kristus on kärsimyksensä ja kuolemansa kautta
suorittanut sovintotyön koko maailman puolesta niin, että jokainen, joka tahtoo,
voi pelastua.
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7. Me uskomme, että katumus Jumalan edessä, usko Herraamme Jeesukseen
Kristukseen ja uudestisyntyminen Pyhän Hengen kautta ovat välttämättömät ehdot
pelastukseen.
8. Me uskomme, että me tulemme armosta vanhurskautetuiksi uskon kautta Herraamme Jeesukseen Kristukseen ja että sillä, joka uskoo, on siitä todistus omassa
itsessään.
9. Me uskomme, että pelastettuna pysyminen riippuu jatkuvasta kuuliaisesta uskosta Kristukseen.
10. Me uskomme, että kaikkien uskovaisten etuoikeutena on tulla kokonaan pyhitetyiksi ja että koko heidän henkensä, sielunsa ja ruumiinsa voi säilyä ”nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen”. (1. Tess. 5:23)
11. Me uskomme sielun kuolemattomuuden, ruumiin ylösnousemisen, maailman
lopulla tapahtuvan yleisen tuomion, vanhurskaiden iankaikkisen onnen ja pahojen
ikuisesti kestävän rangaistuksen.
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Saatesanat
Pelastusarmeijalaisille usko ja toiminta ovat aina kietoutuneet toisiinsa. Uskomme
ja toimintatapojemme juuret löytyvät Raamatusta, henkilökohtaisesta kokemuksesta ja kristillisestä perinnöstä. Pelastusarmeijan oppi on osa tuota perintöä ja myös
se on rakentunut Raamatun tekstin perustalle siten kuin Jumalan kansa on sitä
tulkinnut.
Tämä kirja käsittelee Pelastusarmeijan oppia. Se tutkii niitä yhtätoista opinkappaletta, jotka vuodesta 1878 alkaen ovat olleet kristillistä evankeliumia koskevan
Pelastusarmeijan todistuksen perustana, ja osoittaa, miten näillä opinkappaleilla
on juurensa Raamatussa ja kirkon traditiossa. Kirja tarjoaa myös mahdollisuuksia
pohtia sitä, kuinka läheisessä yhteydessä nämä yksitoista opinkappaletta ovat niin
jokaisen armeijalaisen henkilökohtaiseen uskoon kuin Armeijayhteisön todistukseen ja toveruuteenkin nähden.
Jotkut voivat ehkä ihmetellä, miksi pelastusarmeijalaiset panevat sellaisen painon
kirjalliselle uskon määrittelylle. Kristinuskon ytimenä on uskovan suhde Jeesukseen Kristukseen – suhde, joka on syvästi henkilökohtainen ja joka saattaa usein
kaihtaa muodollista määrittelyä. Usko on vielä myös väistämättömästi yhteisöllistä
luonteeltaan ja se kukoistaa parhaiten toisten uskovien yhteydessä. Kirkko on vuosisatojen kuluessa oppinut ilmaisemaan yhteisen uskonkokemuksen siten, että se
on yhtäpitävä uskontunnustuksissa ja uskoa koskevissa lausumissa olevan raamatullisen todistuksen kanssa.
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Alkuajan kristityt tunsivat toisensa käyttämällä yksinkertaista tunnustusta: ”Jeesus
on Herra” (1. Kor. 12:3). Se oli heidän uskontunnustuksensa. Niin sanoessaan he
ankkuroivat henkilökohtaisen kokemuksensa ylösnousseeseen Kristukseen, varmistivat toinen toisensa kokemuksen ja vetosivat maailmaa tunnustamaan Kristuksen
herruuden. Kirkon uskontunnustukset ovat kasvaneet tästä raamatullisesta alusta
kirkon uskon arvovaltaisiksi ilmauksiksi. Kolme kristinuskon varhaisilta vuosisadoilta peräisin olevaa uskontunnustusta – Apostolinen uskontunnustus, Nikealaiskonstantinopolilainen uskontunnustus ja Athanasiuksen uskontunnustus – tunnetaan
klassillisina uskontunnustuksina (liite 1). Ajan myötä on lisäksi syntynyt sellaisia
tunnustuksellisia lausumia, jotka usein samastuvat erityisten kirkollisten ryhmittymien opillisiin painotuksiin. Näitä ovat esimerkiksi Westminsterin tunnustus, joka
on edelleen presbyteerisille kirkoille ohjeellinen, sekä Augsburgin tunnustus, joka
uskonpuhdistuksen ajasta alkaen on ilmaissut luterilaisuuden tunnusomaiset opit.
Omat Pelastusarmeijan opinkappaleemme täyttävät samankaltaisen tarkoituksen. Vaikkakaan niiden alkuperää ei ole missään ilmaistu, niiden juuret ovat selkeästi wesleyläisessä opillisessa perinteessä. Opinkappaleet ovat sanoiltaan ja sisällöltään merkittävästi
samankaltaisia Uuden metodistiyhdyskunnan opinkappaleiden kanssa, jotka voidaan
jäljittää vuoteen 1838 (liite 2). William Booth toimi tehtävään vihittynä pappina
Uudessa metodistiyhdyskunnassa, jonka perustajat väittivät opinkappaleidensa olevan
”metodismin opinkappaleita siten kuin herra Wesley oli ne opettanut”. William Booth
otti vuonna 1865 käyttöön seitsemän opinkappaletta toimintaansa aloittavaa Kristillistä
lähetystä varten. Vuonna 1870 niihin lisättiin kolme muuta opinkappaletta. Viimeinen,
nykyään yhdeksäs opinkappale, lisättiin vuonna 1876. Jokainen lisäkohta voidaan
löytää Uusi metodistiyhdyskunta -dokumentista. Nämä opinkappaleet asetettiin ensimmäiseksi kohdaksi Pelastusarmeijan perustamiskirjaan vuodelta 1980 vain vähäisin
toimituksellisin, lähinnä välimerkkien käyttöön liittyvin muutoksin.
Opinkappaleemme polveutuvat siten John Wesleyn opetuksesta ja 1700- ja
1800-lukujen evankelikaalisesta herätyksestä. Vaikkakin 1800-luvun puolivälissä
vaikuttaneiden evankelikaalisten opillisissa käsityksissä oli merkittävää vastaavuutta, joka ilmeni erityisesti Evankelisen allianssin yhdeksänkohtaisessa julkilausumassa vuodelta 1846, niin Pelastusarmeijan opin erityispiirteet ovat peräisin
metodismista. Uudestisyntymistä ja pyhittymistä koskeva voimakas painotuksemme ja se vakaumuksemme, että evankeliumi on aivan jokaista varten, kuten myös
ihmisen vapaan tahdon tärkeä merkitys omaavat kaikki alkuperänsä metodismissa.
Uskonoppi on siten kirkon opetusta. Se on uskoa koskeva laajennettu selitys, joka
perustuu Raamattuun ja jota on kehitetty uskontunnustusten pohjalta. Pelastusar-
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meijan yksitoista opinkappaletta ovat sekä henkilökohtaisen uskon että yhteisen
näkemyksen ilmaus. Ne ovat klassillisten kristillisten uskontunnustuksien mukaisia
ja samastavat pelastusarmeijalaiset Kristuksen ruumiin jäseniksi maan päällä.
Pelastusarmeijan yhtätoista opinkappaletta opetetaan ja niistä keskustellaan usein
toisistaan erillisinä uskon ilmaisuina. Sen sijaan, että ajattelemme opinkappaleita
aina yhtä kerrallaan, voimme ymmärtää opinkappaleiden luonteen tarkastelemalla
ja pohtimalla niitä sillä tavalla, joka hahmottaa niiden muodostaman rakenteen.
Tämä rakenne kuvastaa selkeästi sitä wesleyläistä teologiaa, joka on pelastusarmeijalaisen opillisen ajattelun ydintä.
Opinkappaleet 1–4 käsittelevät Jumalaa, joka on Raamatun kirjoitusten innoittaja.
Raamattu antaa perustan uskollemme ja elämällemme. Jumala on luoja, hallitsija
ja ylläpitäjä. Hän on Isä, Poika ja Pyhä Henki, Pyhän Kolminaisuuden olemus
tai ydin siten kuin Raamatussa on ilmoitettu. Jumala on Lunastaja, joka on luonnoltaan sekä inhimillinen että jumalallinen. Opinkappale 5 kuvaa ihmiskunnan
langennutta tilaa ja sen seurauksia, joista ihmiskunnan voi lunastaa ainoastaan
Jumalan lahja, Jeesus ja hänen ristinuhrinsa (opinkappale 6). Opinkappaleet 6, 7,
8, 9, 10 ja 11 yhdessä ilmaisevat sitä dynaamista vuorovaikutusta, joka vallitsee
Jumalan armon, meidän vastauksemme sekä Jumalan elämässämme tapahtuvan
toiminnan välillä silloin kun me luotamme häneen. Nämä opinkappaleet tutkivat
sitä dynaamista ja vuorovaikutteista suhdetta, joka kuvastaa Jumalan edeltävää,
vanhurskauttavaa, pyhittävää ja kirkastavaa armoa. Toisin sanoen ne yhdessä
antavat käsityksen pelastustiestä (via salutis), Jumalan alati kestävästä armosta ja
Kristukseen uskovien matkasta hänen seurassaan. Opinkappaleet 9 ja 10 kuuluvat
erottamattomasti yhteen, sillä jatkuva pelastettuna pysyminen johtaa pyhitykseen
ja Kristuksen kaltaisuuteen. Kun me vihkiydymme (opinkappale 9), niin silloin
Jumala pyhittää meidät (opinkappale 10). Lopuksi opinkappale 11 muistuttaa meitä
lopullisesta, iankaikkisesta pelastuksesta ja tässä elämässä tekemiemme valintojen
seurauksista.
Opinkappaleet tutkivat ja määrittelevät käsitystämme Jumalasta, ihmisyydestä ja
siitä, miten ihmissuhteet kehittyvät kristillisen elämän puitteissa. Tämä käsitetään
parhaiten silloin, kun opinkappaleiden muodostama rakennemalli pidetään mielessä. Opinkappaleet ovat Pelastusarmeijaa koskeva ainutlaatuinen piirre, mutta silti
niillä on yhdessä muiden kristillisten traditioiden kanssa sama painotus. Opinkappaleet ovat uskon perusta ja ne tarjoavat mittapuun, joka auttaa meitä tulkitsemaan
ja arvioimaan inhimillistä kokemusta, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla
elää uskomme todeksi omassa elämänpiirissämme.
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Luettaessa huomioitavaa
Jokainen luku muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa sisältää muodollisen
ja virallisesti hyväksytyn Pelastusarmeijan selityksen kyseiseen opinkappaleeseen.
Yhdessä nämä lukujen ensimmäiset osat muodostavat virallisen Opin käsikirjan.
Kunkin luvun toinen osa on nimeltään ”Lisätutkistelua varten”. Nämä osat on
tarkoitettu hyödylliseksi lisälähteeksi, mutta ne eivät ole osa Pelastusarmeijan
virallista oppia. Mukaan on liitetty myös ehdotuksia pohdintaa, keskustelua ja
toimintaa varten. Ne on tarkoitettu rohkaisuksi ja auttamaan lukijaa yhdistämään
opillisten asioiden tietämys henkilökohtaiseen hengelliseen kokemukseen, elämään
kristillisessä yhteisössä ja vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa.
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Luku 1

Elävän Jumalan sana
Kristillisen opin lähde
Me uskomme, että Vanhan ja Uuden testamentin kirjat ovat syntyneet Jumalan innoituksesta, ja että vain ne ovat kristillisen uskon ja toiminnan jumalallisena ohjeena.
Ensimmäinen opinkappale ilmaisee Raamatun olevan sekä kristillisen uskon että
kristillisen elämän lähde. Tämän vuoksi uskomme määritelmä ja puolustus löytyvät
Raamatusta. Uskonopin historia osoittaa, miten kirkko on ymmärtänyt, tulkinnut
ja välittänyt raamatullista totuutta. Ensimmäinen opinkappale on johdanto, joka
asettaa Raamatun kristillisen opin lähteeksi.
Raamattu on monien kirjoittajien laatima kirja: se on ihmisten luoma kirjallinen
dokumentti. Me uskomme lisäksi, että se on myös Jumalan sanaa (1. Tess. 2:13).
Sitä leimaa Jumalan arvovalta, se paljastaa totuuden ja toimii oppaana kristityn
elämässä (2. Tim. 3:16,17). Sen sivuilla me kohtaamme historian elävän Jumalan ja
se opettaa meitä elämään yhteydessä häneen.

A. Sana ajallaan annettu
Jumalan sana on annettu meille vuosisatojen aikana muistiin merkittyinä uskon
miesten ja naisten kokemuksina. Raamattu tutkii Jumalan ja hänen kansansa välistä
elävää suhdetta tietyissä historiallisissa yhteyksissä.
1. Raamatun kanoniset kirjat eli kaanon
Kaanon tarkoittaa sellaista kirjallisuuden kokoelmaa, jonka kirkko on hyväksynyt
pyhäksi Raamatuksi, Jumalan ilmoitetuksi sanaksi. Se käsittää sekä Vanhan että
Uuden testamentin. Todennäköisesti aleksandrialainen teologi ja kirkkoisä Origenes (n. 185 – n. 254 jKr.) käytti ensimmäisenä tätä termiä Raamatun kirjoitusten
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arvovaltaisesta kokoelmasta. Suomenkielistä sanaa kaanon vastaa kreikankielinen sana kanoon (mittapuu, ohjesääntö) ja hepreankielinen sana kaneh, jolla on
merkitys ”ruoko, kaisla”. Koska ruokoa käytettiin toisinaan eräänlaisena mittakeppinä, sanaa ryhdyttiin käyttämään tässä merkityksessä. Lopulta sen käyttö laajeni
merkitsemään kaikenlaisia mittakeppejä tai mittaustapoja, myös sääntöjä, normeja
tai malleja. Siten Raamattu oli ”mittapuu”, jolla mitattiin uskoa ja elämää.
Ensimmäiset kristityt hyväksyivät nyt Vanhana testamenttina tunnetut arvovaltaiset
juutalaiset pyhät kirjoitukset ja vetosivat niiden sisältöön saadakseen tukea väitteilleen
Jeesuksen jumalallisesta tehtävästä ja arvovallasta. Samoihin aikoihin he alkoivat viedä
eteenpäin evankeliumin sanomaa sekä kirjoitetun että puhutun sanan välityksellä.
Hyvin varhaisesta kirkon historian ajasta alkaen näistä kirjoituksista tietyt tunnustettiin
arvovaltaisiksi, ja niistä muodostui vähitellen meidän Uusi testamenttimme.
Vanhan testamentin alkuperä on juutalaisen kansan monien vuosisatojen aikaisissa
kokemuksissa. Vanha testamentti kertoo Jumalan kehittyvän mutta vielä epätäydellisen ilmoituksen Jumalasta ennen hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen syntymää. Kristityt ovat aina rakastaneet ja kunnioittaneet Vanhaa testamenttia samalla
tunnustaen, että sen merkityksen todellinen tulkinta ja lupauksen täyttymys löytyy
ainoastaan Jeesuksessa. Ilman Uutta testamenttia Vanha testamentti pysyy epätäydellisenä. Samoin myös Uusi testamentti on epätäydellinen ilman Vanhaa testamenttia. Uusi testamentti julistaa Vanhassa testamentissa ilmenevän kaipauksen ja
toivon täyttymystä Jeesuksessa Kristuksessa.
Uusi testamentti on Jeesuksen Kristuksen elämästä, opetuksesta ja persoonasta
kirjoitettu todistus. Sen kirjat on laadittu opastamaan uskovia ja johtamaan muita
ihmisiä uskomaan häneen. Kun kaanon laadittiin 300-luvulla jKr., kristillinen yhteisö oli yleisesti hyväksynyt useimmat Uuden testamentin kirjat. Ne kirjat, joihin
suhtauduttiin varauksella, hyväksyttiin tai hylättiin kolmesta syystä: luotettavien
kirjojen tuli olla apostolista alkuperää, yhdenmukaisia niin sanotun uskon säännön
(regula fidei) kanssa sekä yleisesti käytössä seurakunnissa.
Tällä Pyhän Hengen ohjaamalla perusteellisella menettelyllä kristityt pääsivät
yksimielisyyteen niistä kirjoista, jotka hyväksyttiin Kirjoituksiin. Kirkko ei antanut
Kirjoituksille niiden arvovaltaa, vaan tunnusti ja vahvisti sen.
2. Testamentit
Raamatun 66 kirjaa jaetaan Vanhaan ja Uuteen testamenttiin. Yhteinen teema
yhdistää nämä hyvin erilaiset kirjoitukset. Testamentti merkitsee liittoa. Juutalai-
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set kirjoitukset todistavat Jumalan solmimasta liitosta Israelin kanssa (2. Moos.
34:10–28). Uusi testamentti todistaa uudesta liitosta. Se luvattiin Vanhassa testamentissa (Jer. 31:31–34), toteutui Jeesuksen Kristuksen kautta (Luuk. 2:20) ja on
voimassa kaikkien niiden kanssa, jotka luottavat häneen.
Nämä kirjat eroavat toisistaan suuresti kirjalliselta muodoltaan ja kulttuuriselta
taustaltaan ja niitä tulee tutkia historiallisten kulttuurien yksilöllisinä ilmauksina.
Kristityt tarkastelevat niitä yhtenä kirjana – Raamattuna. Sieltä löytyy yksi teema,
Jumalan pelastava armo, joka ilmenee Jumalan toiminnassa hänen kansansa keskuudessa ja joka huipentuu Jumalan pelastavaan työhön Jeesuksessa Kristuksessa
(Luuk. 24:25–27; 44–48; Joh. 20:30,31). On siis olemassa kaksi liittoa ja yksi
ilmoitus. Nämä kirjoitukset ovat siten ainutlaatuinen todistus ja niillä on ainutlaatuinen arvovalta niiden sisällöstä, aiheesta ja jumalallisesta alkuperästä johtuen.

B. Ilmoitus
1. Jumala tulee tunnetuksi
Sukupolvet toisensa jälkeen ovat todistaneet jumalallista läsnäoloa koskevasta tietoisuudesta tai siitä vakaumuksesta, että maailmankaikkeuden kauneus ja järjestys
viittaavat kaikkivaltiaaseen luojaan (Room. 1:20). Jumalan tulee kuitenkin pysyä pohjimmiltaan salaisuutena, mysteerinä luomakunnalle. Ilman apua emme juurikaan pysty
löytämään häntä koskevaa pelastavaa totuutta. Koska synti on vaikuttanut käsityskykyymme, ymmärryksemme Jumalasta on hämärä ja vääristynyt (Room. 1:21–32).
Me uskomme, että Jumala on tekojensa kautta tuonut tietoomme sellaista, mitä me itse
emme voisi milloinkaan huomata – hänen rakastavan luonteenlaatunsa (Jer. 31:3), pelastavan voimansa (Ps. 68:19,20) ja iankaikkisen tarkoituksensa (Jes. 55:8–11; Joh. 3:16).
Hän on ottanut ”peitteen pois” – peitteen, joka on verhonnut hänen salaisuuttaan. Tämä
Jumalan itseilmoitus on luotettavasti talletettu ja esitetty Raamatun elävässä sanassa.
Ilmoitus on armon lahja. Se kumpuaa Jumalan rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan
ja siitä jumalallisesta tarkoituksesta, että me tulisimme tuntemaan, rakastamaan,
palvelemaan Jumalaa ja iloitsemaan hänestä iankaikkisesti. Raamattu on tätä ilmoitusta koskeva todistus ja sen kirjoitettu ilmaus. Ei-kristillisten uskontojen käsitykset saattavat ilmaista hengellistä tietoisuutta ja ymmärrystä, mutta ne eivät esitä
Jeesusta Kristusta lihaksi tulleena Sanana (Joh. 1:14–18).
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Termi ”ilmoitus” merkitsee jonkin kätketyn asian paljastamista, ”peitteen ottamista
pois”. Raamatussa ilmoituksen käsitetään kasvavan aivan vähäisestä suuremmaksi ja epätäydellisestä täydelliseksi. Jumalan itseilmoitus on Vanhan testamentin
mukaan asteittaista ja välttämättä epätäydellistä, koska se valmisti tietä Kristuksen,
Jumalan täydellisen ja lopullisen ilmoituksen tulemiselle.
2. Jumala ilmoittaa itsensä eri tavoin
Ihminen kohtaa Jumalan Raamatun sivuilla monin eri tavoin. Juutalaiset saivat
tuntea Jumalan uskollista rakkautta varhaisen historiansa tapahtumien kautta (Jes.
63:7–14; Hoos. 11:1–4). He tunnistivat Jumalan käden, joka teki heistä yhden kansan
ja joka vaikutti jatkuvasti heidän historiassaan. Jumala antoi lain malliksi siitä, miten
hänen yhteydessään eletään (5. Moos. 31:9–13; Ps. 119:105) ja paljasti profeettojensa
kautta rakkautensa suuruuden ja puhtauden (Aam. 5:21–24; Hoos. 14:4). Vanhan testamentin sisällössä historia, laki, profeetat ja muut kirjoitukset auttavat lukijaa Jumalan
majesteettisuuden, pyhyyden ja rakkauden syvempään ymmärtämiseen.
Kaikilla näillä ilmoituksen eri muodoilla on keskuksensa Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala toimii historiassa ja vaikuttaa ainutlaatuisella tavalla Jeesuksessa
antaakseen meille pelastuksen (Hepr. 1:1–3). Hän, josta profeetat puhuivat, on
siten lain täyttymys (Jes. 53:1–6; Matt. 5:17–20). Uusi testamentti kuvaa Jeesuksen
henkilöhistoriaa ja julistaa sitä evankeliumin sanomaa, mitä kirkko on siitä alkaen
julistanut. Siten Raamattu tarjoaa sellaista, mitä mikään muu kirja ei voi samalla
tavalla tarjota – Elämän sanaa. Se on pelastava ilmoitus, jonka keskiössä on Jeesus
Kristus, Jumalan elävä Sana (Joh. 1:1–18).

C. Syntynyt innoituksesta
”Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon
mukaiseen elämään. Näin ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään
kykenevä.” (2. Tim. 3:16–17)
Raamattu on Jumalan lahja, ei ihmisen aikaansaannos. Se on jumalallisen voiman ja inhimillisen vastauksen vuorovaikutuksen tulos. Jumalan aloite ja ihmisen
vapaaehtoinen kuuliaisuus ovat tehneet sen mahdolliseksi. Ilmoitettu totuus on
välitetty ja talletettu kirjoitetun kielen välityksellä.
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Ilmaukset ”jumalallisesti innoitettu, inspiroitu” tai ”syntynyt Jumalan innoituksesta” kuvaavat sitä, kuinka usein monia erilaisia kirjallisia lähteitä käyttäneet Raamatun kirjoittajat olivat niin Pyhän Hengen valaisemia ja ohjaamia, että he saivat
aikaan luotettavan ja pysyvän todistuksen Jumalan pelastavasta työstä ihmiskunnan
puolesta. Tämän todistuksen keskipisteenä on Jeesuksen Kristuksen elämä ja persoona (Joh. 20:30,31; 2. Piet. 1:20,21).
Raamatun kirjoittajilla oli jotakin enemmän kuin vain taiteilijan tai kirjailijan luonnollinen innoitus. Samalla useimmat kristityt oivaltavat, että innoitus ei ole sanelua.
Mikään Raamatussa ei osoita, että Jumala olisi hävittänyt sen kirjoittajien omat
persoonallisuudet ja muuttanut heidät jäljentäjiksi. Heidän yksilölliset kirjoitustyylinsä, ajattelutapansa, kulttuuriset taustansa ja inhimilliset rajoittuneisuutensa näkyvät
Raamatun teksteissä.
Raamattua ei kuitenkaan voi selittää inhimillisin käsittein. Sen kirjoitukset eivät
ilmaise vain inhimillistä ymmärrystä, vaan myös Jumalan työtä ja Jumalan sanaa.
Raamatun sanoman ja vaatimusten tarkasteleminen osoittaa niiden ylittävän tavanomaisen inhimillisen viisauden, johdonmukaisuuden ja hyvyyden.

D. Raamatun arvovalta
Raamattu on syntynyt innoituksesta ja se sisältää Jumalan pelastavan ilmoituksen.
Siksi Raamatun arvovalta, auktoriteetti ylittää kaikki muut auktoriteetit. Juutalaiset
hyväksyivät pyhien kirjoitustensa arvovallan. Näin teki myös Jeesus (Matt. 22:29–
32; Joh. 10:35b). Herransa esimerkkiä seuraten alkukirkko tunnusti jo alusta alkaen
juutalaisen kaanonin (Vanhan testamentin kirjat), vetosi siihen ja näki sen olevan
evankeliumin perustan (Ap. t. 2:16–21; 13:32–52; 28:25–27). Hyvin pian alkukirkko
tunnusti myös niiden kirjoitusten innoituksen ja arvovallan, jotka yhdessä muodostivat Uuden testamentin. Nämä kirjoitukset ovat myös perustavanlaatuisia, koska
niiden sanoman kautta me kohtaamme Jeesuksen Kristuksen Herrana ja Vapahtajana.
Kirkko ei antanut kirjoitetulle sanalle sen arvovaltaa, vaan tunnusti siinä jo olevan arvovallan. Se hyväksyi Raamatun arvovallan ylimpänä ratkaisevana tekijänä
oikeaa kristillistä uskoa ja opetuslapseutta koskevissa asioissa. Kirkko asetti myös
itsensä Raamatun arvovallalle kuuliaiseksi.
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Historia tarjoaa monia esimerkkejä siitä, miten kirkko on etsinyt johdatusta Raamatusta silloin kun se on käsitellyt kriisejä ja harhaoppeja. Kirkon historiasta löytyy
myös lukuisia tapauksia, joissa Henki on herätellyt kristillistä yhteisöä uudelleen
uskoon ja opetuslapseuteen raamatullisen sanoman välityksellä. Raamatun sisältö on tarjonnut sekä yksittäisille ihmisille että koko Jumalan kansalle mittapuun
kristillistä uskoa ja elämää varten. Raamattu on osoittanut lukemattomille ihmisille
arvonsa luotettavana kristillisen uskon ja elämän oppaana (1. Tim. 3:16,17; 1. Piet.
1:19–21).

E. Raamattu ja muut auktoriteetit
1. Raamattu, Henki ja kirkko
Raamattu on kristittyjen ylin auktoriteetti. Raamattu kuitenkin opettaa itse, että
on olemassa kolme tukipylvästä, jotka tarjoavat kristilliselle uskolle ja elämälle
varman perustan. Nämä kolme ovat Raamatun opettaminen (2. Tim. 3:16,17),
Pyhän Hengen antama valo (Ap. t. 8:29; 9:10–19; 13:1–3; 16:6–8) ja kristillisen
yhteisön yksimielisyys (Ap. t. 15:1–29; 1. Tess. 5:12–22). Raamattua ei voi lukea
viittaamatta kristikunnan historian yleiseen ymmärtämiseen sen eri vaiheissa, eikä
Raamattua myöskään voi ymmärtää ilman Hengen apua. Jokainen näistä kolmesta
tukipylväästä tarvitsee kahden muun antaman vahvistuksen sen varmistamiseksi,
että evankeliumin totuus säilyy.
Uuden testamentin kirjoittajat kertovat, miten suhde Jeesukseen muutti yksilöiden
ja yhteisöjen elämän. Heidän sanansa pysyvät kristillisen kokemuksen, oikeaoppisen uskon ja eettisen käytöksen mittapuuna. Jotta voimme lukea näitä sanoja
oikealla tavalla, tarvitsemme siihen Pyhän Hengen ohjausta. Pyhä Henki puhaltaa
sanoihin elämän, ja tuo esiin sen totuuden ja tulkitsee Jumalan iankaikkisen sanoman meidän aikaamme varten. Me tarvitsemme myös kristikunnan vahvistuksen.
Vuosisatojen ajan Jeesuksen seuraajat ovat todistaneet evankeliumista ja saarnanneet sitä tarjoten avaimen Raamatun sanoman ymmärtämiselle.
Kristityllä on siten kolme auktoriteettia Raamatun ymmärtämiselle ja sen soveltamiselle elämässä. Ne ovat Raamattu, Henki ja kirkko. Kukin auktoriteetti varmentaa ja vahvistaa kaksi muuta.
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2. Tärkein auktoriteetti
Näistä kolmesta auktoriteetista Raamattu pysyy kuitenkin tärkeimpänä. Henki
selventää raamatullisen totuuden, joka oikein ymmärrettynä on vastakaikua historiallisen kirkon alkuperäiselle todistukselle. Historia kuitenkin opettaa, että niitä
vaatimuksia, joita on esitetty Hengen valaisua ja kirkon perinnettä kohtaan, voi
käyttää väärin silloin kun niitä pidetään vastaansanomattomina. Historiallisesti katsoen kirkon opetusta ovat vääristäneet turmeltuneet rakenteet. Hengen johdatus on
toisinaan ymmärretty väärin, tulkittu väärin tai sitä on puolustettu väärin perustein.
Raamattu sisältää sekä kirkon että yksittäisten profeettojen ja apostolien kokemuksen. Sen sanoma on sisäisesti johdonmukainen, mikä vahvistaa sen aitouden.
Vertaamalla raamatuntekstiä toisiin raamatunteksteihin saavutetaan ymmärrys siitä,
mikä on Jumalan tahto. Tulkinta ei koskaan voi olla lopullinen, sillä tutkiessamme
Raamattua me asetumme kaksinpuheluun sen kanssa ja koemme sanoman muuttavan voiman. Se rohkaisee ja oikaisee meitä omassa tilanteessamme. Raamattu
tulkitsee itse itseänsä.
Raamattu kokonaisuudessaan on kristityn ylin auktoriteetti. Sen arvovalta ylittää
kaikki muut vaatimukset ja sen opetus vahvistaa kaikki muut hengelliset totuudet. Raamattu on se perusta, jolla kaiken kristillisen yksimielisyyden tulee levätä.
Se toimii myös mittana, johon nähden Hengen valoon liittyviä vaatimuksia tulee koetella. Kaikkien muiden lähteiden tulee mukautua Raamatun olennaiseen,
keskeiseen opetukseen, jotta voimme pitää niitä kristillisinä. Tässä mielessä yksin
Raamattu toimii ”kristillisen uskon ja elämän jumalallisena ohjeena”.
3. Pluralismi
Monet meistä elävät pluralistisissa, moniarvoisissa yhteiskunnissa, joissa muiden
uskontojen pyhät kirjoitukset sekä uskonnollisten aatteiden ja humanististen filosofioiden sekoitus kilpailevat ihmisten sydämistä ja ajatuksista. Tässä tilanteessa
me pidämme yhä kiinni siitä, että Raamattu on kristitylle ainoa auktoriteetti, joka
määrittelee uskon ja ohjaa ihmisen toimintaa.
Muiden uskontojen pyhissä kirjoituksissa saattaa olla oivalluksia, jotka ovat avuksi
hengellisessä etsinnässä, mutta Raamattu sisältää kertomuksen Jumalan tehtävästä
pelastaa Kristuksessa ihmiskunta ja kuvaa tarjolla olevan pelastuksen olemuksen ja
laajuuden. Siinä tehtävässä Raamattu on aivan ainoalaatuinen.

26

Ihmisfilosofioita ja suosittuja ajatussuuntauksia on arvosteltava Raamatun ajattomien totuuksien valossa. Raamatun sisältämää pelastavaa totuutta ei voi heikentää
eikä muuttaa ajan suosittujen asenteiden tai nykyideologioiden mukaiseksi – niiden, jotka kieltävät uskon tai kaivavat maata sen alta. Raamattu voi kuitenkin tulkita nykyajan kokemusta ja painaa leimansa tämän päivän ajatteluun ja asenteisiin.
Raamattu pysyy kristillisen uskon ja toiminnan ainoana jumalallisena ohjeena,
koska se ilmaisee ja säilyttää Jumalan ainutlaatuisen ja ainutkertaisen ilmoituksen
itsestään Jeesuksessa Kristuksessa – hänessä, joka tuli maailmaan historian tiettynä
hetkenä hänen elävänä Sananaan (Luuk. 4:16–21; Joh. 1:14; 1. Kor. 1:18–2:2). Jeesuksen hyväksyminen merkitsee, että tunnustamme kirjoitetun sanan auktoriteetin,
sanan, jossa hänet kohdataan. Jeesus itse on Raamatun Herra, ja Raamattu on korvaamaton ja alati merkityksellinen siksi, koska se johdattaa meidät hänen luokseen.

F. Sana ikuisiksi ajoiksi
Kaikissa kristilliseen uskoon ja elämään liittyvissä asioissa Raamattu on ehdottoman uskottava ja luotettava. Kaikki, mitä on tarpeen tietää pelastavasta totuudesta,
löytyy sen sivuilta. Raamattu antaa tulevaisuudentoivon kaikille, joiden on tarpeen
kuulla hyvä sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Se ilmestyi, kun Jumalan elävä Sana
innoitti ihmisten – miesten ja naisten – ajatuksia ja mieliä, ja sen sivuilta Jumalan
elävä Sana puhuttelee meitä yhä edelleen arvovallalla ja voimalla.
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Lisätutkistelua varten 1
”Haluan nähdä uuden Raamatun käännöksen, joka saavuttaa elävien ihmisten sydämen ja heidän arkisen elämänsä. Haluan paremman käännöksen
– tai ehkä sitä voi kutsua siirroksi – niistä käskyistä ja lupauksista, opetuksista ja tämän kirjan vaikutuksista niiden miesten ja naisten ajatuksiin ja
tunteisiin, sanoihin ja tekoihin, jotka pysyvät lujasti siinä ja jotka uskovat
siihen ja julistavat sen olevan innoittava kirja ja ainoa hyväksytty elämänohje.”
William Booth1

A. Opinkappaleen keskeiset asiat
1. Ilmoitus Raamatun välityksellä
Jumala on ilmoittanut itsensä luomakunnan ja ihmiskunnan historian kautta (Hepr.
1:1; 2. Piet. 1:16–21). Raamattu on todistuskappale siitä, miten Jumala toimii antaakseen pelastuksen historian tapahtumien kautta (5. Moos. 26:5–9). Me voimme
lukea siitä, miten Jumala esittää vaatimuksia, pitää lupauksensa, yrittää saavuttaa
meidät ja pelastaa meidät armollaan voidakseen saattaa päätökseen aikomuksensa
ihmiskuntaan nähden – mukaan lukien lopullinen lunastus sitten kun hän luo uuden
taivaan ja uuden maan (Jes. 65:17–25; Ilm. 21,22).
2. Raamatun perussuhde
Raamattu osoittaa, miten paljon Jumala kaipaa yhteyttä ihmisen kanssa. Tämä on
ilmaistu Vanhassa testamentissa liittojen solmimisena, ylläpitämisenä ja täyttymyksenä (1. Moos. 12:1–3; 5. Moos. 7:7–9). Uudessa testamentissa yhteyden kaipuu
ilmaistaan Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi tulemisena, inkarnaationa. Jumala
toimii yksittäisten ihmisten elämässä ja kutsuu heitä yhteyteen itsensä kanssa (2.
Moos. 3:1–6; Jes. 6:1–8;
1 William Booth, The War Cry, 30.5.1882.

28

Jer. 1:4–10; Ap. t. 9:1–9). Jumala on kaikkialla läsnä oleva, eikä häntä voi paeta
(Ps. 139). Jumala puhuu meille selkeästi myös elämämme ratkaisevina ja käänteentekevinä aikoina, joko suoraan tai toisten ihmisten kautta (2. Sam. 12:1–14; Gal.
1:13–24).
3. Raamatun innoitus, inspiraatio
Me uskomme Raamatun sanoman olevan innoitettu ja luotettava. Kukin yksittäinen
raamatunkohta tulee kuitenkin lukea ja tulkita huolellisesti omassa yhteydessään ja
viitaten koko raamatulliseen totuuteen.
Me vakuutamme voivamme luottaa Raamattuun, kun se opastaa ja ohjaa asioissa,
jotka koskevat jumalallista totuutta ja kristillistä elämää, koska Raamatussa me
kohtaamme itse Jumalan Sanan, Jeesuksen Kristuksen. Pyhä Henki, joka on innoittanut kirjoittajia, valaisee myös Raamatun sivuja lukevia ja johtaa heitä uskoon.
4. Raamatun arvovalta
Ensimmäinen opinkappaleemme vahvistaa Raamatun olevan ratkaisevan tärkeä
kristilliselle uskolle ja elämälle. Raamatun innoitus, inspiraatio edellyttää, että sen
arvovalta ylittää ilmoituksen kaikki muut lähteet kristillisen ilmoituksen ensisijaisena lähteenä (Ps. 119:105–112). Sen ainutkertainen arvovalta paljastaa Jumalan
ajatukset ja teot.
Raamatun arvovalta panee kaikki muut auktoriteetit koetukselle. Sitä on sen tähden
kuvattu ”riittäväksi auktoriteetiksi”. Athanasios (n. 296 – n. 373 jKr.), joka toimi
Aleksandrian piispana, kirjoitti: ”pyhä ja innoitettu Raamattu on pätevä julistamaan
totuuden.”2 Vastaavasti Augustinus (n. 296 – n. 373 jKr.), Hippon piispa, kirjoitti,
että ”siinä, mikä on selkeästi kirjoitettu Raamatussa, on kaikki, mikä on välttämätöntä uskolle ja sille, miten tulee elää.”3
Usko Raamattuun ylimpänä auktoriteettina osoittaa Pelastusarmeijan hengenheimolaisuutta protestanttisen evankelikaalisuuden kanssa. Roomalaiskatolinen kirkko
ja ortodoksiset kristityt viittaavat Raamattuun ja kirkon traditioon omina auktoriteetteinaan. Muut kristityt, esimerkiksi kveekarit, asettavat eniten painoa henkilökohtaiselle kokemukselle.
2 Athanasios: Contra Gentes, I. www.ccel.org/ccel/schaff/npnf204.vi.ii.i.i.html.
3 Augustine: On Christian Doctrine Book 2, Chapter 9.
www.ccel.org/ccel/schaff/npnf102.v.v.ix.html.
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Raamatun arvovallan vahvistaa se kokemus, joka moniin kansoihin, kulttuureihin
ja sukupolviin kuuluvilla uskovilla on, kun he ovat osoittaneet oman elämänsä
kautta Raamatun pelastavaa totuutta ja sen opetusta.
5. Raamatullisen todistuksen vahvistus
Pyhä Henki innoittaa ja opettaa jokaista lukijoiden sukupolvea niin, että Raamatun
tekstin sanoista tulee Jumalan sanoja heidän elämäänsä ja elämäntilanteihinsa.
Jotta tämä tapahtuisi, uskovan on oltava avoin Raamatun sanaa koskevalle Hengen
tulkinnalle, joka tuo tekstiin elinvoimaa ja merkityksellisyyttä.
Raamatullinen totuus vahvistetaan kolmella tavalla. Nämä ovat: sisäinen todistus
niin, että tekstikohta vahvistaa ja valaisee toista Raamatun kohtaa; kokemusperäinen todistus silloin kun yksittäiset ihmiset löytävät Raamatun tekstissä totuuden
itsestään, kohtaavat Jumalan ja kääntyvät; sekä sosiaalinen todistus sen myönteisen
ja ohjaavan roolin kautta, jota Raamattu on näytellyt ihmisten välisessä kanssakäymisessä ja lukemattomien ihmisyhteisöjen elämässä.
Vanha testamentti osoittaa Jumalan luonteen, Jumalan toiminnan historiassa ja
ihmisten vastauksia hänelle. Se on kuitenkin epätäydellinen ilmoitus; se on valmistelua (luku 2). Jeesus, Jumalan lahja, suorittaa loppuun Jumalan Vanhassa testamentissa ennustetun pelastusteon (Joh. 1:1–18; 3:16; Ef. 1:1–10; Kol. 1:15–20;
Hepr. 1:1–3). Tämä merkitsee sitä, että me ymmärrämme Vanhan testamentin kertomusten, esimerkiksi Jesajan kirjan 53. luvun, viittaavan Kristukseen. Hän antaa
niille täyden merkityksen (katso myös Hepr. 5:5,6; 10:5–7). Jeesus selittää oman
tehtävänsä Vanhan testamentin valossa (Luuk. 4:18,19; katso Jes. 61:1,2).
•

Keskustelkaa siitä, millä tavalla Vanha testamentti viittaa Uuteen testamenttiin
ja miten Uusi testamentti on vaillinainen ilman Vanhaa testamenttia. Laatikaa
luettelo eri esimerkeistä.

•

Kuinka voimme pitää Raamattua ylimpänä auktoriteettinamme ja samalla
välttyä ”bibliolatrialta”, Raamatun kirjaimen taikauskoiselta kunnioittamiselta, tai tekemästä itse Raamatusta epäjumalaa?

•

Keskustelkaa eri tavoista, joilla Jumala ilmoittaa itsensä ja millainen on niiden suhde hänen ilmoitukseensa Raamatussa.

•

Kuvaa oppia innoituksesta siten, että se on sinulle merkityksellinen ja auttaa sinua.
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B. Historiallinen yhteenveto
1. Kaanonin määritys
Ensimmäisten viiden kristillisen vuosisadan aikana luotiin Pyhän Hengen johdatuksessa arvovaltaisista kirjoituksista hyväksytty luettelo tai kaanon. Kaanonin
muodostumisen ymmärtäminen osoittaa, miten Jumala on ilmoittanut itsensä
historian kuluessa ja innoittanut Raamatun kirjoittajia oikeaan näkemykseen hänen
omasta persoonastaan ja tarkoitusperästään. Raamatun arvovallan perustana on
Hengen todistus Jumalan miehille ja naisille kautta aikojen.
a)

Vanhan testamentin kaanonia koskeva ratkaiseva päätös tehtiin Jamnian synodissa vuonna 91 jKr. Heprealaisen Raamatun 39 kirjaa muodostuvat laista,
profeetoista ja kirjoituksista.

b) Osaan Raamatun käännöksiä sisältyvät myös apokryfikirjat. Nämä kirjat kuuluivat osana Septuagintaan, Vanhan testamentin kreikankieliseen käännökseen,
mutta niitä ei hyväksytty Jamniassa. Useimmat protestanttiset kirkot hyväksyvät ne ”rakennukseksi”, mutta yksinomaan niitä ei tule käyttää vahvistamaan
kristillistä uskoa.
c)

Uuden testamentin muodostavat evankeliumit, Apostolien teot, kirjeet ja Ilmestyskirja. Paavalin ja muiden kirjoittamat kirjeet ovat varhaisimpia kirjallisia todistuksia Jeesuksesta Kristuksesta. Ne antoivat ohjeita nuorille kirkoille ja niiden johtajille sekä uskoa että kristillistä elämää koskevissa kysymyksissä. Ohjeet koskivat
usein kulttuurisia kysymyksiä, lähetyksen haasteita tai kirkon sisäisiä suhteita.
Evankeliumit kirjoitettiin, jotta tyydytettäisiin erityisen ihmisryhmän tarve ymmärtää Jeesuksen elämän ja toiminnan merkitys. Historia (Apostolien teot) osoittaa,
miten Pyhä Henki loi, varusti ja johti varhaiskirkkoa sen elämässä ja tehtävässä.

d) Muutamat muutkin kirjalliset dokumentit levisivät laajalti kirkon piirissä, ja
niitä koottiin kirjoituskokoelmiksi. Yhtään alkuperäistä käsikirjoitusta ei ole
säilynyt, mutta jotkut kopiot ovat niinkin varhaisia kuin 350-luvulta jKr.
e)

Tarve ryhtyä tunnistamaan luotettavat kirjoitukset tuli ilmeiseksi sen jälkeen
kun harhaopettaja Markion (n. 85 – n. 160 jKr.) oli julkaissut noin vuonna 140
jKr. oman raamattukaanoninsa, joka muodostui Luukkaan evankeliumin ja
kymmenen Paavalin kirjeen typistetyistä versioista.
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f)

Tunnetuin Uuden testamentin kaanon on Muratorin kaanon, latinankielinen
käännös kreikkalaisesta alkuperäistekstistä. Se ajoitetaan tavallisesti n. 170–190
jKr., ja se muodostuu neljästä evankeliumista, Apostolien teoista ja 17 kirjeestä.

g) Jerusalemin piispana toimineen Kyrilloksen (n. 315–386 jKr.) kaanon vuodelta
350 jKr. ja Laodikean konsiilin kaanon vuodelta 363 jKr. luettelevat 26 kirjaa
27:stä – vain Ilmestyskirja puuttuu.
h) Varhaisimmat tunnetut maininnat Uuden testamentin 27 kirjan kaanonista
ovat: Athanasioksen kirje kirkon juhlista (367 jKr.), Rooman kirkolliskokouksen päätökset (393 jKr.), Hippon kirkolliskokouksen päätökset (393 jKr.) sekä
Karthagon kolmas kirkolliskokous (397 jKr.). Sen jälkeen 27 kirjan kanonisuus asetettiin vain harvoin kyseenalaiseksi.
i)

Vähitellen, 300-luvun alussa kirkkohistorioitsija Eusebius Kesarealainen (n. 263
– n. 339 jKr.) luokitteli kaikki olemassa olevat kirjoitukset kolmeen ryhmään:
yleisesti tunnetut, kiistellyt sekä epäilyttävät ja harhaoppiset.

j)

Raamattumme nykyinen jako kappaleisiin ja jakeisiin otettiin käyttöön ennen
1500-lukua. Kappalejako perustuu Stephen Langtonin, Canterburyn arkkipiispan (n. 1227 jKr.) laatimaan järjestelmään. Heprealaisen Vanhan testamentin
jako jakeisiin luetaan rabbi Isaac Nathanin (n. 1440 jKr.) ansioksi. Tätä heprealaisen Vanhan testamentin jakoa käytti myös Stefanukseksi kutsuttu Robert
Estienne. Hän jakoi vuonna 1555 Uuden testamentin pysyvästi numeroituihin
jakeisiin. Useimmat Raamatut ovat Geneven Raamatun (1560) jälkeen käyttäneet jakoja lukuihin ja jakeisiin.

2. Perusteita ottaa kirjoitus mukaan kaanoniin
Myöhemmät kirkolliskokoukset vahvistivat kirjojen valinnan Uuden testamentin
kaanoniin seuraavin arvioperustein:
a)

Yhdenmukaisuus sen uskonsäännön (tai uskontunnustuksen) kanssa, joka oli
kulkenut perintönä kirkossa.

b) Apostolinen alkuperä (kirja on ensimmäisten apostolien kirjoittama tai se
sisältää heidän opetustaan)
c)

Kirkoissa yleisesti käytettyjä
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Sekä apostolisena aikana että sen jälkeen syntyi muitakin kirjoituksia, joilla ei ole
raamatullista arvovaltaa. Monet niistä torjuttiin epäaitoina, kuten Tuomaan evankeliumi. Se sisältää muutamia aika mielikuvituksellisia ja epäilyttäviä Jeesus-lapsen
ansioksi luettuja ihmeitä.
3. Uuden testamentin käsikirjoitukset
Hengellisen arvonsa osoittaneita Uuden testamentin kirjoituksia kopioitiin ja jaettiin seurakuntien kesken. Käsikirjoituksissa alkoi ilmetä eroavuuksia. Näin ollen
sadoittain alkuperäisten kirjeiden, Apostolien tekojen ja evankeliumien erilaisia
muunnelmia syntyi alkuperäisten kirjeiden laatimisen jälkeisinä aikoina. Tähän oli
monia syitä, muun muassa seuraavat:
a)

Kopiointi
1) Tahattomat erehdykset, esimerkiksi kirjaimen tai sanan väärä kopiointi
2) Yritykset kohentaa alkuperäistekstiä tai sen kopiota kieliopillisesti tai
		tyylillisesti
3) Muutokset, joiden avulla lause tehdään helpommin
ymmärrettäväksi
4) Kopioitavan käsikirjoituksen vauriot
b) Käännökset
Käännöksien välillä oli merkittäviä eroja siinä kuinka huolellisesti pyrittiin
säilyttämään alkuperäiskäsikirjoituksen tarkka sisältö.
1) 100- ja 200-luvut: syyria, latina ja koptin kielen eri murteet
		
(koptin kieltä käytettiin Egyptissä)
2) 300-luvulta alkaen: armenian, georgian, etiopian, arabian ja
		
numibian kielet idässä sekä gootin ja anglosaksin kielet lännessä
c)

Paikalliset tekstimuunnokset
Tietyt uskonyhteisöt kehittivät alkuperäisistä käsikirjoituksista eroavia paikallisia tekstimuunnoksia. Ne on luokiteltu ryhmiin, joihin tavallisesti viitataan
seuraavin nimityksin:
1) Aleksandrialainen tekstimuoto – sen katsotaan olevan
yleisesti paras teksti ja se on uskollisin alkuperäistekstille.
2) Läntinen tekstimuoto – se voidaan jäljittää 100-luvulle jKr.
3) Kesarealainen tekstimuoto – luultavasti itäinen
tekstimuunnelma, joka voidaan ajoittaa 200-luvulle jKr.
4) Bysanttilainen tekstimuoto – sitä on kutsuttu myös
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syyrialaiseksi, antiokialaiseksi, koinee-kreikkalaiseksi tai kirkolliseksi
tekstimuodoksi. Tämä on hiotumpi teksti, joka yritti ”parantaa” kieltä.
Sitä pidettiin arvovaltaisena tekstinä 600-luvulta aina 1400-luvulle
saakka, jolloin kirjapainotaito keksittiin.

d) Oikeat lukutavat
Luotettavimman tai mahdollisimman oikean tekstimuodon määritteleminen on
kehittynyt hyvin tarkaksi tieteenalaksi. Sen päteviksi osoitettuihin arvioperusteisiin kuuluvat muun muassa seuraavat:
1) Varhaisemmat käsikirjoitukset ovat usein luotettavampia.
2) Käsikirjoituksen maantieteellinen alkuperä viittaa tiettyihin ”värityksiin”
		
tai erityispiirteisiin. Silloin kun hyvin erilaisilta alueilta peräisin olevat
		
lukutavat ovat yhtäpitäviä, niin tuo tekstin lukutapa yleensä oikea.
3) Käsikirjoituksilla, jotka ovat osoittautuneet luotettavammiksi,
		
on suurempi painoarvo silloin kun eri tekstit poikkeavat toisistaan.
4) Yleisesti ottaen vaikeammat lukutavat tulee asettaa etusijalle,
		
koska myöhemmillä tekstin kopioijilla on tapana ”parantaa” tekstejä.
5) Yleisesti ottaen lyhyemmät muunnokset tulee asettaa etusijalle,
		
koska myöhemmillä tekstin kopioijilla on taipumus pikemminkin
		
laajentaa kuin lyhentää tekstiä.
6) Kun kaksi tekstijaksoa on yhtäpitäviä ja kolmas näyttää olevan
		
ristiriidassa niiden kanssa, niin on mahdollista, että yhdenmukaisuus voi
		
johtua kopioijan suorittamasta tekstin harmonisoinnista, ja että molemmat
		
toisistaan eroavat tekstit voivat heijastaa oikein alkuperäisiä käsikirjoituksia.
7) Kirjoittajan luonteenomainen tyyli, pyrkimys ja kuulijakunta
		
vaikuttavat sananvalintaan ja ilmaisumuotoihin.
4. Käännökset ja parafraasit, laajentavat tekstin muunnelmat
a)

Raamatun latinankielinen käännös oli läntisen kirkon virallinen käännös. Arkikielisiä käännöksiä alkoi ilmestyä 1300- ja 1400-luvuilla. Bysanttilainen teksti
oli perustana lähes kaikille Uuden testamentin nykykielisille käännöksille aina
1800-luvulle saakka.

b) Kuolleen meren kääröjen löytyminen vuonna 1947 tarjosi valtavan määrän
materiaalia lisäparannuksia varten. Nämä kääröt sisältävät kaikki Vanhan
testamentin kirjat tai osia niistä Esterin kirjaa lukuun ottamatta. Ne ovat osoittautuneet Vanhan testamentin perinteiselle heprealaiselle tekstille arvokkaaksi
vahvistukseksi ja selventäväksi parannuskeinoksi.
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c)

Käännösten julkaiseminen on 1900-luvun jälkipuoliskolla lisääntynyt nopeasti.
Meidän on kuitenkin erotettava käännökset, jotka pyrkivät olemaan alkuperäisten kreikankielisten tai hepreankielisten tekstien täsmällisiä tulkintoja,
ja parafraasit, käännösmuunnelmat, jotka ottavat käännöksissään suurempia
vapauksia tarkoituksena saada lukija kiinnostumaan. Näillä molemmilla on
oma suuri arvonsa, mutta eri tarkoitusperät.

•

Keskustelkaa niistä raamatunkäännöksistä ja käännösmuunnelmista, joita
tunnette. Tehkää luettelo niistä raamatunkäännöksistä, jotka ovat mielestänne
enemmän kirjaimellisia käännöksiä ja niistä, jotka ovat luonteeltaan enemmän
käännösmuunnelmia. Mitä vahvuuksia ja heikkouksia niissä kummassakin on?
Milloin ja miksi on tarkoituksenmukaista käyttää niitä?

C. Raamatun tulkinta
Pelastusarmeijalaisina me uskomme Raamatun arvovaltaan ja ensisijaisuuteen
kaikissa kristillistä uskoa ja elämää koskevissa kysymyksissä. Siksi on tärkeää,
että opimme olemaan tutkistelemamme tekstin merkitykselle niin uskollisia kuin
mahdollista – että opimme tulkitsemaan tekstiä hyvin.
Hermeneutiikka on laaja raamatuntulkintaa koskeva tiedonala tai sen harjoittamisen muoto. Hermes oli kreikkalaisessa mytologiassa jumalten viestinviejä. Sen
tähden hermeneutiikan alaan kuuluu saattaa viesti kuulijan tietoisuuteen.
Tietyt tekijät tulee huomioida:
a)

Kulttuurit, ajattelutavat ja Raamatun maailmaa koskevat edellytykset on ymmärrettävä, jotta teksti tulee oikein tulkituksi.

b) Kirjallisuuden eri lajit edellyttävät erilaisia tulkintamenetelmiä.
c)

Jokainen teksti tulee tulkita toisten tekstien valossa ja Raamatun kokonaistodistuksen yhteydessä.

Eksegeesi (tekstinselitys) merkitsee kirjaimellisesti toimintaa, joka osoittaa tietä tai
joka johtaa ulos, ja se on nimenä sille toimintatavalle, jolla hermeneuttisia periaatteita sovelletaan tiettyyn tekstikatkelmaan.
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Mitä enemmän me tunnemme kieltä, maailmaa ja Raamatun sanomaa, sitä vähemmän tiedostettua tarvitsee raamatuntulkinnan harjoittamisen olla. Riippumatta
siitä, kuinka hyvin me tunnemme Raamattua ja siitä, kuinka taitavia olemme sitä
tulkitsemaan, sen sanoma silti yllättää meidät usein. Se on Jumalan sanaa, ja siksi
se on kaiken järkiperäisen selityksen ulottumattomissa.
Raamatun tulkinnassa sovelletaan useita hermeneuttisia periaatteita. Tiettyjä niistä
käytetään kaikenlaisten tekstien tulkitsemiseen, kun taas toiset periaatteet ovat
ominaisia Raamatun tekstien tulkitsemiselle.
1. Yleisiä hermeneuttisia periaatteita
a)

Jokaista kirjallisuuden lajia tulee tulkita oman lajinsa tai tyyppinsä mukaisesti.
Esimerkiksi runous käyttää vertauskuvallista kieltä, kun taas historia keskittyy
enemmän tapahtumien tarkkaan esittämiseen ja tulkintaan.

b) Sanojen etymologia (alkuperä, kehitys ja nykyinen merkitys) on olennainen
seikka huomioitavaksi. Siksi on tärkeää oppia ymmärtämään sanojen merkitys sekä alkuperäisessä Raamatun kielessä että myös käännöksessä. Samoin
merkityksen ymmärtämiseksi on tärkeää sanojen historiallinen kehitys, niiden
käyttö kielessä ja niiden teologinen kehitys. Silloin kun vaihtoehtoisia merkityksiä on olemassa, tekstiyhteys, konteksti, saattaa antaa johtolankoja siihen,
mikä on paras käännös. Vertailu sanan muuhun käyttöön Raamatussa tai vertailu sanan synonyymien ja muiden siihen läheisessä suhteessa olevien sanojen
kanssa voi niin ikään rikastuttaa ymmärrystä.
c)

Kielioppisääntöjen soveltaminen ja kielioppirakenteen yhtenäisyyden kunnioittaminen on tärkeää. Jos esimerkiksi otamme hyvin pienen osan lausetta ja
liioittelemme sen merkitystä, niin tuloksena on yksipuolinen tekstinselitys,
joka saattaa vääristää koko tekstinkohdan merkityksen.

2. Hermeneuttisia periaatteita raamatuntekstejä varten
a)

Hengellinen sanoma tulee löytää. Raamattu tekee selkoa Jumalan pelastustyöstä historiassa ja kutsuu lukijaa antautumaan tähän samaan kokemukseen.
Siksi merkitystä ei viime kädessä pystytä näkemään ainoastaan hermeneuttisen
taidon avulla, vaan myös uskomalla siihen Jumalaan, joka kohtaa meidät tekstissä. Tämä ei kuitenkaan oikeuta ”hengellistämään” tekstejä. ”Hengellistäjällä” on taipumus löytää kätketty hengellinen merkitys lähes jokaisen tekstin
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takaa. Hyvä hermeneutiikka tunnustaa, että hengellistäminen on oikeutettua
siinä, missä se selkeästi osoitetaan tai missä itse teksti siihen kutsuu, mutta kun
hengellistämistä käytetään syyttä ilman tekstin antamaa aihetta, niin se johtaa
usein yksityisajattelua edustaviin tai pakotettuihin tulkintoihin.
b) Raamatulla on perustava yksimielisyys tarkoituksensa ja sanomansa suhteen (Ps.
119:160). Sen tähden jokainen teksti tulee tulkita Raamatun koko todistuksen yhteydessä eikä millään muulla tavalla. Jotkut tekstit on vaikea saattaa sopusointuun
keskenään, mutta jopa tulkinnan tuloksena oleva epäyhtenäisyys edustaa tavallisesti saman totuuden vastakkaisia piirteitä tai vastakohtia, joita tulee kunnioittaa.
c)

Kun Jumala ilmoittaa itsensä ihmiskunnalle, niin hän sopeutuu inhimillisen käsityskyvyn mukaan. Tämä koko ajan kehittyvän ilmoituksen edellytys viittaa
siihen, että kun Jumala toimii yhdessä kansansa kanssa, niin hänen tahtonsa
ja tarkoitusperänsä tulevat ajan mittaan selkeämmäksi ja ymmärryksemme
paranee. Kehittyvällä ilmoituksella on kaksi tärkeää hermeneutiikkaa koskevaa
johtopäätöstä. Siellä, missä suuria ilmoitusten välisiä eroja ilmenee, vanhemman ilmoituksen täytyy useimmiten väistyä uudemman tieltä. Osoittautuu
myös, että kaikella ei Raamatussa ole yhtäläistä merkitystä ja arvoa. Näiden
molempien johtopäätösten tulee heijastua meidän tekstintulkinnassamme.

d) Jokainen tekstikappale tulee ymmärtää kokonaisuuden osana. Jos pidämme
jotakin tekstiä ehdottomana, kiistattomana, ilman viittausta Raamatun koko
kontekstiin, yhteyteen, niin avaudumme vääristelylle ja vieläpä harhaopille
alttiiksi.
e)

Raamatussa on lukuisia yliluonnolliseen liittyviä ilmauksia. Nykyaikainen
”luonnontieteellinen” pyrkimys selittää kaikki sellaiset tapahtumat luonnollisen syy-seuraussuhteen aiheuttamiksi johtaa tapahtumien tai kokemusten
yliluonnollisten selitysten torjumiseen. Itse luonnontieteellinen metodi on kuitenkin nykyaikana asetettu vakavasti kysymyksenalaiseksi, ja siitä on seurannut yliluonnollista kokemusta koskeva uusiutunut avoimuus. Yliluonnollista
ei voi pusertaa Raamatusta pois ilman, että tekstille aiheutetaan korjaamatonta
vahinkoa. Tämä on uskoa koskeva perusasia.

f)

Ilmoitus on kontekstuaalinen asia, sillä Jumalan sanaa puhutaan erityisessä
tilanteessa ja erityiseen tilanteeseen liittyen. Sana pysyy kuitenkin merkityksellisenä silloinkin kun yhteydet ja olosuhteet muuttuvat ja tulkinnan tulee
kohdistua sanassa olevaan kestävään totuuteen.

37

g) Kuinka Armeijan eriasteiset johtajat voivat varmistua siitä, että pelastusarmeijalaisilla on tarvittava ymmärrys ja taito tulkita Raamattua soveliaalla tavalla
”kristillisen uskon ja toiminnan jumalallisena ohjeena”?
•

Kuinka sinä voit varmistua, että henkilökohtainen Raamatun lukemisesi on
uskollista Raamatun koko sanomalle? Oletko joskus kokenut kiusausta ”hengellistää” Raamatun tekstiä epäasianmukaisella tavalla?

D. Merkitys pelastusarmeijalaisille
1. Raamatun tuntemus
Jumalan pelastustehtävä tehdään Raamatussa selväksi. Osana maailmanlaajuista
kirkkoa Pelastusarmeija on kutsuttu ottamaan osaa tähän tehtävään. Raamattu voi
olla ”kristillisen uskon ja toiminnan jumalallisena ohjeena” vain jos se tunnetaan,
sitä luetaan ja sitä tulkitaan tarkoituksena pystyä näkemään Jumalan johdatus. Siksi
eriasteisten johtajien tulee opettaa ja näyttää esimerkkejä soveliaista raamatuntulkinnan apuneuvoista.
2. Raamatun arvovallan uudelleenlöytäminen
Kuuliaisuus Jumalan sanalle merkitsee ennen kaikkea kuuliaisuutta elävälle Sanalle, Jeesukselle Kristukselle. On olemassa joitakin selkeästi kiistattomia, ehdottomia
asioita. Raamattuun ei kuitenkaan tule suhtautua joustamattomana lakikirjana,
joka säätelee tarkasti kristillistä uskoa ja elämää, sillä silloin se tukahduttaa luovan
opetuslapseuden. Pelastusarmeijalaisten tulee oppia lukemaan Raamattua tavalla,
joka antaa sen puhua sekä henkilökohtaiselle kokemukselle että ajankohtaisessa
tilanteessa. Todellinen auktoriteetti tulee ilmi silloin, kun opimme ymmärtämään
Raamattua Pyhän Hengen innoituksen ja kirkon jatkuvan tradition valossa.
3. Muut auktoriteetit
Kristillinen kirkko on laatinut ensimmäiseltä vuosisadalta alkaen uskontunnustuksia tai tunnustuksellisia ilmaisuja, jotka esittävät lyhyesti kristillisen uskon
ydinkohdat siten kuin ne on ilmoitettu Raamatussa. Niillä oli tiettyä arvovaltaa, ja
niiden katsottiin olevan hyödyllisinä oppaina kristilliseen uskoon (liite 1). Pelastusarmeijalaiset vahvistavat klassisten kristillisten uskontunnustusten perustotuudet ja
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arvon suomatta niille kuitenkaan Raamatun arvovaltaa. Yksitoista opinkappaletta
nähdään samalla tavalla – ne ovat avuksi, mutta ne eivät ole täydellisiä.
Kirkon sisäiset liikkeet ja uskonyhteisöt kehittivät myös ohjeita ja sääntöjä elämäänsä varten, mutta ne edistivät kristillistä elämää koskevaa raamatullista opetusta. Kirkon arvojärjestyksestä, hierarkiasta, tuli kasvavassa määrin yhä mahtavampi.
Tämän auktoriteetin, joka oli keskittynyt paaviin ja jota pidettiin voimassa kirkon
käskykirjojen, ediktien avulla, nähtiin olevan roomalaiskatolista kirkkoa sitova.
1500-luvulla tapahtunut protestanttinen uskonpuhdistus, reformaatio, vahvisti Raamatun olevan jälleen ensisijainen auktoriteetti. Vatikaanin toinen kirkolliskokous
(1962–1965) vahvisti uudestaan Raamatun merkityksen roomalaiskatolisen kirkon
elämälle ja opille.
4. Arvovallan rapautuminen
Nykyajan kulttuuri-ilmasto on johtamassa tietyissä osissa maailmaamme perinteisten auktoriteettien vaikutuksen rapautumiseen. Se koskee myös Raamatun arvovaltaa.
Tällä on monia seuraamuksia. Jotkut ihmiset etsivät pätevää auktoriteetin lähdettä,
mutta saattavat myös olla alttiita sortavien ja vieläpä epäinhimillistävien auktoriteettien erilaisille muodoille. Jotkut toiset taas kieltävät kaikkien muiden pätevien
auktoriteettien mahdollisuuden, paitsi henkilökohtaisen vapaan valinnan. Tämä
voi johtaa pluralistisen, moniarvoisen asenteen kehittymiseen – asenteen, jonka
mukaan jokainen katsantokanta nähdään yhtä lailla perusteltuna.
Tässä kulttuuri-ilmastossa jokainen Raamatun auktoriteettia koskeva väite asetetaan kysymyksenalaiseksi ja sitä saatetaan vastustaa. Silti Raamatun arvovalta
voidaan osoittaa niiden yksilöiden elämän aitoutena ja vetovoimana, jotka ottavat
Raamatun vaatimukset todesta.

39

•

Kuinka pitkälle meidän tulee totella käskyä olla kuuliainen Raamatulle?
Onko olemassa sellaisia olosuhteita, jotka saattavat kyseenalaistaa tämän
ajatuksen? Mitkä voisivat olla sellaisia syitä?

•

Miten voimme osastona tai pelastusarmeijalaisryhmänä varmistua siitä, että
säilytämme Jumalan sanan keskeisenä yhteisessä elämässämme?

•

Miten se, että näemme itsemme ”Kirjan kansana”, voi vahvistaa kutsumustamme toimia? Mikä Raamatussa ja sen sanomassa auttaa Jumalan kansaa
ymmärtämään itsensä tehtävään kutsuttuna kansana?

•

Keskustelkaa joistakin ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä, joita ei ole ollut
samassa muodossa tai ei lainkaan siihen aikaan kun Raamatun kirjat syntyivät.

•

Osoittakaa, miten muuta eettistä opetusta tai Raamatun sisältämiä yleisiä
periaatteita voidaan käyttää antamaan tarvittavaa ohjausta niitä kysymyksiä
koskevassa päätöksenteossa.
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Luku kaksi

Taivaan ja maan luoja
Jumala, joka on palvontamme kohde

Me uskomme, että on olemassa ainoastaan yksi Jumala, joka on aivan täydellinen, kaiken luoja, ylläpitäjä ja hallitsija ja johon ainoaan uskonnollisen
palvonnan tulee kohdistua.
Me uskomme, että Jumala on maailman luoja ja hän ylläpitää sitä armollisen tahtonsa tähden. Maailma ja kaikki, mitä siinä on, luotiin perusolemukseltaan hyväksi,
koska sen loi pyhä, viisas, voimallinen ja rakastava Jumala.

A. Kristillinen monoteismi
Monoteismi on oppi, jonka mukaan on olemassa vain yksi Jumala. Tällainen usko
ei ole ainutlaatuista vain kristinuskolle, vaan näin uskoo myös suuri osa muiden
uskontojen piiriin kuuluvasta maailman väestöstä, mukaan lukien juutalaiset, muslimit ja sikhit.
Kristillisellä monoteismillä on kuitenkin erityinen merkityksensä ja sisältönsä. Se
vahvistaa Jumalan ykseyden (5. Moos. 4:39, 6:4; Jes. 44:6; Mark. 12:29–31). Tämän lisäksi yksi Jumala – iankaikkinen, korkein ja persoonallinen – on ilmoittanut
itsensä, ja hänet tunnetaan Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä, ikuisena kolmiyhteytenä. Jumala on aina ollut, on ja tulee aina olemaan Isä, Poika ja Pyhä Henki (luku 3).
Kristillinen monoteismi ei tarkoita, että Jumala asuisi passiivisessa eristyneisyydessä. Hän on Jumala, joka on yhteydessä luomakuntansa kanssa. Hän ei ole staattinen, liikkumaton olento, irrallinen eikä välinpitämätön.
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Kaiken suuri luoja, ylläpitäjä ja hallitsija on vuorovaikutuksessa luomakuntansa
kanssa. Se tapa, jolla Jumala tekee itsensä tiettäväksi ja kohtaa omaa kansaansa, on
Raamatussa keskeistä (2. Moos. 3:1–6,13,14; 34:6,7). Hänen kaipauksensa pyhään
ja rakastavaan suhteeseen ihmiskunnan kanssa on keskeistä sekä Vanhan että Uuden testamentin sanomalle. (5. Moos. 6:4,5; 2. Kun. 13:23; Jer. 7:23; Joona 3:10;
Ef. 1:4,5; 2. Tim. 1:8–12; 1. Piet. 1:15).

B. Jumalan luonne
Jumala, jonka me kohtaamme Raamatun sivuilla ja inhimillisessä kokemuksessamme, ilmaisee meille itsensä rakastavana Jumalana, joka on pyhä, kiivas, uskollinen,
armollinen ja tosi.
Jumala on pyhä (Jes. 6:3; Ilm. 4:8; 15:4). Muusta täysin poikkeavana, kaiken
olevaisen luomattomana lähteenä Jumala herättää meidän syvän kunnioituksemme
(1. Sam. 2:2). Jumalan pyhyyden tunnustaminen merkitsee sitä, että me tulemme
tietoisiksi hänen ehdottomasta hyvyydestään ja puhtaudestaan.
Jumala on kiivas (2. Moos. 20:2–6; 34:14; 5. Moos. 4:24). Hänen rakkautensa seurausta on meidän kaipauksemme rakastaa vastavuoroisesti häntä täydestä sydämestämme. Jumala välittää kansastaan niin paljon, että hän ei voi koskaan suhtautua
välinpitämättömästi sen uskottomuuteen (Joos. 24:19–21; Luuk. 13:34,35).
Jumala on uskollinen (5. Moos. 32:4; 1. Kor. 1:9; 1. Tess. 5:23,24). Läpi koko Raamatun Jumala osoittautuu olevan rakkaudessaan ja sitoutumisessaan horjumaton
(Ps. 89:1–38; 1. Kor. 10:13) riippumatta siitä, kuinka syvästi ja kuinka usein me
hänet petämmekään (Jer. 3:6–14; 2. Tim. 2:13).
Jumala on armollinen. Hän osoittaa armon kaikille ja iloitsee armahtaessaan ne,
jotka kääntyvät hänen puoleensa (Luuk. 15:11–24) luottaen hänen rakkauteensa ja
kärsivällisyyteensä (Ps. 51; Ef. 2:4,5).
Jumala on tosi. Hän on aina rakkaudellinen, oikeudenmukainen ja vanhurskas
luonteensa mukaisesti. Hän on perimmäisen totuuden ja oikeudenmukaisuuden
lähde, perusta ja luoja (Ps. 19:8–12; 1. Joh. 5:20; Ilm. 3:7; 19:11–16).
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1. Täydellinen pyhyydessä
Jumalan läsnäolossa koettu syvä kunnioituksen tunne on yleistä uskonnolliselle kokemukselle. Me kurottaudumme sellaista kohden, mikä on meihin itseemme nähden erilaista, kohti täydellistä puhtautta ja hyvyyttä, eikä vain suurempaa voimaa
kohden. Me tunnistamme silloin Jumalan pyhyyden. Kunnioituksen tunteeseemme
liittyy jumalallisen pyhyyden läsnäolossa usein tietoisuus syyllisyydestä ja arvottomuudesta (Jes. 6:1–7; 57:15).
Raamattu todistaa alusta loppuun saakka Jumalan pyhyydestä. Varhaisesta Jumalan
toiseuden ymmärtämisestä, joka on ilmaistu joskus levottomuuttakin herättävin
sanakääntein (3. Moos. 10:1–3), Raamattu siirtyy Jumalan hyvyyden ja oikeamielisyyden kunnioitusta herättävän olemuksen syvälliseen ymmärtämiseen (Jes. 5:16).
Tällainen Jumalan olemus ilmenee selkeästi hänen liittosuhteessaan kansansa
kanssa (Ps. 111:9). Juuri tämä pyhyys ja erillään oleminen erottaa Jumalan meistä,
ja tämä jumalallinen ominaisuus vetää meitä Jumalan luo palvomaan häntä (Matt.
6:9; Ilm. 4:1–11).
2. Täydellinen viisaudessa
Jumalan pyhyyden muistuttaessa meitä hänen toiseudestaan – siitä, että hän on
luomakuntaansa nähden tuonpuoleinen – Jumalan viisaus osoittaa hänen sitoutumistaan meihin. Käyttäessään viisauttaan Jumala suuntaa kaiken, mitä tapahtuu,
palvelemaan omia tarkoitusperiään (Room. 11:33–36). Jumala on aktiivisesti
mukana kaikessa ja kaiken kanssa, mitä hän on luonut, ja hänen viisautensa tekee
alinomaa työtä vetääkseen kaikki ihmiset hänen luokseen (Sananl. 8:6–21). Jumala
tietää kaiken ja on vierellämme silloin, kun tulevaisuus paljastuu meille. Jumalan
tieto ei ole vailla tunnetta; hän ei ainoastaan tunne meitä, vaan hän myös välittää
meistä.
Vanhan testamentin kirjoittajat näkivät Jumalan viisauden työskentelevän kaikessa
hänen väsymättömässä toiminnassaan. Viisaus teki työtään luomisen hetkellä ja se
ilmeni Jumalan teoissa ja järjestettäessä maailmaa (Sananl. 8:22–31, Jer. 10:12).
Viisaudessaan Jumala antoi lain auttaakseen kansaansa elämään oikeassa suhteessa
häneen. Jeesuksen opetus ilmaisee Jumalan viisauden ja Kristuksen persoona antaa
sille täydellisen ruumiillisen muodon (1. Kor. 1:18–31; Kol. 2:2,3).
Jumalan meitä koskeva viisas ja rakastava ymmärtämys suuntautuu aina meidän
parhaaksemme.
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3. Täydellinen voimassa
Me näemme kautta koko Raamatun, että Jumalan voima tekee työtä meidän hyväksemme. Jumalan voima ilmenee luomistyössä, juutalaisten historian suurissa
tapahtumissa (2. Moos. 32:11; 5. Moos. 26:5–11), ja myös profeetat kuvailevat sitä
elävästi (Jes. 40:10,26; Jer. 10:12). Uskontunnustuksissa Jumalaa kuvataan ”Isänä,
kaikkivaltiaana”. Jumala johtaa maailmaa voimallaan omia päämääriään kohden
(Job 9:2–12). Samalla kun Jumala sallii luoduilleen tietyn määrän vapautta, hän
pysyy ylimpänä hallitsijana ja toimii kaiken tapahtuvan kautta omien tarkoitusperiensä toteuttamiseksi (Jes. 40:18–31).
Kristusta kutsutaan Uudessa testamentissa Jumalan voimaksi (1. Kor. 1:24). Risti
paljastaa Jumalan voiman syvimmät ulottuvuudet näennäisessä heikkoudessa,
joka riisuu pimeyden voimat ja pahan lähettiläät aseista ja saattaa näin päätökseen
meidän pelastuksemme. Tässä Jumala osoittaa kärsivän rakkauden voiman (Room.
1:16). Jumalan voima tulee lääkkeeksi heikkouteen niille, jotka ottavat vastaan
tämän pelastuksen (2. Kor. 12:9; Ef. 6:10).
4. Täydellinen rakkaudessa
Me uskomme Jumalaan, jonka rakkautta ei voi määritellä ohimenevän tunteen,
halujen tyydyttämisen tai halvan ja epämääräisen hyväntahtoisuuden käsittein.
Jumalan rakkaus oli Vanhassa testamentissa ennen kaikkea hänen järkähtämättömän palavaa uskollisuuttaan kansaansa Israelia kohtaan, hänen liittoon perustuvaa
rakkauttaan (2. Aik. 6:14; Jes. 54:4–10; Jer. 31:3–5; Joel 2:13). Vaikka Jumalaa
petettiin alinomaa, hän jatkoi rakastavan uskollisena kansansa johtamista kohti
pyhyyttä (Hoos. 3:1; 11:1–11). Uudessa testamentissa Jumalan uskollisuus näkyy siinä, että hän antoi Poikansa Jeesuksen Kristuksen, jonka nöyrä kuuliaisuus
paljasti Jumalan rakkauden suuruuden (Joh. 3:16; Room. 5:8). Tässä lahjassa, joka
ilmaisee Jumala Isän, läheisen suhteen ja täydellisen sopusoinnun Jumala Pojan
kanssa, me näemme Jumalan täydellisen rakkauden (Joh. 17:23). Tämä rakkaus
määrittää jumalallisen pyhyyden, viisauden ja voiman luonteen.
Nimenomaan Jumalan uskollinen rakkaus leimaa ja ohjaa Jumalan tarkoitusperiä
ja antaa voimaa hänen tahdolleen. Hänen rakkautensa kurottautuu kaikkia kohden
– ovatpa he sitten vastaanottavia tai paatuneita. Se on liittoon perustuvaa, lupauksen ja hellittämättömyyden leimaamaa rakkautta. Se on ehdotonta rakkautta (Jes.
49:15,16).
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a) Rakkaus ja voima
Kaksi piirrettä valaisee todellista rakkautta. Yhtäältä todellinen rakkaus ilmaisee
itsensä ja toisaalta se on uhrautuvaa.
Ne, jotka rakastavat, ilmaisevat rakkautta sekä olemalla epäitsekkäitä että kieltämällä itsensä, antaen arvon ja etusijan rakastetulle. Todellinen epäitsekkyys ankkuroituu tietoisuuteen omasta arvosta ja jaetaan rakkaudessa.
Jos me tunnustamme, että Jumala on rakkaus, niin me myönnämme, että Jumalan
tulee samanaikaisesti ilmaista itsensä sekä vahvistamalla olevansa se, mikä on, että
kieltämällä itsensä. Omat elämänkokemuksemme auttavat meitä ymmärtämään,
miten Jumalan rakkaus säätelee hänen voimaansa. Pelkkiä vahvoja voimannäyttöjä
etsivältä jää silloin huomaamatta rakkauden luova voima. Jumalan voima, hänen
rakkautensa asettamissa rajoissa, osoittaa luomiskykynsä siinä lahjassa, jonka hän
on antanut Pojassaan.
Jeesuksen ristinkuolema on suurin taivaallisen rakkauden ilmaus sekä kertakaikkisesta uhrautumisesta (Mark. 14:32–42; Joh. 17:1–5) että Jumalan vahvistuksesta
olevansa se, mikä on (Joh. 18:37; 19:30). Jumalan kärsivä rakkaus (Jes. 52:13–
53:12; 1. Piet. 2:20–24), joka on muuttanut lukemattomien ihmisten elämän, on
paras perustelu sille, että hänen voimansa tulee ymmärtää tällä tavalla.
b) Rakkaus, voima ja kärsimys
Kaikki väitteet Jumalan voimasta ja hänen rakkaudestaan herättävät väistämättä
kysymyksen: ”Miksi Jumala sallii kärsimyksen?” Kärsimys on usein julmaa ja
mieletöntä, eivätkä mitkään yritykset löytää järkeviä selityksiä ole tyydyttäviä.
Joskus ainoa todellinen lohdutus tulee siitä luottamuksesta, että rakastava Jumala
on läsnä, ja että hän on Jeesuksessa meidän kanssamme senhetkisessä kärsimyksessämme. Hän on läsnä kärsimyksessä niin, ettei kenenkään tarvitse kärsiä yksin (Job
36:15; Ps. 116:1–6; 130).
Meitä saattaa auttaa sen oivaltaminen, että langenneessa maailmassa kärsimys on
osa elämää. Se on elämän hintaa samoin kuin kasvamisen ja sisäisen kypsymisen
hintana on tuska. Kypsyyden, viisauden ja tiedon hankkiminen pitävät sisällään
myös tietyn määrän kärsimystä. Tuska ja kärsimys ovat osa rakkautta, ja rakkauden
hintana on haavoittuvuus. Kristittyjä kutsutaan antamaan tälle haavoittuvalle läsnäololle ilmaus pysymällä kärsivien rinnalla ja ottamalla osaa heidän tuskaansa.
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Ristillä Jumala Kristuksessa jakoi meidän kärsimyksemme, ja vaikka hänen ei enää
tarvitse kärsiä sovittaakseen meidät, niin hän jakaa yhä ihmisten hädän. Sellaisen
rakkauden täytyy kärsiä (Luuk. 24:25–27). Tämän ymmärtäminen ei poista kärsimyskokemuksen katkeruutta, vaan se osoittaa kärsimyksen ilmeisen tarkoituksettomuuden ja tekee siitä vielä ankaramman (2. Kor. 1:3–7). Vaikka helppoja vastauksia ei kärsimyksen herättämiin kysymyksiin voi antaa, niin risti suo meille syvällisimmän käsityksen kärsimyskokemuksen todellisesta luonteesta. Se viittaa siihen
suunnitelmaan, joka on tällä hetkellä kätketty meidän ymmärrykseltämme ja antaa
aavistuksen kärsimyksen arvosta ihmiselämässä (Room. 5:3–5; 8:17–19, 31–39).
c) Rakkautta on jaettava
Me ymmärrämme Jumalan rakkauden parhaiten yhteydessä Jumalan ilmestymiseen
Jeesuksessa Kristuksessa.
”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.”
(Joh. 3:16)
”Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän
puolestamme, kun vielä olimme syntisiä.” (Room. 5:8)
Tämä auttaa meitä huomaamaan, että Jumalan ikuinen rakkaus määrittää hänen
pyhyyttään, viisauttaan ja voimaansa. Jumalan pyhyys on puhtaan rakkauden
ilmentymä, viisaus on toimivan rakkauden ilmentymä ja voima ilmentää rakkautta,
joka on maksanut paljon. Tämä rakkaus ilmenee Jeesuksessa Kristuksessa, ja on
sitä rakkautta, mitä Jumala kutsuu meitä jakamaan maailman kanssa.
”Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Samoin olemme me velvolliset panemaan henkemme alttiiksi
veljiemme puolesta.” (1. Joh. 3:16, katso myös 1. Joh. 4:7–21)
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C. Taivaan ja maan luoja
1. Luominen tyhjästä
Me uskomme, että Jumala loi maailman. ”Alussa Jumala loi taivaan ja maan.”
(1. Moos. 1:1). Tässä tekstissä sana ”alku” ei viittaa Jumalaan, sillä hän on ikuinen,
ilman alkua ja loppua. Se viittaa sen sijaan maailmankaikkeuteen, joka on saanut
syntynsä Jumalan tahdosta ja suunnitelmasta. Julistaessamme, että Jumala on
luonut kaiken, me pidämme kiinni siitä, että maailmankaikkeudella on ollut alku:
aine, materia ei ole aina ollut olemassa. Jumala synnytti maailmankaikkeuden suvereenilla, ylivertaisella tahdollaan, joka käy ilmi hänen sanassaan: ”Jumala sanoi,
’Tulkoon – – Niin tapahtui.’” Luominen tapahtui tyhjästä Jumalan sanan kautta
(Ps. 33:6; Joh. 1:1–3; Hepr. 11:3).
Maailmankaikkeudella ja kaikella, mitä siihen kuuluu, on arvo ja merkitys, koska
se ei ole sattuman tulosta eikä sitä ole luotu vahingossa. Maailmankaikkeus ilmaisee jumalallista aietta ja määräysvaltaa, tuottaen iloa luojalleen. Raamatun ensimmäisessä luvussa oleva luomiskertomus kuvaa siirtymisen synkeästä kaaoksesta
selkeään sopusointuiseen elämään sekä järjestäytyneeseen tapahtumien ketjuun,
joka huipentuu ihmisen – miehen ja naisen – luomiseen Jumalan kuvaksi (1. Moos.
1:26,27; Ps. 8; Jes. 45:12).
Jumalan luomisvoima ei ole rajoittunut näkyvään ja aineelliseen. Kaikki henkivallat, myös tällä hetkellä Jumalaa vastustavat, saavat kiittää Jumalaa olemassaolostaan. Raamatun ilmoitus kiistää kaikki sellaiset ehdotukset, joiden mukaan aine
on luonnostaan pahaa ja aineellinen on hengellisen vastakohta. Kaikki on yhden
Jumalan luomusta, ja kirkko on hylännyt sellaisen opetuksen, joka muuta väittää.
Tällaiset dualistiset filosofiat ovat toisinaan turmelleet monoteistisia uskontoja,
kun ne ovat opettaneet, että on olemassa kaksi tasavahvaa, toisilleen vastakkaista
voimaa, hyvä ja paha, Jumala ja Saatana, jotka ovat loppumattomassa taistelussa keskenään. Kristillinen opetus tunnustaa pahan vallan, mutta vakuuttaa, että
pohjimmiltaan Jumala on ylin ja että hänen luomansa on hyvää. ”Ja Jumala katsoi
kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää” (1. Moos. 1:31).
Kristitty tekee eron Jumalan ja hänen luomakuntansa välillä. Aineellinen maailma
ei ole osa Jumalan olemusta eikä se virtaa ulos jumaluudesta. Jumala on läsnä kaikkialla, mutta kaikki ei ole Jumalaa. Me uskomme sellaiseen Jumalaan, joka on sekä
kiinteässä yhteydessä luomakuntaansa että selkeästi erillään siitä.
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2. Pahan ongelma
Meillä ei ole johdonmukaista, pahan olemassaoloa koskevaa selitystä maailmankaikkeudessa, jonka rakkauden Jumala on luonut. Sekä inhimillinen paha että luonnonmullistukset aiheuttavat kristityille vaikeita ongelmia. On kiusaus lukea kaikki
sellainen paha Saatanan pahansuopaisuuden syyksi. Vaikka viittaus Saatanaan ja
hänen enkeleihinsä saattaa luoda hieman valoa ongelman ylle, se ei täysin ratkaise
sitä (Job 1). Raamattu ei anna mitään selitystä irrationaalisen, järjenvastaisen pahan
ongelmaan, vaan se opettaa, että Jumalalla on ylin valta. Viime kädessä jopa vastustavat voimat mukautuvat Jumalan suunnitelmiin, vaikka vastoin tahtoaan (Jes.
45:1–24).
Ihmisen pahuudesta nousevan pahan voi nähdä olevan riski, vaaran uhka meille
vapaina, persoonallisina, Jumalan kuvaksi luotuina olentoina (1. Moos. 3; Room.
1:18–32). Meidät luotiin vastaamaan Jumalan rakkauteen vapaasti. Se on vapautta,
johon täytyy myös kuulua vapaus kieltäytyä. Jumalan suunnitelma pelastaa meidät
hänen hylkäämisensä pelottavilta seurauksilta johti hänet ristille (Kol. 1:19,20).
Katso myös Opin käsikirjan luku 6.

D. Ylläpitäjä ja hallitsija
1. Jumalan pysyvä tavoite
Jumala ei ole lopettanut luovaa toimintaansa. Luomakunta muuttuu ja maailmankaikkeus kehittyy (Job 34:14,15; Ps. 65:10–14; 104:24–30). Jumala ylläpitää
luomakuntaansa luovalla tavalla ja johtaa maailmaansa sitä täydellisyyttä kohden,
johon hän on aikonut sen viedä. Uusi testamentti todistaa sekä asteittaisten että
traumaattisten, järisyttävien kokemusten valmistavan meitä uutta taivasta ja uutta
maata varten (Ilm. 21:1–4).
Tässä mielessä Jumala on sekä kaiken luomansa ylläpitäjä että hallitsija. Luomisjärjestyksen varjeleminen ei merkitse olemassa olevan tilanteen säilyttämistä,
vaan pikemminkin Jumalan pysyvän päämäärän ja hänen luomakuntaansa varten
laatimansa suunnitelman varjelemista. Aivan kuten kaikki henkivallat – myös Jumalaa vastustavat – saavat kiittää Jumalaa olemassaolostaan, niin Jumala on myös
kaikkien hallitsijoiden ja auktoriteettien ylin valtias, vaikka toistaiseksi saattaakin
näyttää siltä, että ne toimivat hänen valtansa ulkopuolella (Joh. 19:11). Ristin
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aikaansaama lunastus sovittaa loppujen lopuksi koko luomakunnan Jumalan kanssa
(Room. 8:21; Kol. 1:17–19, katso myös Opin käsikirjan luku 11).
Jumalan päämäärät ovat kaikkea inhimillistä toimintaa koskeva lopullinen tarkistuspiste. Olemme kaikki tilivelvollisia Jumalalle omista suunnitelmistamme ja
tulevaisuuden kaavailuistamme. Tämä on avoimuuden ja toivon lähde. Voimme
olla turvassa Jumalan rakastavassa huolenpidossa myös silloin, kun ympärillämme on paljon sellaista, mikä pyrkii tuottamaan meille vahinkoa. Kohdatessamme
selittämätöntä pahaa tai kärsimystä tiedämme olevamme lujasti rakastavan luojan,
Jumalan, käsissä.
2. Huolenpito Jumalan maailmasta
Jumalan luomakuntaa koskeva valta ei merkitse jäykkää ja määräilevää herruutta,
vaan pikemminkin välittävää, dynaamista Jumalan ja hänen luomakuntansa välistä
vuorovaikutussuhdetta. Hän toimii yhteistyössä luomakuntansa kanssa toteuttaakseen sille asettamansa päämäärät. Jumala hallitsee, mutta hän kutsuu meidät
mukaan jakamaan vastuun hänen maailmastaan (1. Moos. 1:28–31).
Jumalan suhde luomakuntaansa on rakastavan huolenpidon ja huolehtimisen
leimaama suhde. Ihmiskunnan taloudenhoitajan asema maapalloon nähden heijastaa tätä huolenpitoa, koska ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Meidän Luojamme
on antanut meille vastuun pitää huolta hänen luomakunnastaan (Ps. 8). Meillä
on vapaus ottaa käyttöömme maapallon raaka-aineita ja käyttää niitä nykyisen ja
tulevien sukupolvien hyväksi. Tätä vapautta ei tule käyttää väärin. Meidän haasteenamme on osata käsitellä maapalloa hyvin maailman kasvavan väestömäärän ja
hupenevien luonnonvarojen valossa.
Maailma luotiin ylistämään Jumalaa ja julistamaan hänen kunniaansa (Ps. 19:1–7),
ja meidän taloudenhoitajan asemamme maailman suhteen edistää tätä päämäärää.
3. Jumalan kunnia
Kun kohtaamme Jumalan, kohtaamme sellaisen Jumalan, joka ylittää meidän
inhimilliset rajoituksemme – sekä meidän äärellisen inhimillisen luontomme, että
syntisyyden, joka taivuttaa meitä epäjumalanpalvelukseen. Me kohtaamme Jumalan, joka on korotettu yli kaikkien valtojen ja filosofioiden, yli paikan ja ajan.
Kuitenkin he, jotka rakastavat Jumalaa, voivat tuntea hänen valtavan läsnäolonsa.
Jumalan kunnia tulee Vanhassa testamentissa ilmi hänen kohdatessaan sekä yksit-
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täisiä ihmisiä että ryhmiä (2. Moos. 24:15–18; Hes. 1:25–28). Viime kädessä me
näemme Jumalan kunnian kuitenkin kaikkein selvimmin Jeesuksessa Kristuksessa
ja koemme sen kirkon, lunastetun yhteisön, jumalanpalveluselämässä (Joh. 1:14;
17:1–5; 2. Kor. 4:6).

E. Ihmisen vastaus:
palvonta ja jumalanpalvelus
1. Vastaaminen Jumalalle
Vain yksin tätä Jumalaa me palvomme. Palvoessamme tunnustamme sen ja annamme arvoa sille, mikä on keskeistä elämässämme. Me ilmaisemme, kenelle olemme
kuuliaisia. Kristittyinä me tunnustamme täyden uskollisuutemme kolmiyhteiselle
Jumalalle. Tämä tunnustus on uskomme perustana ja se määrittää peruuttamattomasti sen Jumalan, jota me palvomme (1. Aik. 29:10–13; Ps. 96:1–3).
Kristillinen jumalanpalvelus on meidän kokosydäminen vastauksemme tälle Jumalalle, joka on ikuisesti yhteydessä luomakuntaansa (luku 3) ja joka elää ja toimii
yhdessä sen kanssa. Hän on Jumala, joka tunnetaan teoistaan ja joka on ilmoittanut
itsensä pelastavan toimintansa kautta Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä.
Palvonta alkaa silloin, kun Jumala ilmoittaa itsensä meille läsnäolonsa ja sanansa
välityksellä, ja näin tehden mahdollistaa uskonyhteyden syntymisen. Palvonta saatetaan loppuun silloin, kun me ilmaisemme kiitollisuutemme, vastaamme uskossa,
menemme uskovien yhteyteen ja elämme Jumalan elämää suorittaessamme hänen
tehtäväänsä maailmassa.
Herra Jeesus vahvisti jumalanpalveluksen keskeisen aseman omalla toiminnallaan
ja opetuksellaan. Tämä ilmeni hänen synagogakäynneissään ja henkilökohtaisessa
rukouselämässään (Mark. 1:35; Luuk. 4:16–21), hänen vakuutuksessaan, että Isä
etsii todellisia jumalanpalvelijoita (Joh. 4:21–24) sekä siinä tavassa, jolla hän liitti
jumalanpalveluksen Jumalan tahtoa kohtaan osoitettuun kuuliaisuuteen. Apostoli
Paavali opetti myös, että jumalanpalveluksen periaate tuli ilmaista siten, että me
pyhitämme koko elämämme Jumalalle (Room. 12:1,2).
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Me annamme jumalanpalveluksen yhteydessä vastauksen siihen, kuka Jumala on:
• Jumalan kunnia herättää meidät palvomaan.
• Jumalan pyhyys herättää meidän kunnioituksemme.
• Jumalan kiivaus herättää meidän jakamattoman vihkiytymisemme.
• Jumalan rakkaus herättää meissä tunnon arvostamme.
Jumalanpalveluksessa me annamme vastauksen siihen, mitä Jumala tekee:
• Jumalan pelastustyö herättää meissä vastauksen kiitollisuutena.
• Jumala, joka etsii ihmistä, herättää meissä vastauksen rukouksena.
• Jumala, joka pyhittää, herättää meissä vastauksen vihkiytymisenä.
• Jumala, joka on armollinen, herättää meissä vastauksen katumuksena.
• Jumala, joka luo yhteisöjä, herättää meissä vastauksen hakeutumisena
uskovien yhteyteen.
• Jumala, joka rakastaa, herättää meissä vastauksen antaumuksellisena
evankeliumin julistustyönä ja palveluna.
Jumalanpalvelus muuttaa elämää. Se auttaa jumalanpalvelijoita siirtymään pelosta
rakkauteen, syyllisyydestä anteeksiantoon, heikkoudesta voimaan, vastuuttomuudesta vastuunkantamiseen, epävarmuudesta luottamukseen, hengellisestä nälästä
ilon täyteyteen, surusta lohdutukseen, sekasorrosta oikeaan suuntaan ja elämän
selkeyteen.
2. Epäjumalanpalvelun vaara
Epäjumalanpalvelus on palvontaa tai uskollisuutta, joka kohdistetaan vääriin jumaliin, demonisiin, saatanallisiin valtoihin tai aineellisiin kohteisiin tai arvoihin.
Raamatussa kymmenen käskyn toinen käsky kieltää epäjumalanpalveluksen, ja se
tuomitaan jatkuvasti sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa (2. Moos. 20:4–6; 1.
Kor. 10:14). Epäjumalanpalvelus oli julistuksen kohteena sekä Vanhan testamentin
profeetoille (Hoos. 14:8,9) että kristityille saarnaajille, kun nämä liikkuivat Rooman valtakunnan pakanallisessa maailmassa (Kol. 3:5; 1. Joh. 5:21).
Epäjumalanpalvelus on nykyäänkin oikean uskon itsepintainen ja vaarallinen
vihollinen. Toisinaan se ilmenee perinteisinä esineiden ja jumalankuvien palvontatapoina. Se ilmenee myös hienovaraisemmin: valtion, vaurauden, yhteiskunnallisen
aseman, etnisen taustan, toisten ihmisten tai muiden käsitteiden palvontana.
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Tässä kaikessa piilee alituinen vaara kristitylle, jonka ei pidä koskaan suunnata
uskonnollisia liikkeitä tai johtajia kohtaan sellaista jumalanpalvelusta ja palvontaa,
mikä kuuluu yksin Jumalalle.
Meidän tulee keskittyä Jeesukseen varjellaksemme itsemme epäjumalanpalvelukselta. Kun näin teemme, niin se muistuttaa meitä Isän kunniasta, joka on tullut
ilmi Pojassa. Pyhä Henki auttaa meitä vastustamaan kaikenlaista kiusausta antaa
kenellekään ihmiselle tai voimalle sitä syvintä kiintymystämme, joka kuuluu yksin
Jumalalle.

F. Jumala, joka tulee tehdä tiettäväksi
Jumalan luonteeseen kuuluu, että hän ilmoittaa itsensä. Siksi kristittyjen kutsumuksena on jakaa tämä ilmoitus. Jumala on kaiken rakkauden lähde. Hän on se perusta,
jonka varaan kaikki toiveet todellisesta inhimillisestä yhteydestä on asetettu. Vasta
silloin kun hän on löytänyt meidät, me opimme tietämään, mitä on olla ainoan, todellisen, armollisen ja uskollisen Jumalan rakastama. Jumalan löytäminen merkitsee tulemista tietoiseksi hänen kunniastaan ja siirtymistä palvomaan ja ylistämään
häntä. Juuri tämä Jumala kutsuu meitä ottamaan osaa hänen tehtävänsä suorittamiseen.
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Lisätutkistelua varten 2
”On huimaavaa ajatella Jumalan luomakunnan kauneutta ja majesteettisuutta. Meidän maailmamme on ylitsepursuavan kauneuden ja ihmeellisen
suunnittelun maailma. Me elämme kirkkaan tähtitaivaan alla, ja jokaisena
päivänä meitä tervehtii auringonnousun mahtava näytelmä. Me kuljemme
keskellä ihanaa kukkaisloistoa ja lintujen laulua ja opimme tuntemaan
valtamerten levottoman vuoroveden vaihtelun ja vuorten huimaavan mahtavuuden. Nämä ja lukemattomat muut ympärillämme olevat ihmeet tekevät
meistä suunnattoman rikkaita Luojamme antamien lahjojen ansiosta.”
Henry Gariepy1

A. Opinkappaleen keskeiset asiat
1. Yksi Jumala
Monoteismi tarkoittaa uskoa yhteen ylimpään Jumalaan. Sen vastakohtia ovat
polyteismi, joka merkitsee uskoa useampaan kuin yhteen jumalaan, ja ateismi, joka
ylipäänsä kieltää minkään jumalan olemassaolon.
Eri osissa Vanhaa testamenttia muiden jumalien olemassaoloon joko viitataan (2.
Moos. 22:19) tai se kielletään (5. Moos. 4:35,39; 2. Sam. 7:22; Jes. 44:6–8), mikä
on merkkinä tietynlaisen kehittyvän ilmoituksen olemassaolosta Raamatun tekstissä (luku 1). Kuitenkin käsitys yhden, Israelille merkityksellisen Jumalan olemassaolosta on Raamatun sanomalle perustavanlaatuinen (2. Moos. 6:6,7; Jes. 47:4;
Jer. 31:31–34). Siksi Israel saa käskyn palvella ainoastaan yhtä Jumalaa. (2. Moos.
20:3–6; 5. Moos. 6:4–9; Joos. 24:14,15). Tätä voi kuvata monolatriana (yhden
jumalan palvonta muita jumalia kieltämättä).

1 Henry Gariepy, Wisdom To Live By, lainattu: Henry Gariepy: A Salvationist Treasury.
Alexandria: Crest Books, 2000, 220.
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Evankeliumeissa Jeesus vahvistaa ”Sheman”, juutalaisuuden julistuksen rakastaa ja
totella yhtä Jumalaa (Matt. 22:37–39; Mark. 12:29,30; katso 5. Moos. 6:4). Uuden
testamentin historialliset kirjoitukset ja kirjeet ovat tallentaneet pakanallisessa elinympäristössä tapahtuneen alkukirkon kehityksen, ja ne sisältävät myös opetusta,
joka haastaa epäjumalien palvonnan – epäjumalien, joita ei ole olemassa (1. Kor.
8:1–6; 10:14–20).
Kristillinen käsite Pyhä kolmiyhteys vahvistaa Jumalan ykseyden (luku 3).
2. Aivan täydellinen
Jumalan täydellisyys tulee näkyväksi hänen ilmoitetuissa ominaisuuksissaan.
Joitakin niistä kuvataan toisinaan sellaisina, joista on mahdotonta sanoa mitään,
sillä niillä ei ole mitään vastaavuutta ihmiselämässä. Esimerkkinä voisi olla se,
että Jumala on itsessään oleva. Sitävastoin ilmaistavissa olevat ominaisuudet taas
kuvastuvat inhimillisinä piirteinä. Niihin kuuluvat rakkaus ja oikeudenmukaisuus.
Jumalan ominaisuudet jumalallisena persoonana
• Jumala on Henki – hän ei rajoitu aikaan eikä paikkaan (Joh. 4:24),
• Jumala on ikuinen (Ps. 90:2),
• Jumala on itsessään oleva (1. Moos. 1:1; Ap. t. 17:25),
• Jumala pysyy aina samana – sitä on Jumalan muuttumattomuus (Mal. 3:6;
Jaak. 1:17).
Valtaan liittyvät ominaisuudet
• Jumala on kaikkialla läsnäoleva (Jer. 23:23, 24; Ps. 139:7–12),
• Jumala on kaikkitietävä (Ps. 147:5; Hebr. 4:13),
• Jumala on kaikkivaltias (1. Moos. 17:1; Luuk. 1:37).
Jumalan olemusta koskevat ominaisuudet
• Jumala on pyhä – Jumala on täysin puhdas ja täydellinen. Näille läheisiä
termejä ovat vanhurskaus, oikeudenmukaisuus, viha, hyvyys (3. Moos. 11:44;
Joos. 24:19; Jes. 6:3; 57:15; 1. Piet. 1:15,16).
• Jumala on rakkaus – pitää sisällään vanhatestamentillisen käsityksen Jumalasta sellaisena, joka osoittaa hesed, mikä merkitsee horjumatonta uskollisuutta
solmimalleen liitolle (Hoos. 3:1), ja Uuden testamentin agapen, jota luonnehtii
Jeesus, Jumalan rakkauden lahja ”meidän syntiemme sovitukseksi” (1. Joh.
4:10).
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3. Luoja, ylläpitäjä ja hallitsija
Luomakunta ei ole mielettömän sattuman seurausta, vaan suunniteltu aikaansaannos, jonka rakastava Jumala on muovannut toteuttamaan omaa perimmäistä
tahtoansa. Jumala on ylläpitäjänä myös sitoutunut säilyttämään luomakunnan ja
huolehtimaan siitä. Tätä on joskus kuvattu Jumalan kaitselmuksena. Ihmiskunnalla
on oma osansa luomisjärjestyksen hallitsemisessa (1. Moos. 1:28–30). Jumalalla,
hallitsijalla, on luomakuntaa varten kehittyviä luovia suunnitelmia ja yksi lopullinen päämäärä (1. Moos. 45:5; 50:19–21; Room. 8: 18–25).
Ihmiskunta on erityinen osa Jumalan hyvää luomistyötä. Sen tähden meidän tulee
oppia antamaan arvo kaikille ihmisille, koska jokainen ihminen on luotu Jumalan
kuvaksi (1. Moos. 1:26,27; Ps. 8:5). Jumala pitää meitä tilivelvollisina siitä, miten
me elämme yhteiskunnassa, suhteessa sekä muihin eläviin olentoihin kuten myös
koko meitä ympäröivään luontoon. Tämän tiedostamisen tulee muovata meidän
moraalisia valintojamme ja huolenpitoamme luomakunnasta.
Jumala on elämän takaaja ja hän palkitsee ne, jotka kärsimyksenkin keskellä toteuttavat Jumalan elämää rikastuttavaa tarkoitusta ottamalla yhteistyössä osaa hänen
työhönsä (osa C).
4. …johon ainoaan uskonnollisen palvonnan tulee kohdistua
Jumalanpalvelus ja hartaudenharjoitus merkitsevät korkeimman arvon tunnustamista ja ylistyksen antamista Jumalalle, hänelle, joka yksin on niiden arvoinen
(Ps. 96:4, 8; Matt. 4:10). Jumalanpalvelus- ja rukouselämämme ”edustaa selkeintä
tapaa, jolla kirkko täyttää tarkoituksensa antaa kunnia Jumalalle”.2 Kaksi merkittävää ilmausta on osoituksena Vanhan testamentin jumalanpalveluselämän periaatteista. Jumalanpalvelusta kuvataan ”maahan lankeamisena” (1. Moos. 24:52; 2.
Aik. 7:3; 29:29), mikä tunnustaa Jumalan suuruuden ja ihmisen arvottomuuden, ja
myös Jumalan palvelijoiden palvelutehtävänä – palvelijoiden, jotka iloisen kuuliaisina tunnustavat etuoikeutetun suhteensa Jumalaan (Ps. 89:3,20). Uudessa testamentissa muodollista jumalanpalvelusta leimaavat rukous (Ap. t. 1:14; 4:23–26;
12:12; 13:1–3; 2. Kor. 1:11) ja ylistys (Luuk. 1:47,68; Ap. t. 2:47; Hepr. 13:15).
Paavali toteaa kirjeessään roomalaisille, että on järjellistä jumalanpalvelusta antaa
Jumalalle jakamaton ja uhrautuva uskovan vastaus (Room. 12:1).

2 Bruce Milne, 1982, Know the Truth. Leicester: IVP: 221.
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•

”On olemassa vain yksi Jumala.” Mitä mahdollisuuksia ja haasteita tämä
usko tuo omaan elämänpiiriisi?

•

Pohdi yllä olevaa luetteloa Jumalan ominaisuuksista. Miten voimme varmistua
siitä, että oma henkilökohtainen käsityksemme Jumalasta kattaa kaiken sen,
mitä me voimme tietää ja kokea Jumalan olevan? Syyllistymmekö me koskaan
siihen, että keskitymme liian paljon yhteen tai vain muutamaan Jumalan ominaisuuteen ja vääristämme näin kokemustamme Jumalasta?

•

Keskustelkaa siitä, miten Jumalan luomakunnan tarkkaileminen rikastaa käsitystänne Luojasta.

•

En ole sinun kaitselmuksen huolenpitosi ulkopuolella,
luotan sinuun!
Ponnistelen uskossa kantaakseni sinun valitsemaasi ristiä,
luotan sinuun!
Tiedän tahtosi ja toiveesi olevan parasta minulle,
Se suo minulle yltäkylläisen rauhan ja levon.3
Pohdi tätä säettä ja aseta sen sanoma oman elämänkokemuksesi yhteyteen.

•

Lukekaa Job 38:1–42:6. Miten tämä raamatunkohta auttaa teitä ymmärtämään ja arvostamaan toista opinkappaletta?

•

”Taivaat julistavat Jumalan kunniaa” (Ps. 19:1). Tätä on joskus kuvattu maailmankaikkeuden täydellisenä jumalanpalveluksena. Mikä on tärkeää silloin
kun uhraamme Jumalalle ”kiitosuhria, niiden huulten hedelmää, jotka tunnustavat hänen nimeään” (Hepr. 13:15)?

3 John Lawley, The Song Book of The Salvation Army 761:2 – I’m not outside thy providential care,
/ I’ll trust in thee!/ I’ll work by faith thy chosen cross to bear, / I’ll trust in thee! / Thy will and wish
I know are for the best, / This gives to me abundant peace and rest.
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B. Luominen ja tiede
1. Luomista koskevia tulkintoja
Kristityt uskovat, että Jumala loi kaiken tyhjästä (tätä on toisinaan kuvattu sanoilla
Creatio ex nihilo) omaksi kunniakseen (1. Moos. 1–2; Ps. 8; Jes. 43:7) ja että hän
jatkaa työtään toteuttaakseen päämääränsä maailmankaikkeuden suhteen. Erilaisista luomistapahtumien selityksistä tiukasti kiinni pitävien kristittyjen kesken syntyy
kuitenkin silloin tällöin tarpeettomia ristiriitoja.
Richard T. Wright antaa tähän hyödyllisen neuvon: ”1. Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun tutkistelumme korostaa tiettyjä eroja kristittyjen välillä tekstin
lähestymistapojen ja sen tulkintojen suhteen sekä sen suhteen, mitä johtopäätöksiä
tekstistä voidaan tehdä. Meidän tulee ymmärtää, että on kyse eroista uskovien
välillä, ihmisten välillä, jotka yrittävät vilpittömästi ymmärtää Raamatun opetusta.
Riippumatta siitä, kuinka voimakkaasti me olemme jonkin erityisen näkemyksen
kannalla, niin meille ei saa tulla kiusausta tuomita sen vastaisia käsityksiä eikristillisinä. Näistä kysymyksistä on käyty keskustelua useiden vuosisatojen ajan
ja mielipide-eroja on edelleen olemassa. Siten meidän tulee hyväksyä lähtökohtana
se, että ne kysymykset, jotka liittyvät raamatunkohdan 1. Moos. 1:n tekstiin, ovat
kyllin epäselviä, jottei minkään näkemyksen voida katsoa edustavan ainoaa oikeaa
kristillistä käsitystä.”4
Tämä mielessä meidän tulee – samalla kun vakuutamme, että Jumala on ”luoja,
ylläpitäjä ja hallitsija” – tarkkaan pohtia seuraavia näkökohtia:
2. Teologinen selvitys
a)

Suhtautuminen Raamattuun ikään kuin se olisi tieteellistä tekstiä, ei ole
hyödyksi teologialle eikä tieteelle. Raamatun luomiskertomusten kirjoittajat
laativat kuvauksen armon ja voiman Jumalasta, joka luo maailmankaikkeuden
tyhjästä. Heidän kertomuksensa täydentävät tieteen kokemusta maailmankaikkeudessa vallitsevasta yhtenäisyydestä ja järjestyksestä. He kertovat ihmisenä
olemisen ehdoista, ihmiskunnan ainutlaatuisesta asemasta ja suhteestamme
meidän luoja-Jumalaamme sekä maailmaan. Kirjoittajat eivät kuitenkaan esitä,
että tämä kertomus on tieteellinen selvitys maailmankaikkeuden alkuperästä.

4 Richard T. Wright, 2003, Biology through the Eyes of Faith, Harper & Son: 80–81.
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b) Luomiskertomus puhuu siitä, että Jumala tarkastelee kaikkea luomaansa ja näkee, että se on ”hyvä”, ja lopuksi ”kaikki oli hyvää” (1. Moos.
1:4,10,18,21,31). Jumalan työ tuli ”valmiiksi” (1. Moos. 2:1), mutta tämä
valmistuminen ei anna ymmärtää, ettei kehitystä ja muutosta voi tapahtua
luomisessa asetettujen rajojen puitteissa.
c)

Maailmankaikkeus ei ole pysynyt staattisena, paikalleen pysähtyneenä. Kasvikunnassa ja eläinkunnassa selkeästi kirjatut muutokset tuntuvat osoittavan, että
luominen on jatkuvaa toimintaa. Jotkut kristityt kokevat hyödyllisenä hyväksyä suuret kehitysopin periaatteet, ja esittävät, että on syytä palvoa luoja-Jumalaa, joka kykenee hahmottamaan ja saamaan aikaan järjestelmän, joka jatkaa
muotoutumistaan, kehittymistään ja Jumalan päämäärien toteuttamistaan. Siten
alkuperäistä luomista, creatio originalista, tukee Jumalan jatkuva luominen
maailmassamme, creatio continua.

d) Teologisina selvityksinä luomiskertomukset eivät anna tietoa tieteellisen
tiedon mielessä, mutta ne ovat tärkeitä meidän kehittymisellemme Jumalan
kansana. Luomiskertomukset auttavat meitä ymmärtämään, että asemamme
luomakunnassa ainutlaatuisina, rationaalisina, itsestään tietoisina olentoina
edellyttää, että – riippumatta siitä kuinka me määritämme sen, mitä on olla
”Jumalan kuva” – meidän tulee toimia vastuullisesti sitä maailmaa kohtaan,
jossa me elämme. Onhan se viime kädessä Jumalan luoma ja ylläpitämä
maailma, ja Jumala on Kristuksen kautta sovittanut sen ja tehnyt siitä uuden
luomuksen, nova creatio.
3. Totuuden etsiminen
Totuus luomisesta on pohjimmiltaan se, että Jumala on maailmankaikkeuden luoja,
ylläpitäjä ja lunastaja. Tässä maailmankaikkeudessa me olemme luotuja olentoja.
Niiden, jotka tyytyvät Raamatun mutkattomaan selvitykseen sellaisena, joka sisältää kaiken, mitä meidän tulee tietää Jumalan luomisteosta, tulee varoa sulkemasta
ymmärrystään luomisen historiaa ja mekanismeja koskevilta merkittäviltä tosiasioilta. Heidän, jotka ovat kuin kotonaan yleisesti hyväksyttyjen, luomisen ”kuinka”
-kysymystä koskevien tieteellisten teorioiden parissa, tulee olla tarkkana, etteivät
sivuuta luomisen yhteydessä Jumalan aloitetta, kaitselmusta ja päämäärää. Luominenhan osoittaa Jumalan herruuden ja kunnian. Meidän kaikkien tulee kantaa
huolta totuudesta. Meidän tulee myös kunnioittaa Jumalan meille antamaa kykyä
pohtia, keskustella ja järjestää ajatuksiamme jatkuvasti uudestaan, jotta pääsemme
yhä selvempään käsitykseen todellisuudesta.
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•

Keskustelkaa edellä esitetyistä perusteluista. Kuinka selität uskossaan nuorelle
kristitylle kysymystä luomisen ja tieteen välisestä suhteesta?

C. Kärsimyksen ongelma
Kärsimys on sekä älyllinen ongelma että kokemusperäinen haaste uskolle. Teodikeaongelman peruskysymys on: ”Miten rakkaudellinen Jumala voi sallia pahan ja kärsimyksen?” Teodikea-ongelma koskee kysymystä siitä, kuinka on mahdollista – kaikesta syyttömästä kärsimisestä huolimatta – väittää, että kaikkivoipa Jumala on rakkauden Jumala.
1. Vanhan testamentin tulkintoja kärsimyksestä
a)

1. Mooseksen kirjan luvuissa 1–3 me näemme, että maailma oli tarkoitettu
hyväksi paikaksi. Tottelemattomuus sai aikaan kipua ja kärsimystä, ja sen
seurauksena koko ihmiskunta on haavoittuvainen.

b) Luomiseen liittyy kiinteästi syy-seuraussuhde. Synnin kiertokulku jatkuu
sukupolvesta toiseen (2. Moos. 34:6,7; 4. Moos. 14:18; 5. Moos. 5:9,10).
c)

Ennen pakkosiirtolaisuuden aikakautta vaikuttaneet profeetat (Aamos, Hoosea,
Jesaja, Miika, Jeremia ja Hesekiel) tunnistivat oman yhteiskuntansa epäoikeudenmukaisuuden ja epäjumalanpalveluksen. He näkivät yhteyden kansan
syntien – erityisesti sen johtajien syntien – ja tulossa olevan kansallisen suuronnettomuuden välillä. Jumala toimii maailmassa aktiivisesti pannakseen täytäntöön oikeudenmukaisuuden, vieläpä siinä määrin, että hän käyttää vihollisia
piinatakseen tottelemattomia (Aamos 3:11–15). Hurskaille tai vanhurskaille ei
ole mitään pakotietä. Kaikki kärsivät.

d) Viidennen Mooseksen kirjan mukaan lain noudattamisen johdonmukaisena
seurauksena on hyvinvointi ja pitkä ikä (5. Moos. 30:15–20). Viidennen Mooseksen kirjan käsitys Jumalan osasta inhimillisessä kärsimyksessä säilyttää
tasapainon Jumalan vallan ja oikeudenmukaisuuden välillä.
•
e) Pakkosiirtolaisuuden aikana ja sen jälkeen oppi kostosta kehittyy pois tiukan
yhteisöllisestä käsityksestä. Nyt yksilöt tekevät omat päätöksensä ja ratkaisevat oman tulevaisuutensa, mikä tähdentää henkilökohtaista vastuuta verrattuna
yllä olevaan kohtaan c. (Hes.18:4; Jer. 31:29,30).
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f)

Jesaja (luvut 40–55) ei kieltänyt sitä, että kansan kärsimykset olivat rangaistusta synnistä, mutta hän lisäsi, että kärsimystä ei voi määrittää ainoastaan
kielteisin ilmauksin. Kärsimys on osa Jumalan työtä maailmassa. Kansa on Jumalan todistaja (43:9,10), kutsuttu olemaan ”kaikkien kansojen valona” (42:6;
49:6). Jumala valmistaa muille jotakin paljon parempaa uskollisten kärsimyksen kautta. Tätä merkitsee käsite, joka koskee ryhmän tai yksittäisen ihmisen
kärsimystä toisten puolesta, sijaiskärsimys (53:4–6).

g) Jobin kirja tutkii yksityiskohtaisesti aiempien traditioiden tarjoamia vastauksia kärsimyksen mielekkyyden löytämiseksi. Selvää on, että Job on viatonta
kärsimystä koskeva tapaus. Hän ei ansaitse kohtaloaan ja protestoi olevansa
epäoikeudenmukaisuuden uhri. Jumalan vastaus on olla ”kommentoimatta”.
Luomisen ihmeet viittaavat Jumalan läsnäoloon ja huolenpitoon maailmassa,
vaikkakaan emme voi nähdä selkeästi Jumalan toimintaa omassa henkilökohtaisessa tai yhteisön historiassa (38:1–42:6). Job tyytyy elämään mysteerin,
salaisuuden kanssa (42:3) ja jättämään tuntemattoman Jumalan käsiin – hänen,
johon Job voi luottaa. Tämä on yritys välttää viemästä teodikea-ongelman –
Jumalan oikeudenmukaisuutta ja valtaa koskevan ongelman – logiikkaa niin
pitkälle, että joudumme syyttämään ihmisiä voidaksemme suojella Jumalan
oikeudenmukaisuutta ja valtaa tai epäilemään Jumalan oikeudenmukaisuutta
suojellaksemme ihmisten loukkaamattomuutta (42:1,2). Tämä asenne löytyy
myös valituspsalmeista, joiden mukaan jatkuva luottamus Jumalaan on tärkeää,
myös kärsimyksen aikoina (Ps. 88).
h) Demonivaikutus mainitaan vain harvoin kärsimyksen aiheuttajana. Kolme
raamatunkohtaa viittaa pahan ongelman ja kärsimyksen ongelman väliseen
yhteyteen (Job 1–2; 1. Aik. 21; Sak. 3).
i)

Apokalyptisissä kirjoituksissa, esimerkiksi Danielin kirjassa, kaukainen tulevaisuus nähdään aikana, jolloin oikeudenmukaisuus lopultakin vallitsee. Kärsimys on jotakin sellaista, jota voi odottaa kohtaavansa nykyajassa. Nykyaika on
tuomittu olemaan pahojen voimien herruuden alaisena.

2. Uuden testamentin tulkintoja kärsimyksestä
Varhaiskristittyjen suuria kysymyksiä olivat: miten löytää mielekkyys Jeesuksen
kärsimykselle ja miten ymmärtää heidän itse kokemansa kärsimys. Uusi testamentti koskettelee näitä vaikeita pulmia.
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a)

Opetuslapset eivät kerta toisensa jälkeen ymmärtäneet tulevaa Kristuksen
kärsimystä ja hänen sovitustehtäväänsä (Matt. 16:21–23). Ylösnousemuksen jälkeen he saivat kuitenkin opetusta Kristuksen sovittavan kärsimyksen
välttämättömyydestä (Luuk. 24:13–35). Tästä tuli apostolien julistuksen (Ap.
t. 2:23; 17:3; 26:22,23) ja Paavalin kirjeiden (2. Kor. 5:15; Ef. 5:2) keskeistä
sanomaa.

b) Jeesuksen kärsimys tapahtui jonkin suuremman hyväksi – ihmiskunnan pelastukseksi (Joh. 3:16). Jeesuksen seuraajien tuli olla auliita kärsimään evankeliumin levittämisen tähden (Joh. 15:18–21). Tämän voi tulkita kärsimykseksi
toisten puolesta.
c)

Vaikka kristityt jakavat kärsimyksen kokemuksen koko ihmiskunnan kanssa,
he voivat reagoida toisin, koska heidän kokemuksensa Jumalasta antaa kärsimykselle tarkoituksen (Hepr. 12:5–13). Kristityt eivät pelastu kärsimykseltä,
vaan kokevat pelastuksen kärsimyksen keskellä, ja heitä tukee se tosiasia, että
Kristus kärsii heidän kanssaan.

d) Uusi testamentti torjuu selkeästi opin kostosta, joka liittää synnin joko henkilökohtaiseen tai yhteisölliseen rangaistukseen (Joh. 9:1–3). Turmeltuneessa
maailmassa näyttää siltä kuin juuri menestyviltä vaikuttavat ihmiset olisivat
pahoja ja olisivat saaneet palkkansa epärehellisellä tavalla (Luuk. 6:20–26).
Kärsimys saattaa pikemminkin olla merkkinä kuulumisesta Jumalalle uskollisten joukkoon kuin että kärsimys on syntielämän seurausta (Ap. t. 14:22; 1.
Piet. 4:12–19).
e)

Kärsimyksen keskellä on voimassa lupaus ylösnousemuksesta ja tuomiopäivästä. Loppujen lopuksi oikeudenmukaisuus voittaa. On olemassa varmuus
siitä, että Jumala tekee työtä lopullisen hyvän puolesta (Room. 8:28–39).
Paavali sanoi, että voimme iloita kärsimysten keskellä (Kol. 1:24). Jälkeenpäin
ajatellen voimme huomata ottaneemme opiksemme ja käsittää, että Jumala on
ollut läsnä elämässämme kärsimyksen syvyyksissäkin.

f)

Evankeliumit kertovat osan kärsimyksestä olevan demonista, pahoja henkiä
koskevaa. Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan mukaan demonien ulosajaminen oli Jeesuksen toiminnan tärkeä ja vaikuttava piirre, joka oli merkkinä
Jumalan valtakunnan tulemuksesta. Pahojen henkien toiminnan uskottiin
aiheuttavan väkivaltaisen järjetöntä käytöstä (Matt. 8:28; Mark. 5:1–5), kyvyttömyyttä puhua (Matt. 9:32) tai kuulla (Mark. 9:25), sokeutta (Matt. 12:22),
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epilepsian piirteitä (Luuk. 9:39) sekä selkeitä pyrkimyksiä vahingoittaa itseään
(Matt. 17:15). Kaiken sairauden ei kuitenkaan katsota johtuvan pahojen henkien läsnäolosta. Pikemminkin kaikki kolme evankeliumia kuvaavat niitä ihmisiä, joiden sairaus johtuu demonivoimista, eri tavoin verrattuna heihin, jotka
kärsivät muista sairauksista (Matt. 4:24; Mark. 1:32; Luuk. 7:21). Erityisesti
Markus erottaa nämä kaksi ryhmää eikä hän koskaan käytä sanaa ”parantaa”
demonien yhteydessä. Johanneksen evankeliumissa ei ole mitään viittauksia
demonien ulosajamiseen. Muissa Uuden testamentin osissa viittaukset demoneihin kohdistuvat pikemminkin uskovien kohtaamaan moraaliseen ja hengelliseen vastustukseen kuin ruumiilliseen tuskaan.
3. Kärsimys kristillisessä teologiassa; kärsiikö Jumala?
a)

Hellenismin (kreikkalaisen kulttuurin muoto itäisen Välimeren maissa n.
330–30 eKr.) vaikutuksesta tuli alkukristillisessä elämänpiirissä kristilliseen
teologiaan klassinen pakanallinen ajatus impassibiliteetista (jonka mukaan
Jumala ei voi kärsiä). Sen mukaan Jumala on kaikkien inhimillisten tunteiden
ja tuskan yläpuolella. Perusteena oli se, että Jumalaan ei voi vaikuttaa mikään
hänen itsensä ulkopuolella oleva, koska se merkitsisi, että Jumala voi muuttua.
Silloin hän joko ei ole täydellinen tai ei olisi täydellinen muutoksen tapahduttua. Anselm Canterburylainen (n. 1033–1109) taas pohti, että meidän kokemuksemme mukaan Jumala säälii, koska me koemme säälin vaikutusta. Oman
olemuksensa mukaan Jumala ei sääli, koska Jumalaan ei vaikuta säälin tunne
(affectus).5

b) Tämän vastakohtana Martti Lutherin (1483–1546) ristin teologia asetti vastakkain kaksi tapaa ajatella Jumalasta: ”kunnian teologian”, joka merkitsee tietoa
Jumalasta hänen tekojensa kautta luomakunnassa ja historiassa, sekä ”ristin
teologian”, joka merkitsee tietoa Jumalasta Jeesuksen kärsimyksen ja ristinkuoleman kautta.6 Hän käytti keskiajan mystiikasta peräisin olevaa ilmausta,
”ristiinnaulittu Jumala” puhuakseen siitä tavasta, millä Jumala jakaa ristiinnaulitun Kristuksen kärsimyksen.

5 Anselm, Proslogion 8 http://www.ccel.org/ccel/anselm/basic_works.iii.ix.html
6 Martti Luther, Heidelbergin väittely, 1518, kohta 21 http://bookofconcord.org/heidelberg.php;
Kopperi, Kari: Paradoksien teologia, Helsinki, 1997.
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c)

Ensimmäisen maailmansodan kauhujen jälkiheijastus vaikutti syvästi 1920-luvulla kristilliseen teologiaan, ja siitä seurasi elpynyt mielenkiinto tätä Lutherin
käyttämää käsitettä kohtaan. Saksalainen teologi Dietrich Bonhoeffer (1906–
1945) asetti toisen maailmansodan aikana kristinuskon muiden uskontojen
vastakohdaksi ja esitti, että ihmiset etsivät maailmassa Jumalan voimaa, mutta
Raamattu ohjaa meidät Jumalan voimattomuuden ja kärsimyksen äärelle.
”Vain kärsivä Jumala voi auttaa.”7

d) Kazoh Kitamori (1916–1998) turvautui myös Lutherin ristin teologiaan ja oli
sitä mieltä, että todellisella rakkaudella on juurensa tuskassa. Jumalan oma tuska ja kärsimys oikeuttavat hänet antamaan merkityksen ja arvon inhimilliselle
kokemukselle ja parantamaan meidän tuskamme.8
e)

Jürgen Moltmannin (1926–) mielestä Jumala, joka ei voi kärsiä, on vajavainen,
epätäydellinen Jumala, joka ei myöskään kykene rakastamaan. Jumalaa ei voi
pakottaa muuttumaan tai kokemaan kärsimystä, mutta hänen kärsimisensä on
suora seuraus jumalallisesta auliudesta kärsiä. Risti tarjoaa perustan kristilliselle teologialle, koska Poika kärsii kuolemaan asti ja Isä kärsii Poikansa
kuoleman saadakseen aikaan ihmisen lunastuksen. Isä kärsii Pojan menetyksen – Pojan, jonka hän on antanut kärsimään tuskaa ja kuolemaan. Isä ja Poika
ovat syvästi erossa toisistaan Pojan hylkäämisen tähden, ja kuitenkin he myös
ovat yhtä auliudessaan kärsiä.9

f)

Monenlaiset kirjoittajat jatkavat yhä inhimillisen kärsimyksen ongelman tarkastelemista teoksissaan. Kirjoittajiin kuuluu teologeja, runoilijoita ja kirjailijoita. Teodikean ongelma pysyy eräänä kristinopin haastavimmista näkökohdista. Vaikka emme ajattelisi tätä ongelmaa älyllisesti, sillä on silti vaikutus
jokaisen ihmisen omaan kokemukseen.

•

Kirjassaan Kärsimyksen ongelma C. S. Lewis (1898–1963) pohtii tuskaa
Jumalan rakkauden valossa. Hänen päätelmänään on, että Jumala asettaa
elämäämme tuskaa herättääkseen meidät: ”Eikä tuska ole vain heti paikalla
havaittava paha, vaan paha, jota on mahdoton olla huomaamatta. – – Mutta
kärsimys vaatii huomiota. Nautinnoissamme Jumala kuiskaa meille, omassatunnossamme puhuu, mutta tuskissamme Hän huutaa: kärsimys on hänen

7 John de Gruchy, ed. 1987, Dietrich Bonhoeffer: Witness to Jesus Christ. Selected Writings.
8 Kazoh Kitamori, 1965 A Theology of the Pain of God. Richmond VA: John Knox Press.
9 Jürgen Moltmann, 1974, The Crucified God. London: SCM: 251.
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huutotorvensa, jolla kuuro maailma herätetään.”10 Lewis huomasi kuitenkin
myöhemmin, että hänen oman henkilökohtaisen surunkokemuksensa tuloksena oli tunne hylättynä olemisesta ja Jumalan poissaolosta. Sen tähden hän
joutui myöntämään, että ymmärryksemme on rajoittunut, mutta samalla myös
varmuus Jumalan läsnäolosta kasvoi. Viime kädessä kärsimys opettaa meitä
rakastamaan ja tulemaan rakastetuiksi.11 Missä määrin voit omasta kokemuksestasi vahvistaa Lewisin johtopäätöksen?
•

Kuinka vastaisit ystävällesi, joka kamppailee kärsimyksen kokemuksen kanssa
ja joka pyytää sinulta kristittynä vastausta siihen, miksi Jumala sallii sen
tapahtua?

D. Merkitys pelastusarmeijalaisille
1. Jumalanpalvelus
Toinen opinkappale muistuttaa meitä siitä, että me palvomme Jumalaa luomakunnan täydellisenä luojana ja ylläpitäjänä. Pelastusarmeijalaisina meidän tulee varmistaa se, että jumalanpalveluksissamme tunnustetaan kaikki Jumalan ominaisuudet ja ylistetään niitä, eikä vain sellaisia ominaisuuksia, jotka soveltuvat parhaiten
meidän omaan kokemukseemme Jumalasta.
2. Vastuullisuus
Joskus on sanottu, että ihmiset ovat ylittäneet sen pyhän luottamuksen, joka heille
on annettu luomisen yhteydessä (1. Moos. 1:29,30), ja he ovat ”maailmaa vallitessaan” käyttäneet väärin tätä luottamusta sen sijaan, että olisivat huolehtineet luomakunnan voimavaroista. Pelastusarmeijalla ja yksittäisillä pelastusarmeijalaisilla
on vastuu kantaa huolta luodusta maailmasta. Tämä ei ole aina helppoa sellaisissa
osissa maailmaa, missä ihmiskunnan voimavarat ovat niukat ja elämä uhanalaista.
Siitä huolimatta meidän tulee kehittää vastuuntunnetta sen suhteen, miten elämme
maailmassa ja toimimme omaa ja tulevia sukupolvia kohtaan.

10 C. S. Lewis, Kärsimyksen ongelma; suom. Maritta Pesonen, Helsinki, 1984.
11 C. S. Lewis, Muistiinpanoja surun ajalta; suom. Anna-Mari Kaskinen, Helsinki, 1984.
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3. Ihmisarvo
Pelastusarmeijan kansainvälinen toimintaperiaate vakuuttaa, että ”tehtävämme on julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta ja ilman mitään erottelua kohdata ihmisten
tarpeet hänen nimessään”. Tämä toimintaperiaate kattaa kaikkien ihmisten arvon ja
loukkaamattomuuden – ihmisten, jotka on luotu Jumalan kuvaksi (1. Moos. 1:26,27).
Armeijan sosiaaliseen työhön liittyvä myötätunto on johdettavissa käsityksestämme, jonka mukaan Jumala on kaikkien Isä ilman erottelua ja puolueellisuutta
ketään kohtaan. Erityisesti me tunnistamme sen Raamatussa olevan jumalallisen
painotuksen, joka koskee köyhien ja huono-osaisten välittömiä tarpeita. Tämä
”puolueellisuus köyhiin päin” on etusijalla kristillisen kirkon tehtävänä, ja sen
Armeija on tunnistanut ja sen mukaisesti toiminut alkuajoistaan lähtien.
Pelastusarmeijan kansainvälisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toimikunnan (The
International Social Justice Commission) perustaminen on toiminut tärkeänä liikkeelle
saattavana voimana kansainväliselle yhteistoiminnalle sosiaalista oikeudenmukaisuutta
koskevissa kysymyksissä. Olemalla ”Pelastusarmeijan strateginen ääni, joka puolustaa
maailman köyhien ja huono-osaisten ihmisarvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta”12
se puhuu avuttomien puolesta kansainvälisellä julkisella areenalla, erityisesti YK:ssa, ja
työskentelee sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta koskevien asioiden parissa Pelastusarmeijan periaatteiden ja päämäärien mukaisesti. Lisäksi se rohkaisee Pelastusarmeijan
territorioita eri puolilla maailmaa ja tarjoaa niille opastusta sosiaalista oikeudenmukaisuutta koskevien asioiden hoitamisesta paikallisella tasolla.
•

”Kutsumme pelastusarmeijalaisia kaikkialla maailmassa viettämään jumalanpalvelusta ja julistamaan sanomaa elävästä Jumalasta sekä pyrkimään jokaisessa kokouksessa ihmiselle välttämättömään kohtaamiseen elämän Herran
kanssa ja käyttämään siinä merkityksellisiä kulttuurisia muotoja ja kieliä.”13
Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon? Miten oma kulttuuriympäristösi vaikuttaa
antamaasi vastaukseen?

•

Mihin käytännön toimenpiteisiin Pelastusarmeija voi ryhtyä varmistaakseen
olevansa maapallon voimavarojen viisas taloudenhoitaja?

•

Lue Luuk. 4:18,19. Mitä voit tehdä elääksesi todeksi Jeesuksen antaman tehtävän? Laadi toimintasuunnitelma!

12 International Social Justice Commission: Singing the Songs of Justice.
13 International Spiritual Life Commission Report: Call to Worship Katso liite 4.

65

Luku kolme

Jumala,
joka ei ole koskaan yksin
Me uskomme, että jumaluudessa on kolme persoonaa – Isä, Poika ja Pyhä
Henki, jotka ovat olemukseltaan yhtä, voimassa ja kunniassa yhdenveroiset.
Me uskomme yhteen Jumalaan, joka on samanaikaisesti kolme.
Kristityt palvovat tätä yhtä Jumalaa Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Kyseessä
on oppi Pyhästä Kolminaisuudesta, joka on välttämätön, jotta käsitämme Jumalan
sellaisena kuin Raamattu hänet ilmoittaa. Tämä oppi on on kristinuskon perusta.

A. Jumala osana yhteyttä
Jumala ei ole koskaan yksin. Jumala on itsessään täydellinen ja hänessä vallitsee
täydellinen yhteenkuuluvuus. Vaikka Jumala on aina kolme, niin Jumalassa ei ole
kolme yksilöä, jotka kilpailisivat toistensa kanssa tai vastustaisivat toisiaan. Jumala
on kolme persoonaa, jotka ovat aina yhdistyneinä olemuksensa, asenteidensa ja
toimintansa osalta. Hän on kolmiyhteinen rakkauden Jumala.
Jumala on yhteys, olemisen yhteys, jonka kolme persoonaa kuuluvat läheisesti
yhteen toinen toisensa kanssa. Jumala on aina Isä, Poika ja Pyhä Henki, ja kukin
näistä kolmesta on aina yhteydessä toisten kanssa.
Isä, Poika ja Pyhä Henki edustavat samanarvoisten persoonien välistä dynaamista elämän kiertoa. Kenelläkään niistä ei ole mitään käskyvaltaa tai ylemmyyttä
muihin persooniin nähden. Persoonat ovat toisistaan erottuvia, mutta silti ne ovat
yhdessä toistensa kanssa; ne ovat erilaisia, mutta eivät toisistaan erillisiä. Jokainen
yritys muodostaa Pyhän Kolminaisuuden sisällä epäaito vallan ja kunnian arvojärjestys heikentää Jumalan eheyttä ja kolmen persoonan välistä täydellistä ykseyttä.
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Tämä Pyhää Kolminaisuutta koskeva ”kolme yhdessä” -määritelmä pyrkii kuvaamaan Jumalaa, joka Isänä luo, hallitsee ja ylläpitää, joka Poikana vapahtaa, auttaa
ja kutsuu opetuslapseuteen, ja joka Pyhänä Henkenä pyhittää, ohjaa ja varustaa
voimalla. Persoonina ja teoissaan Jumala on kolme; persoonallisuutena, rakkaudessaan ja pyrkimyksissään Jumala on yksi.
Pyhän Kolminaisuuden kolme persoonaa ilmoittavat meille jatkuvasti toinen toisistaan. Uusi testamentti sanoo, että Henki todistaa Jeesuksesta (Joh. 15:26), Jeesus
Kristus ilmoittaa Isän (Matt. 11:25–27; Joh. 14:8–14) ja todistaa Hengestä (Joh.
14:16,26) ja Isä todistaa Pojasta (Matt. 3:17).
Jumala loi ihmiskunnan, koska yhteisöllisenä ilmenevä rakkaus on hänen luonteensa syvin olemus – ei siksi, että Jumalassa itsessään olisi jotakin epätäydellistä. Meidät on ihmisinä luotu Jumalan kuviksi, ja meillä on luontainen kyky olla
yhteydessä toistemme kanssa. Me saavutamme oman täyttymyksemme vain silloin,
kun meillä on yhteys Jumalaan ja toisiimme. Ilman Jumalaa ja toisiamme meiltä
puuttuu sisäinen eheys ja mahdollisuus kypsymiseen yhteyksiä kehittämällä.
Jumalalla on siten aina yhteenkuuluvuus omassa itsessään ja meidän kanssamme
(2. Kor. 13:13). Raamattu todistaa tästä totuudesta, joka on kristillisen pelastusopin
ja itse kristillisen kokemuksen perusta. Pyhän Kolminaisuuden luonteen ymmärtäminen auttaa meitä tunnistamaan ja siten välttämään monia harhaoppeja.
Kun puhumme kolmiyhteisestä Jumalasta yhtenä, viittaamme Jumalan eheyteen
ja yhteenkuuluvuuteen. Kun taas puhumme Jumalasta kolmena, viittaamme hänen
luonteensa kolminaisuuteen.

B. Jumala – Isä
Kuva Jumalasta Isänä esiintyy Vanhassa testamentissa (5. Moos. 32:6; Jes. 63:16;
Mal. 2:10), mutta varsinaisesti Uudessa testamentissa käsitys Jumalasta Isänä korostuu Jeesuksen opetuksen välityksellä (Matt. 6:5–15). Jeesus opetti, että Jumala
on Isä, ja hänen omaa suhdettaan Jumalaan kuvataan läheisyyttä osoittavalla ilmauksella ”Abba, Isä!” (Mark. 14:36). Jeesus koki Jumala Isän kanssa voimakasta yhteenkuuluvuutta, ja Isälle hän oli ehdottomasti rakastavan kuuliainen. Jumala on se
Isä, johon Jeesus turvautui silloin kun häntä kiusattiin Getsemanessa, ja Isälle hän
saattoi antaa henkensä kuollessaan ristillä (Luuk. 23:46). Poika herätettiin kuolleis-
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ta Isän kirkkauden voimalla (Room. 6:4). Jeesuksen Kristuksen kautta Jumala on
myös meidän Isämme.
Jeesuksen tavoin meilläkin on nyt yhteys Jumalaan niin kuin lapsella on yhteys
isäänsä. Paavalin ja muiden kirjoitukset vahvistavat Herran Jeesuksen läheisyyttä ilmaisevien sanojen olemassaolon. Paavali sanoo esimerkiksi: ”Olette saaneet
Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme: ’Abba! Isä!’”
(Room. 8:15).
Tähän kielikuvaan liittyy erinäisiä haasteita. Esimerkiksi on mahdollista keskittyä tarpeettomasti Isän miehiseen sukupuoleen. Raamatullinen kuvaus Jumalasta
Isänä ei merkitse sitä, että Jumala on miespuolinen, vaan että Jumala toimii meidän
suhteemme niin kuin rakastava isä toimisi. Niin ikään Raamattu kuvaa Jumalan
rakastavan meitä sillä hellyydellä ja rakkaudellisella huolenpidolla, mikä on äitiydelle ominaista (Jes. 49:15; 66:13).
Vaikeutta tuottaa lisäksi se, että inhimillinen isyys ilmenee liian usein todellisen
isyyden irvikuvana. Silloinkin kun isyys on uskollista ja rakastavaa, se on vajavaista. On ilmeistä, että Jeesus oli tietoinen tästä vaikeudesta, mutta hän uskoi sen olevan voitettavissa. Hänhän sanoi, että vaikka inhimilliset isät ovat vajavaisia, niin he
antavat silti lapsilleen hyviä lahjoja. Hän viittasi ihanteelliseen jumalalliseen Isään,
joka antaa lahjojaan heille, jotka pyytävät niitä uskossa (Luuk. 11:5–13).
Jeesuksen oma elämä ja luonne selittävät sen, mitä hän tarkoittaa, sillä Jeesushan
sanoo meille, että se joka on nähnyt hänet, on nähnyt Isän (Joh. 14:9). Jumalan
palvominen Jeesuksen kautta merkitsee sen isällisen armeliaisuuden ja huolenpidon leimaaman yhteyden tuntemista, jota ihminen kaipaa. Vanhan testamentin
ilmoittama kaikkivaltias Luoja, iankaikkinen Jumala on se ”Abba, Isä”, jonka luo
me tulemme Jeesuksen Kristuksen kautta.
Jumala on Isämme, koska hän on Jeesuksen Kristuksen Isä – Jeesuksen, joka on
meidän Herramme. Vaikka koko luomakunnalla – ihmiskunta mukaan lukien – on
alkuperänsä Jumalassa, niin tämä isällinen yhteys on erityinen kristityille uskoville
kuuluva perintö (Gal. 3:26–4:7).
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C. Jumala – Poika
1. Jumala, joka ilmoittaa itsensä
Jumala ilmaisee persoonallisuutensa ja pyrkimyksensä Isänä, Poikana ja Pyhänä
Henkenä Raamatun esittämässä ilmoituksessa ja meidän kanssamme tapahtuvien
pelastavien kohtaamisten välityksellä.
Vaikka Jumala ilmoittaa itsensä monin tavoin, niin Raamatussa hän ilmaisee
itsensä yhteyksien ja mullistavien tapahtumien välityksellä. Hän ilmoittaa itsensä ollessaan yhteydessä yksittäisiin ihmisiin (1. Moos. 18:1–3; 2. Moos. 3:1–6)
ja Israeliin. Hän tekee itsensä tunnetuksi niiden käänteentekevien tapahtumien
yhteydessä, joista Vanha testamentti kertoo. Näihin kuuluvat pako Egyptistä (Ps.
136, Hoos. 11:1–4), juutalaisten kuningaskuntien nousu ja tuho (Luuk. 1:67–75)
sekä pakkosiirtolaisuus ja siitä paluu (Ps. 126). Uudessa testamentissa hän ilmaisee
itsensä ainutkertaisesti ja ensi sijassa Jeesuksen maailmaan tulon, elämän, ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen kautta (Joh. 3:16; Gal. 4:4–5; Fil. 2:5–11).
Keskinäisessä kanssakäymisessä ollessaan ihmiset avautuvat toisilleen edellyttäen,
että he solmivat ihmissuhteita ja pitävät niitä arvossa, ja kokevat yhdessä tärkeitä
elämänvaiheita. Samoin Jumala, joka itse on persoonallinen ja joka kunnioittaa
ihmisen persoonallisuutta, ilmaisee luonteensa ja rakkautensa meitä kohtaan.
Me puhumme Jumalan itseilmoituksesta, koska Jumalan luonteeseen kuuluu tehdä
itsensä tiettäväksi. Jumala on rakkaus, ja rakkauden luonteenomainen piirre on
yrittää tehdä itsensä rakastetun tuntemaksi.
2. Jumala ihmisten elämässä
Kohdatessamme Jumalan me kohtaamme hänet täydellisyydessään. Kolmiyhteinen
Jumala on olemukseltaan tai olennaltaan yksi ja jakamaton.
Me uskomme, ettei Jumala ole meistä etäällä, vaan että hän vaikuttaa meidän
parissamme. Tämä näkyy Israelin kansan historian vaiheissa niin kuin Vanhassa
testamentissa on kerrottu (2. Moos. 34:1–9; Neh. 9:9–17; Ps. 103:1–14; Ps. 137),
ja vaikuttavimmin inkarnaation yhteydessä Jumalan tullessa maailmaan ihmisenä,
Jeesus Nasaretilaisena (Luuk. 1:30–33, 46–55; luku 4).
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Jumalan sitoutuneisuus ja aloitteellisuus ilmenevät lisäksi Pyhän Hengen armolliseen työhön kuuluvien uudestisyntymisen ja pyhityksen yhteydessä – uudestisyntymisen ja pyhityksen, jotka muuttavat elämäämme (Tit. 3:4–7; luvut 7 ja 10).
Jumala ei ole välinpitämätön. Hän on ihmisen elämänkokemuksissa mukana ja
haluaa vaalia ihmiselämää.
3. Pelastava Jumala
Jumala on pelastava Jumala. Vanha testamentti kertoo Jumalan armollisesta toiminnasta oman kansansa pelastamiseksi ihmiskunnan historian vaiheissa (5. Moos.
7:7–9; Ps. 106; 126). Se kertoo myös kansan epäonnistumisesta vastata hänelle
oikealla tavalla (Tuom. 3:7; 12; 4:1; Neh. 9:5–37; Jer. 7:4-7; Hoos. 11:1–11).
Jeesuksen – jota alusta alkaen nimitettiin Vapahtajaksi (Matt. 1:21; Luuk. 2:11) –
inkarnaatio, ihmiseksi tuleminen johti synnin tähden annettuun ”ainutkertaiseen
uhriin” (Hepr. 10:10) ja mahdollisti ihmisen lunastuksen.
”Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien
puolesta, kun aika koitti. Tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman
ihmisen puolesta; hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan
henkensä. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että
Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Kun hän nyt
on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon
varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. Jos kerran Jumalan Pojan
kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan Pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto
on tehty. Eikä siinä vielä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalastamme,
kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen” (Room. 5:6–11).
Me näemme, että syntien sovituksen yhteydessä – jonka Jeesus sai aikaan olemalla Isälle kuuliainen – Jumala ylittää rajoja pelastaakseen sen, mikä oli kadotettu
(Luuk. 4:18,19; 19:10; 2. Kor. 5:19). Tämä sovitus mahdollistaa Jumala-suhteemme palauttamisen ennalleen. Pyhä Kolminaisuus kokonaisuudessaan vaikuttaa
tämän lunastustyön yhteydessä (luvut 6, 7).
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D. Jumala – Pyhä Henki
Pyhä Henki paljastuu kristitylle sekä herkkänä, läheisenä läsnäolona että kaiken
ymmärryksen ylittävänä salaisuutena, mysteerinä. Henki tuo Jumalan meidän
lähellemme ja kohdistaa huomiomme Jeesukseen. Vaikka Nikean uskontunnustus
puhuu Hengestä ”Herrana ja eläväksi tekijänä”, niin muut historialliset uskontunnustukset ovat Hengen asemaa ja tehtävää koskevissa kuvauksissaan yleisesti
ottaen lyhytsanaisia ja pidättyviä. Silti kolmiyhteisen Jumalan oikea ymmärtäminen edellyttää kuvausta Pyhän Kolminaisuuden kolmannesta persoonasta ja hänen
työstään.
1. Pyhä Henki on Kristuksen Henki
Pyhä Henki kirkastaa elävää Kristusta ja esittelee hänet meille. Pyhän Hengen
pysyvän läsnäolon ja jatkuvan palvelutehtävän kautta me pääsemme selville Jeesuksen ylösnousemuselämän todellisuudesta ja meidät yhdistetään suhteessamme
häneen, Jeesukseen (Joh. 14:16–18; 26; 16:12–15). Henki on sen vakuutena, että
Jeesus on kanssamme aikojen loppuun saakka. Hengen välityksellä me huudamme
Jeesuksen vierellä ”Abba, Isä”. Näin Henki antaa meille meidän identiteettimme
Kristuksen veljinä ja sisarina, vahvistaa suhteemme Isään (Room. 8:15–17; Gal.
4:6) ja tekee mahdolliseksi meidän käydä kokonaan siihen uuteen elämään, jonka
lunastus tarjoaa meille (Ap. t. 1:8).
2. Pyhä Henki on Herra
Raamatun tutkiskelu osoittaa, että Pyhä Henki on Jumalan Henki. Hänellä on jumalallisia ominaisuuksia ja tehtäviä, ja hänelle on annettu selkeästi Jumalasta käytettävä arvonimi, Herra (2. Kor. 3:17,18). Henki on yhtä Isän ja Pojan kanssa. Hän on
oma persoonansa, mutta samanaikaisesti olemukseltaan yhtä Isän ja Pojan kanssa.
Kristityt ovat etsineet vuosisatojen ajan tapoja kuvata Pyhän Hengen persoonaa
ja sitä, miten Hengen läsnäolo laajenee jumaluuden sisäisestä elämästä kirkon
kokemaksi elämäksi. Useimmat kristilliset kirkot vahvistavat sen, että Pyhä Henki
lähtee Isästä ja Pojasta ja painottavat näin Pyhän Kolminaisuuden persoonien välistä vastavuoroista suhdetta (Joh. 14:26; 15:26; 20:22,23). Ortodoksiset kirkot taas
ovat pitäneet kiinni siitä, että Henki lähtee ainoastaan Isästä korostaakseen Isän
roolia kaiken alkusyynä ja Pyhän Hengen erottuvaa persoonaa ja roolia jumaluudessa. Kaikki kristityt pitävät kunniassa Pyhän Kolminaisuuden kolmen persoonan
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tasavertaisuutta riippumatta siitä, miten se sitten ilmaistaankin. Henki, Poika ja Isä
muodostavat yhdessä kolmiyhteisen Jumalan.
3. Pyhä Henki on vapaa ja voimallinen
Pyhän Hengen läsnäolo ilmaistaan Raamatussa toisinaan sellaisin ilmauksin kuin
tuuli, tuli tai kyyhkysen hahmo (1. Moos. 1:1,2; Matt. 3:16; Ap. t. 2:1–4). Raamatun kieli viittaa mysteerin, arvoituksellisuuden ja rajoittamattoman vapauden
piirteisiin. Hengen läsnäolo on sekä käsin kosketeltavaa että käsittämätöntä, näkymätöntä ja silti voimallista.
Jeesus opetti, etteivät yksittäiset ihmiset tai mitkään rakenteet voi määrätä tai
rajoittaa Pyhää Henkeä. Hän käytti kielikuvana tuulta, jolla on vapaus puhaltaa,
missä ikinä tahtoo kenenkään tietämättä sen alkua tai määränpäätä. Siten myös
Pyhä Henki toteuttaa tahtonsa odottamattomin ja yllättävin tavoin (Joh. 3:1–8; Ap.
t. 8:39). Häneen ei vaikuta inhimillinen ohjailu, manipulointi tai hallinta.
Vaikka Pyhä Henki toimiikin kristillisen uskonyhteisön puitteissa, niin Raamattu
opettaa, että hänen toimintansa ei rajoitu kirkon elämään. Mikään ihmisryhmä – olkoonpa se määritelty etnisen taustan, luokan tai kulttuurin mukaan – ei ole Hengen
ulottumattomissa (Ap. t. 10:34–38; 11:15).
4. Pyhä Henki on elämän antaja
a) Luomisen yhteydessä
Luoja toimii Hengen liikkeiden avulla. Tuulen kaltaisena voimana ja samalla
kyeten muovaamaan ja luomaan järjestystä Henki saa aikaan ja ylläpitää elämänilmiöitä ja johtaa luomakuntaa Jumalan päämäärien täyttymystä kohden (1. Moos.
1:1–2; Job 33:4). Henki pysyy luovasti toimivana maailmassa. (Ps. 104:29,30;
Room. 8:18–25).
b) Uudelleen luomisen yhteydessä
Pyhä Henki vaikuttaa myös Jumalan kansan uudelleen luomisen yhteydessä. Tästä
todistaa koko Raamattu, joka itse on Hengen innoittama. Tämä käy selkeästi ilmi
kautta koko Vanhan testamentin, mutta selvimmin se näkyy Jeesuksen elämää, toimintaa, kuolemaa ja ylösnousemusta koskevassa Uuden testamentin todistuksessa,
sekä alkukirkon historiassa (luku 7).
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Pyhä Henki vaikuttaa aina nykyhetkessä. Henki on Jumala, joka toimii tänään
meidän puolestamme ja antaa uskoa kristillisen tehtävän suorittamiseen. Hän
auttaa meitä odottamaan toivorikkaina Jumalan päämäärien lopullista täyttymystä. Viitaten menneeseen – siihen, mitä Kristus teki puolestamme – Henki näyttää
aina eteenpäin, kohti Isän lopullista luovaa päämäärää yhdistää kaikki hänessä (Ef.
1:13,14).

E. Yksi Jumala, kolme persoonaa
Jumalassa on kolme persoonaa: Jumala Isä, Jumala Poika ja Jumala Pyhä Henki.
Persoonat ovat toisistaan erottuvia ja erilaisia, mutta eivät jaettuja eivätkä toisistaan erillisiä. Jumala on siis yksi. Tässä kolminaisuudessa me näemme täydellisen
yhteenkuuluvuuden mallin, jossa persoonat vahvistavat vastavuoroisesti toisiaan
ja joka elävöittää ja jossa ei ole mitään väärää arvojärjestystä tai epätasa-arvoista
vallan ja kunnian jakaumaa.
Raamatun todistus osoittaa, että Jumala toimii Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä
luomisen, lunastuksen ja uudelleen luomisen välityksellä ohjatessaan koko maailmankaikkeutta asettamaansa lopullista päämäärää kohden, kohti sovitusta Jumalan
kanssa.
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Lisätutkistelua varten 3
”Ei ole mitään rikkaampaa moninaisuutta kuin se, mitä Pyhä Kolminaisuus
ilmaisee, ja samanaikaisesti mikään muu moninaisuus ei ole täydellisemmin
ykseys kuin se, missä Isä, Poika ja Pyhä Henki jakavat jokaisen ajatuksen,
tahdon ja tunteen ilmauksen.”
Frederick Coutts1

A. Opinkappaleen keskeiset asiat
1. Dynaaminen, rakastava luovuus
Kolminaisuusoppi auttaa meitä ymmärtämään jotakin Jumalan dynaamisesta
luovuudesta. Jumala luo herkeämättä, on aina vuorovaikutussuhteessa ja osallisena
vastavuoroisessa, rakastavassa yhteydessä. Hän ei liioin ole pysähtynyt paikalleen
eikä ole etäällä luoduistaan.
2. Kolme persoonaa, yksi Jumala
Pyhän Kolminaisuuden kolme persoonaa ovat toisistaan erottuvia, mutta eivät jaettuja (distincti non divisi – Tertullianus). Koko luomistyö ja koko pelastustyö ovat
yhden, todellisen Jumalan työtä. Silti jokaisesta kolmesta jumaluuden persoonasta
voidaan puhua toisistaan erottuvin tavoin.
•
•
•

Me puhumme Isästä Jumalasta Pyhän Kolminaisuuden ensimmäisenä persoonana, koska Isä liittyy erityisesti luomiseen ja kaiken alkuperään.
Me puhumme Pojasta Pyhän Kolminaisuuden toisena persoonana, koska Poika
tuli ”kun aika oli täyttynyt” toteuttamaan Isän pelastussuunnitelman.
Pyhää Henkeä kuvataan Pyhän Kolminaisuuden kolmantena persoonana, joka on
uudella tavalla vuodatettu ihmiskunnan ylle ensimmäisestä helluntaipäivästä lähtien.

1 Frederick Coutts, 1978, The Salvation Army in Relation to the Church. London:
International Headquarters.
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Usko kolmiyhteiseen Jumalaan erottaa kristinuskon muista monoteistisista uskonnoista. Merkityksellistä ei ole niinkään tämän opinkappaleen esitystapa kunhan
vain Jumalan ykseyttä ja kolminaisuutta koskevaa oppia ei vaaranneta.
3. Voimassa ja kunniassa yhdenveroiset
Jumaluudessa ei ole ylempi- eikä alempiarvoisuutta. On tärkeää vastustaa jokaista sellaista ajatusta, jonka mukaan Pyhässä Kolminaisuudessa vallitsisi sellainen
persoonien arvojärjestys, jossa Jumala Isä olisi Poikaa ja Henkeä ylempi.
4. Rakkauden kolminaisuus
Pyhän Kolminaisuuden persoonien välillä vallitsee keskinäinen rakkaus. He
jakavat yhteisen sisäisen elämän ja päämäärän, ja yhdessä he havainnollistavat
rakkauden todellista olemusta. Me emme voi rakastaa yksinämme, vaan todellisessa rakkaudessa on kysymys yhteydestä ja jakamisesta. Luominen ja lunastus ovat
yhteyden Jumalan toimintaa – Jumalan, jonka olemus on rakkaus. Tätä toisensa
läpäisevää suhdetta ilmaistaan usein kreikankielisellä sanalla perikhoresis, joka
merkitsee sekä yksilöllisyyttä että vastavuoroista osallisuutta kahden muun persoonan elämään. Pyhä Kolminaisuus on ”olemisen yhteyttä”. Ihmiset on luotu Jumalan
kuviksi ja siten elämään suhteessa toinen toisiinsa ja olemaan osallisia keskinäisestä yhteydestä, ja siten heijastamaan Pyhän Kolminaisuuden rakkautta.
•

Kuinka selittäisit opin Pyhästä Kolminaisuudesta juutalaiselle tai muslimiystävällesi? (Tämän voit toteuttaa roolileikkinä)

•

Mitä kuva Pyhästä Kolminaisuudesta olemisen yhteytenä opettaa meille suhteistamme muihin kristittyihin?
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B. Historiallinen yhteenveto
Oppi Pyhästä Kolminaisuudesta kehittyi kristinuskon ensimmäisinä vuosisatoina
sitä mukaa, kun uskovat alkoivat ymmärtää ja tulkita Raamatun todistusta oman
jumalakokemuksensa valossa. Tämä oppi ei voi täysin kuvailla Jumalan olemusta,
mutta se tarjoaa kuitenkin keinon, jonka avulla kaikki itseään kristityiksi kutsuvat
voidaan tunnistaa.
1. Vanha testamentti
Raamattu on todiste siitä, miten Jumala ilmoittaa itsensä toimintansa kautta ihmiskunnan historiassa. Vaikka sana kolminaisuus ei esiinny Raamatussa, niin kolminaisuusoppi rakentuu lujalle raamatulliselle perustalle. Vanhan testamentin kuvausta yhdestä Jumalasta, joka on sekä Luoja että Vapahtaja, ei voi riittävästi mahduttaa
puhtaan monoteismin puitteisiin. Jumala toimii tai puhuu ajoittain Viisautensa
tai Sanansa kautta, ja antaa niille lähes henkilön identeetin (Sananl. 1:20–33; Ps.
33:6). Jumalan Hengen läsnäolosta henkilön muodossa on myös olemassa viitteitä
(Ps. 139:7). Tällaiset henkilöitymiset ovat häivähdyksiä Pyhää Kolminaisuutta
koskevasta ilmoituksesta ja valmistavat tietä Jumalan uudelle ilmoitukselle, joka
osoitetaan meille Jeesuksessa.
2. Uusi testamentti
a)

Ylösnousemuksen jälkeen ensimmäiset kristityt alkoivat palvoa Jeesusta Herrana tuntematta mitään ristiriitaa omaan Jumala on yksi -käsitykseensä nähden,
tai että he olisivat kiistäneet sen. (Fil. 2:6–11). He alkoivat myös kutsua heissä
olevaa Henkeä Herraksi (2. Kor. 3:17,18). Jumalan olemusta koskeva uusi
käsitys alkoi syntyä opetuslasten ryhtyessä tulkitsemaan Jeesuksen elämän,
toiminnan, kuoleman ja ylösnousemuksen tapahtumia sekä syntymässä olevan
kirkon kokemusta.

b) Uuden testamentin kirjoittajat näkivät Vanhan testamentin kirjoituksissa uuden
merkityksen. He samastivat Jeesuksen Kristuksen Viisauden ja Sanan käsitteisiin (Joh. 1:1–18; 1. Kor. 1:23,24). He painottivat Isän, Pojan ja Pyhän Hengen
keskinäisiä suhteita suuren pelastustyön yhteydessä (Matt. 28:19; Joh. 14:26;
15:26; 2. Kor. 1:21,22; 13:14; 1. Piet. 1:2).
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3. Alkukirkko
a)

Alkukirkkoon vaikuttivat uskonopin kehittyessä sekä juutalaiset että hellenistiset ajattelutavat. Hellenistisen käsityksen mukaan aine on luonnostaan pahaa,
ja siksi se ei ole voinut olla ylimmän olennon luomaa – olennon, joka oli
puhdas henki, etäinen ja tiedon ulottumattomissa oleva ja jolla ei ollut suoraa
yhteyttä maailmaan. Sen tähden vähempiarvoisten jumalolentojen uskottiin
luoneen aineellisen maailman ja jatkuvasti ylläpitävän sitä. Lukuisa joukko
hengellisiä olentoja – jotkut toisia jumalallisempia – ohjasivat maailmankaikkeutta.

b) Areios (noin 250 – noin 336 jKr.) oli egyptiläinen kristitty pappi, joka laati
näistä ajatuksista johdonmukaisen ja lopulta kestämättömän johtopäätöksen.
Hän opetti, että Jeesus oli ensimmäinen luotu olento, jonka kautta Jumala
sitten loi maailman. Tästä seurasi käsitys ”asteittaisesta” kolminaisuudesta,
jossa Poika oli Isää vähäisempi Jumala, ja Henki oli Pojalle alisteinen. Hänen
piispansa Aleksander oli tässä asiassa täysin eri mieltä ja sen seurauksena
pidettiin vuonna 325 jKr. Nikean kirkolliskokous.
c)

Areioksen vastustajana toimi Athanasios, joka väitti, että vain Jumala voi pelastaa ja että Raamattu ja kirkon traditio pitivät Jeesusta Vapahtajana. Samoin
kristityt palvoivat Jeesusta Kristusta, mutta heidän monoteistinen uskonsa ei
olisi hyväksynyt luodun olennon palvontaa tai toista Jumalaa. Sen tähden Jeesuksen täytyi olla lihaksi tullut Jumala. Athanasios puolusti Jumalan ykseyttä
käyttäen kreikankielistä sanaa homoousios (mikä merkitsee ”samaolemuksellinen”) kuvaamaan Jumala Isän ja Jumala Pojan välistä suhdetta. Tämä kiisti
ajatuksen asteittaisesta kolminaisuudesta. Areioksen ja hänen seuraajiensa
opetus tuomittiin lopulta harhaoppisena.

d) Kaksi muuta ekumeenista kirkolliskokousta, Konstantinopolin kirkolliskokous
(vuonna 381 jKr.) ja Khalkedonin kirkolliskokous (vuonna 451 jKr.), keskusteli tästä asiasta. Nikean uskontunnustuksen sanamuoto päätettiin lopullisesti
Khalkedonin kirkolliskokouksessa. Siitä alkaen Nikean uskontunnustus on
pysynyt samanlaisena, filioque-kiistaa lukuun ottamatta (kohta j alla). Kaikkia
traditioita edustavat kristityt – Pelastusarmeija mukaan lukien – katsovat sen
olevan vieläkin oikeaoppisen uskon luotettava ilmaus. Tämä uskontunnustus
julistaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen arvollisiksi saamaan palvonnan ja se
kuvaa tarkoin jumaluuden kolmen persoonan välisen suhteen (Liite 1).
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e)

Niinkin varhain kuin 100-luvulla Tertullianus (noin 160 – noin 225 jKr.) käytti
latinankielistä sanaa substantia, substanssi (joka merkitsee: ”olemus, luonto”)
kuvaamaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen välistä ykseyttä. Riippumatta siitä,
kuinka erilaiset Isän, Pojan ja Pyhän Hengen väliset roolit ovat, nämä kolme
persoonaa ovat olemukseltaan identtisiä, täysin samoja. Sanaa persona, joka
kirjaimellisesti kuvaa näyttelijän roolissaan käyttämää naamiota, käytettiin
kuvaamaan heidän erilaisuuttaan. Pyhän Kolminaisuuden persoonien kesken
vallitsee heidän erilaisista rooleistaan huolimatta elämää ja päämäärää koskeva
perustavanlaatuinen yksimielisyys. Näistä latinankielisistä määrityksistä on
johdettu uskontunnustuksen Pyhää Kolminaisuutta koskeva kuvaus kolmena
persoonana ja yhtenä substanssina, olemuksena. Pelastusarmeijan opinkappale
kuvaa vastaavasti: ”– – kolme persoonaa – – olemukseltaan yhtä”.

f)

Augustinuksen Pyhää Kolminaisuutta koskeva opetus painotti iankaikkisesti
kestävää jumaluuden ykseyttä ja Isän, Pojan ja Pyhän Hengen yhdenvertaisuutta. Hän näki Jumala Isän luojana, Jumala Pojan viisautena ja Jumala
Pyhän Hengen rakkautena, jonka avulla Jumala yhdistää ihmisen yhteyteensä.
Hän käytti ihmisen, luomisen kohokohdan, sisäistä elämää vastaamaan kolmen
persoonan välistä suhdetta. Niin kuin ihminen tunnistaa itsessään mielen,
tiedon ja rakkauden muodostaman kolmiryhmän (tai: muistin, ymmärryksen
ja tahdon), niin Jumala Luoja on yksi kolmesta Isän, Pojan ja Pyhän Hengen
muodostamassa Pyhässä Kolminaisuudessa.

g) Augustinus oli niin kärkäs painottamaan Jumalan ykseyttä, että hänen ajatusmallissaan ei ole niinkään helppoa käsittää Poikaa ja Henkeä erillisiksi Pyhän
Kolminaisuuden persooniksi. Erityisesti Pyhä Henki käsitetään lähes pelkästään ihmisiä Jumalaan ja Pyhän Kolminaisuuden persoonia toisiinsa yhdistävänä ominaisuutena. Silti Augustinuksen valinta käyttää kolmen ihmisen sijaan
yhden ihmisen sisäistä elämää kuvaamaan jumaluutta korostaa sitä syvää
sisäistä ykseyttä, jonka hän ymmärsi vallitsevan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen
välillä.
h) Idän ortodoksinen traditio asettaa suurimman painon Pyhän Kolminaisuuden
kunkin kolmen persoonan ainutlaatuisuudelle ja herruudelle. Kreikan kieli on
latinan kieleen verrattuna vähemmän täsmällinen, ja se soi alkukristillisille
ajattelijoille tiettyä joustavuutta jumaluuden sisäisten suhteiden selvittelyn
suhteen. Kreikankieliset ajattelijat puolustivat tarkoin käsitystä Jumalan ykseydestä käyttämällä sanaa homoousios. Kuitenkin sen sijaan, että he olisivat
käyttäneet latinan kielen persona-sanan kreikankielistä vastinetta prosopon, he
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käyttivätkin sanaa hypostasis, joka viittaa olevaiseen, jolla on oma, täydellinen
itsekseen oleva olemuksensa (substanssi). Käsite hypostasis tai hypostaattinen
unio, ykseys, on erityisen tärkeä kuvattaessa Jeesuksen ihmisyyttä ja jumaluutta (enemmän tästä kohdassa 4C2). Tämän perinteen tärkeimmät teologit
ovat kappadokialaiset isät, Basileios Kesarealainen (noin 330–379), Gregorios
Naziansialainen (noin 329–389) ja Gregorios Nyssalainen (noin 330 – noin
395).
i)

300-luvulta lähtien on idän kristillisyys painottanut kappadokialaisten isien
vaikutuksesta Pyhän Kolminaisuuden kolmen persoonan välistä erottuvuutta.
Lännen kristillisyys on Augustinuksen vaikutuksesta keskittynyt jumaluuden
syvään sisäiseen ykseyteen sekä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen välisiin monitahoisiin sisäisiin suhteisiin.

j)

800-luvulla syntyi uusi, Nikean uskontunnustusta koskeva kiista. Lännen kristityt alkoivat lausua Nikean uskontunnustusta siten, että Pyhä Henki ”lähtee
Isästä ja Pojasta” käyttäen latinankielistä ilmausta filioque (joka kirjaimellisesti merkitsee: ”ja Pojasta”). Tätä lisäystä ei ole alkuperäisessä Nikean uskontunnustuksessa. Lisäyksen tarkoituksena oli painottaa jumalallista ykseyttä. Idän
kristittyjen käsityksen mukaan Lännen kristityt eivät kuitenkaan painottaneet
riittävästi sitä, että yksin Isä on kaiken alkusyy – Poika ja Henki mukaan lukien. Tämä käsitysero on ollut itsepintaisesti olemassa aina nykyaikaan saakka,
ja sen on ajateltu myötävaikuttaneen Idän ja Lännen kristillisyyden lopulta
tapahtuneeseen jakautumiseen noin vuonna 1054.

4. Uskonpuhdistus
Uskonpuhdistusaikana Jean Calvin (1509–1564) painotti oppia Pyhästä Kolminaisuudesta. Hän näki sen olevan sovitusopille keskeinen, koska oppi Pyhästä Kolminaisuudesta on osoitus Jeesuksen Kristuksen jumaluudesta ja siitä pelastuksesta,
jonka Jeesus antaa.
5. 1900- ja 2000-luku
a)

Pyhä Kolminaisuus nousi 1900-luvulla jälleen kerran etualalle kristillistä
teologiaa koskevassa keskustelussa. Sen, että näin tapahtui, voi suurelta osin
lukea Karl Barthin (1886–1968) työn ansioksi. Hän uskoi, että kaiken sen mitä
tiedämme Jumalasta, me saamme Jeesusta koskevan pelastavan ilmoituksen
kautta. Jumala ilmoittaa itsensä Pyhänä Kolminaisuutena. Hän on ilmoituk-
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sen antaja (Isä), hän on se muoto, jonka välityksellä ilmoitus annetaan meille
(Poika), ja hän tekee meille ilmoituksen vastaanottamisen mahdolliseksi (Pyhä
Henki). Tämän määritelmän mukaan Pyhä Kolminaisuus on Jumalan koko pelastustyön lähtökohta. Se painottaa Jumalan ykseyttä sinä olennaisesti yhtenä,
joka ilmoittaa itsensä, ja seuraa siten läntistä tulkintatapaa, jota on kehitetty
Augustinuksen ajasta alkaen.
b) Muut kolminaisuusoppia koskevat lähestymistavat ovat painottaneet jumaluuden kolmen persoonan merkitystä. Pyhän Kolminaisuuden sosiaalista luonnetta ja jumaluuden persoonien keskinäisiä suhteita painottavien käsitysten
kehitys tarjoaa inhimillisiä suhteita koskevan mallin, jossa niin ykseys kuin
moninaisuus vahvistetaan. Se suo perustan niin Jumalan edessä kuin toinen
toistemme kanssa tapahtuvalle oikealle elämäntavalle.2 Ilmaisuja, kuten ”olemisen yhteys”, ”rakkaudenyhteys” ja ”sosiaalinen malli”, käyttävät ne teologit,
jotka yrittävät asettaa kristinuskon totuudet oikeudenmukaista ja rehellistä
yhteiskuntaa koskevan nykyaikaisen kysymystenasettelun yhteyteen.3 Miroslav
Volf väittää, että Pyhässä Kolminaisuudessa vallitsevat persoonien väliset suhteet ja niiden välinen yhteys tarjoavat kirkon sisäisiä suhteita koskevan mallin,
jonka tulee heijastaa kolmiyhteisen Jumalan kuvaa.4
Kun ajattelemme Jumalaa Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä, olemme salaisuuden,
mysteerin äärellä. Silti tämä salaisuus puhuu meille ja houkuttelee meidän sydämiltämme vastausta. Me tutkiskelemme jumalanpalveluksessamme sen ainoan Jumalan laupeutta, joka on Luoja, Lunastaja ja Elämän antaja ja joka on iankaikkisesti
yksi ja iankaikkisesti kolme. Me heijastamme palvelutehtävässämme tämän ainoan
Jumalan rakkautta – hänen, joka on rakastanut meitä niin, että olemme olemassa,
joka on rakastanut meitä kuoleman hetkeen saakka ja joka rakastaa meitä alati.
Me tunnustamme kumppanuudessamme toistemme erilaisuuden huolehtiessamme
toinen toisistamme ja varjellessamme samanaikaisesti sitä ykseyttä, jolle uskomme
rakentuu.

2 Colin Gunton, 1991, The Promise of Trinitarian Theology. Edinburgh: T. & T. Clark.
3 Jürgen Moltmann, 1981, The Trinity and the Kingdom of God. London: SCM, Leonardo Boff 2000
Holy Trinity: Perfect Community. Maryknoll NY: Orbis; 2005, Trinity and Society. Eugene Oregon:
Wipf & Stock.
4 Miroslav Volf, 1998, After Our likeness: The Church as the Image of the Trinity. Grand Rapids
Michigan: Eerdmans.
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•

” – – olemukseltaan yhtä, voimassa ja kunniassa yhdenveroiset.” Keskustelkaa
tämän ilmaisun merkityksestä Pelastusarmeijan jumalanpalveluselämälle.

•

Andrei Rublevin (1370–1430) ikoni Pyhä Kolminaisuus kuvaa kolmiyhteistä
Jumalaa kolmena pöydän ääressä istuvana enkelinä, joiden keskellä pöydällä on malja (katso 1. Moos. 18). Ikonin keskellä oleva hahmo (Kristus) ja
oikeanpuoleinen hahmo (Pyhä Henki) katsovat tarkkaavaisesti vasemmanpuoleista persoonaa (Jumala Isä). Ikonissa vallitsee ykseyden ja läheisyyden
ilmapiiri, ja silti kukin hahmo eroaa muista. Isä-Luojalla on yllään loistava,
eteerinen, aineeton asu, ja hänellä on arvovaltaa osoittava sauva. Pojan asu
on maanruskea, ja sen kultainen raita on merkkinä hänen kuninkuudestaan.
Hengen kantama vihreä asu on uuden elämän vertauskuva. Katsokaa kuvaa
hetken ajan. Miten se auttaa ymmärtämään Pyhän Kolminaisuuden ykseyttä ja
moninaisuutta?

81

C. Kolminaisuutta koskevia harhaoppeja
Historiallisesti tarkastellen kolminaisuusopin selvennys- ja selitysyritykset ovat
silloin tällöin johtaneet harhaopin syntymiseen. Useimmat kolminaisuusoppia
koskevat harhaopit voidaan luokitella kuuluviksi johonkin seuraavista kolmesta
perustyypistä:
1. Modalismi
Usko siihen, että yksi Jumala ilmentää itseään kolmella eri tavalla (modi). Tämä
tulkintatavan lähtökohtana on välttää ajatusta kolmesta jumalasta, mutta sen seurauksena menetetään kolmen toisistaan erotettavan persoonan välinen yhteys.
2. Triteismi, kolmijumalaisuus
Usko siihen, että jumaluuden kolmella persoonalla on erilaiset ominaispiirteet, toiveet ja tavoitteet. Tämä ajattelutapa saa alkunsa ajatuksesta suojata näiden kolmen
persoonan loukkaamattomuutta ja identiteettiä, mutta sen seurauksena menetetään
Jumalan asennoitumisen ja Jumalan toiminnan ykseys.
3. Subordinationismi
Usko siihen, että Isä on ikuisesti Poikaa ja Henkeä ylempi. Tämän ajatustavan syihin voivat kuulua heijastuma yhteiskunnan hierarkkisesta, arvojärjestystä korostavasta rakenteesta tai halu rinnastaa Isä muihin monoteistisiin jumaliin.
Muihin harhaoppeihin kuuluvat:
1. Polyteismi
Usko moniin jumaliin. Tämän tavan uskoa kumoaa selkeä Raamatun käsky olla
pitämättä muita jumalia.
2. Deismi
Usko, jonka mukaan Jumala on etäinen ”ensimmäinen syy”. Jumala on luonut maailmankaikkeuden, mutta jättänyt sen toimimaan koneen tavoin itsekseen. Tämä on
vastoin sitä raamatullista oppia, että Jumala on sitoutunut luomakuntaansa.
3. Panteismi
Usko siihen, että Jumala ja luomakunta ovat erottamattomasti yhtä. Panteistiset
opetukset ovat yleisiä useissa New Age -liikkeissä, joiden piirissä tapahtuva opillinen hiustenhalkominen ja monimuotoisuus saattavat aiheuttaa hämmennystä.
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4. New Age
New Age on yhteisnimenä uuspakanuuden monille muodoille. New Age yhdistää
tiettyjen itämaisten uskontojen ja antiikin mytologioiden mystisyyttä ja henkisyyttä
uskoon siitä, että ihmisillä on rajoittamaton kyky päättää omasta kohtalostaan. Sen
käyttämät tekniikat on tarkoitettu laajentamaan tietoisuutta itsestä, ja tämä sitten
johtaa ”jumalallistumiseen”. New Age ei tunnusta minkäänlaista erotusta Jumalan ja ihmiskunnan välillä. Jokaisessa ihmisessä olevien henkisten edellytysten
ajatellaan olevan kokonaan hyödynnettyinä riittäviä johtamaan ihmisen uuteen
aikakauteen (new age), jossa vallitsevat rauha ja rakkaus. Tällainen ajattelutapa
on luonteenomaista pyrkimyksille vesittää kristinuskon totuus yhdistämällä siihen
muita filosofioita ja uskontoja.
•

Missä määrin nämä harhaopit näkyvät tämän päivän yhteiskunnassa joko
kristillisen kirkon piirissä tai sen ulkopuolella?

D. Jumala Isä
1. Vanha testamentti
a)

Israel käsitti Jumalan isyyden liittyvän siihen liittosuhteeseen, jonka Jumala
oli solminut kansansa kanssa. Tämä näkemys kehittyi Vanhan testamentin
kirjoituksissa, erityisesti 700-luvulla eKr. eläneiden profeettojen opetuksessa
sekä Psalmeissa, aina Jeesuksen tuomaan täydelliseen ilmoitukseen saakka.
Hoosean profetia on erityisen tärkeä (Hoos. 11:1–11).

b) Psalmit osoittavat rakastavan isän henkilökohtaista huolenpitoa sekä yksittäistä ihmistä että kaikkein haavoittuvimpia kohtaan (Ps. 68:5). Vaikka Jumala
on täysin toisenlainen, kaikkivaltias ja horjumattoman vanhurskas, niin hänen
oman kansansa moraalinen heikkous ja inhimilliset piirteet herättävät hänessä
lempeän kärsivällisyyden ja auliuden antaa anteeksi niille, jotka osoittavat
hänelle kunnioitusta ja haluavat totella. ”Niin kuin Isä armahtaa lapsiaan, niin
armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä” (Ps. 103:13).
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2. Uusi testamentti
a)

Jumala Isää koskevasta käsityksestä on kristinopissa esimerkkinä Jeesuksen
yhteys Poikana siten kuin Uusi testamentti on sen ilmoittanut. Jeesukseen
liittyvä erityinen huomion kohde oli kasvavan lapsen ja kunnioitetun, syvästi
rakastavan vanhemman välinen läheinen, luottavainen suhde. Evankeliumit
osoittavat, miten Jeesus luotti Jumalaan, Isäänsä, totteli häntä ja oppi häneltä.
Paras esimerkki sekä Jeesuksen luottamuksesta että kuuliaisuudesta on hänen
alttiutensa hyväksyä risti (Mark. 14:36; Joh. 12:27,28; 18:11). Isän ja Pojan
suhteen ainutlaatuisuus sekä se tapa, jolla Poika ilmoittaa Isän, ilmenee erityisen selkeästi Johanneksen evankeliumissa (Joh. 1:18; 10:30; 14:13,31).

b) Kun kristityt vastaanottavat Pyhän Hengen lahjana etuoikeuden tulla Jumalan
lapsiksi (Room. 8:15; Joh. 1:12), heille syntyy ja kehittyy lapsi-vanhempisuhde Jumalan kanssa. Tämä suhde määrittää kristillistä kokemusta, luonnetta
ja käytöstä kun meistä tulee enemmän Jeesuksen, Pojan, kaltaisia. Jeesuksen
tavoin mekin voimme iloita henkilökohtaisesta rukouksesta, iloisesta kuuliaisuudesta ja levollisesta luottamuksesta Jumalaa, Isäämme kohtaan.
c)

Tämän uuden läheisen suhteen Pyhä Henki välitti niille, jotka uskoivat Jeesukseen. Se vaikutti kristittyjen käsitykseen kaiken Luojasta ja Herrasta, Herran
Jeesuksen Kristuksen Jumalasta ja Isästä heidän uuden Kristus-elämänsä
lähteenä, ylläpitäjänä ja täyttäjänä.

•

Jeesus opetti meitä ymmärtämään, että Jumala on Isämme. Miten tämä kielikuva auttaa sinua henkilökohtaisesti? Tuottaako se sinulle vaikeuksia?
Jos tuottaa, niin kuinka voit käsitellä niitä?

•

Suunnittele raamattutunti, joka osoittaa, miten Jeesuksen elämä ja opetus
muuttavat raamatullista näkemystä Jumalasta Isänä.

•

Lue Mark. 14:32–42. Onko ihmisten mahdollista noudattaa täydellisesti Isän
tahtoa?
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E. Jumala Pyhä Henki
1. Vanha testamentti
a)

Eri kielissä käytettyjen sanojen erilaiset kieliopilliset suvut näyttävät suojaavan Hengen rajoittamatonta vapautta olla sellainen kuin Henki tahtoo. Samalla
nämä sanat pyrkivät myös määrittämään Henkeä. Latinan kielen henki, spiritus, on maskuliinisukuinen sana kuten myös saksan kielen Geist ja venäjän
kielen duh. Heprean kielessä ruah on feminiinisukuinen ja kreikan kielen
pneuma on neutrisukuinen sana.

b) Sanan ”henki” perusmerkitys on liikkeessä oleva ilma, esimerkiksi tuuli,
tuulenhenkäys tai hengitys. Siten Henkeen liittyvät kielikuvat ilmaisevat
Jumalan liikkeellepanevaa voimaa. Kuva Hengestä tuulena tai myrskynä voisi
vastaavasti herättää ajatuksen Jumalan tuhoavasta voimasta tuomarina (Ps.
103:15–18; Jer. 4:11,12) tai ajatuksen viileyden ja sateen tuomasta virvoituksesta (Hoos. 6:3). Kuva hengityksestä liittyy luomiseen ja elämän antamiseen
(1. Moos. 1:2; 2:7; Ps. 33:6; 104:29,30). Vastaavasti näky laaksosta, jossa on
kuivia luita (Hes. 37:1–10), kuvastaa sitä, miten Jumalan henkäys synnyttää
uutta elämää siinä, mikä on jo kuollutta. Henki on Jumalan toiminnassa oleva
voima, joka muovaa luomakuntaa ja antaa elämää (Job 33:4). Verbit, joita toisinaan käytetään Hengen työn yhteydessä, viittaavat nestemäiseen olomuotoon
(Jes. 32:15; 44:3; Hes. 39:29; Joel 2:28,29).
c)

Yksittäiset Hengen täyttämät ihmiset kykenivät ilmoittamaan Jumalan viestin
omalle kansalleen profetian välityksellä (Jes. 61:1–3, Miika 3:8). Hengen kautta valittiin ja varustettiin johtajia vahvaa ja vaikuttavaa johtajuutta varten (Jes.
63:11,12). Muut saivat viisautta (5. Moos. 34:9–12) ja taitoja tehdä luovaa
työtä (2. Moos. 31:1–11). Henki opetti kansaa olemaan uskollinen, vanhurskas
ja hedelmää tuottava, ja hän kutsui sitä uskoon, katumukseen, kuuliaisuuteen,
ylistykseen ja rukoukseen (Ps. 51).

d) Vanhassa testamentissa sanojen ”pyhä” ja ”henki” yhdistelmä on jokseenkin
harvinainen, ja se esiintyy ainoastaan raamatunkohdissa Jes. 63:10,11 sekä
kohdassa Ps. 51:13. Vaikka tätä sanayhdistelmää käytetään Uudessa testamentissa usein, sielläkin sana ”Henki” esiintyy useammin yksinään kuin muodossa
”Pyhä Henki”.
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2. Uusi testamentti
a)

Uudessa testamentissa Pyhä Henki samastetaan Vanhan testamentin Jumalan
Henkeen, joka antaa elämää ja dynaamista voimaa, sekä Jumalan luovaan
voimaan (Ap. t. 2:16–21). Pyhän Hengen toiminta on ilmeistä Jeesuksen syntymän ja toiminnan yhteydessä (Matt.1:18; Luuk.1:35; 4:18,19; Ap. t. 2:32,33)
sekä kirkon synnyn yhteydessä (Ap. t. 1:8; Ap. t. 2).

b) Luukasta voisi kutsua Pyhän Hengen teologiksi. Hänen evankeliumistaan käy
selkeästi ilmi, että Jeesuksen toimintaa leimaa Pyhän Hengen voima (Luuk.
3:22; 4:1–2, 18–19). Apostolien tekojen mukaan Henki antaa opetuslapsille ja
uusille kristityille voiman todistaa (Ap. t. 1:8), palvella (Ap. t. 6: 1–7) ja tehdä
lähetystyötä (Ap. t. 13:2).
c)

Johanneksen evankeliumissa Henki esitetään selkeästi erillisenä persoonana.
Hän on Totuuden Henki ja Puolustaja, parakleetti, joka merkitsee vierellä
kulkijaa (Joh. 14:15–17; 15:26,27; 16:7–11). Henki on Jeesuksen kuoleman
jälkeen se neuvonantaja ja opettaja, joka todistaa Jeesuksesta ja muistuttaa hänen sanoistaan. Hän myös paljastaa maailmalle, mitä ovat synti, vanhurskaus
ja tuomio. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus antaa Hengen oppilailleen (Joh.
20:19–23). Tässä Hengen lahja on selkeästi yhdistetty valtuuteen antaa syntejä
anteeksi.

d) Paavalin kirjeet painottavat sitä, että Henki tekee uskovat kykeneviksi elämään
Jumalan edellyttämällä tavalla (Room. 8:1–11) ja että vain ne, joilla on Henki,
kuuluvat Kristukselle (Room. 8:9). Henki rukoilee vaikuttavasti uskovissa ja
uskovien puolesta, ja mahdollistaa läheisen ja syvän jumalasuhteen (Room.
8:1–17). Pyhää Henkeä sanotaan pyhyyden Hengeksi (Room. 1:4), ja Pyhän
Hengen lahja yhdistetään pyhityksen päämäärään (1. Tess. 4:7,8; luku 10).
e)

Pyhän Hengen suhdetta Isään ja Poikaan korostetaan raamatunkohdissa Matt.
28:19 sekä 2. Kor. 3:14.
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3. Alkukirkko
a)

Irenaeus (noin 130 – noin 200 jKr.) kuvasi Jumalan Sanaa ja Viisautta (Kristus
ja Pyhä Henki) Jumalan kahtena kätenä. Kristinuskon kolmena ensimmäisenä
vuosisatana esiintyi kuitenkin vain vähän Pyhän Hengen teologiaa koskevaa
pohdintaa, koska teologit ponnistelivat sellaisten ongelmien parissa kuin miten
selittää Kristuksen salaisuus ja miten levittää kristillistä evankeliumia pakanamaailmaan. Gregorios Naziansialainen selitti asian seuraavasti:
Vanha testamentti julisti Isästä avoimesti ja Pojasta salatummin. Uusi
testamentti ilmoitti Pojan ja viittasi Pyhän Hengen jumaluuteen. Nyt Henki
asuu meissä ja hänet on ilmoitettu meille vielä selkeämmin. Pojasta ei ollut
soveliasta saarnata avoimesti niin kauan kuin Isän jumaluutta ei vielä ollut
yleisesti hyväksytty. Ei myöskään ollut soveliasta hyväksyä Pyhää Henkeä
ennen kuin Poika [Pojan jumaluus] oli tunnustettu.
– – Sen sijaan meidän tulee edistyä asteittain ja – – liikkua pienin askelin
eteenpäin ja kasvaa tässä asiassa selvyyteen, jotta Pyhän Kolmiyhteyden
valo voisi loistaa.5

b) Oppi Pyhästä Hengestä kohosi teologisessa työjärjestyksessä myöhemmin
merkittäväksi kysymykseksi. Gregorios Naziansialainen painotti Raamatun
käyttävän Hengen yhteydessä kaikkia Jumalalle annettuja arvonimiä. Hänen
mukaansa jumalallinen pyhyys ei tullut mistään Hengen ulkopuolella olevasta lähteestä, vaan että se on seurausta Hengen luonnosta. Henki on hän, joka
pyhittää pikemminkin kuin hän, joka on pyhittymisen tarpeessa. Basileios
Kesarealainen totesi vastaavasti, että Pyhä Henki suorittaa tehtäviä, jotka ovat
Jumalalle ominaisia ja sen tähden Pyhä Henki on osallinen jumalallisesta luonnosta. Hän pyhittää virvoittamalla uskovia ja tekee heille mahdolliseksi elää
todeksi oma kutsumuksensa.
c)

Augustinus perustaa pohdintansa raamatunkohtaan 1. Joh. 4, ja kuvaa Henkeä
sekä Isän että Pojan Henkenä, joka liittää heidät toisiinsa rakkauden siteellä.
Pyhä Henki on Jumala, joka on rakkaus ja joka on myös sekä Jumalan ja uskovan että uskovien välisen yhteyden side. Tämä sama Henki, joka jumaluudessa
yhdistää Isän ja Pojan, liittää myös uskovat kirkon yhteyteen.

5 Alister E. McGrath, 2007, The Christian Theology Reader 3rd edn. Oxford: Blackwell: 192.
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d) Kyrillos Aleksandrialainen (noin 378 – 444 jKr.) käsitti Hengen uskovien
välisen yhteyden vakuutena:
”Me kaikki, jotka olemme ottaneet vastaan yhden ja saman Hengen, se on:
Pyhän Hengen, olemme tietyssä mielessä liitetyt toinen toisiimme ja Jumalaan – – Hän yhdistää meidän kunkin yksittäiset henkemme toisiinsa – – ja
tekee meidät kaikki yhdeksi hänessä.”6
e)

Klassilliset uskontunnustukset myöntävät kirkon olevan riippuvainen Pyhästä
Hengestä. Tätä on toisinaan tulkittu väärin esittämällä, että joko kirkko ja Henki olisivat identtiset, täysin yhtäläiset, tai että Henki olisi sidottu kirkkoon eikä
hän voisi olla missään muualla. Asia ei ole näin, mutta kirkko ei myöskään voi
olla todellinen kirkko ilman Pyhän Hengen läsnäoloa ja voimaa. Silloin kun
kirkko on eksynyt harhaan, Pyhä Henki on sen uudistanut ja elvyttänyt.

4. 1900- ja 2000-luvut
a)

Kirkon historian aikana on polttopisteenä harvoin ollut Pyhän Hengen teologia
kirkossa, lukuun ottamatta mystikkojen ja näkyjen näkijöiden henkilökohtaisia
kokemuksia ja joitakin lahkolaisryhmiä. 1900-luvun alussa tapahtuneen helluntai-/ karismaattisen liikkeen synnystä ja kasvusta alkaen on kuitenkin koko
kirkon piirissä ilmennyt uutta mielenkiintoa Pyhää Kolminaisuutta koskevaa
teologiaa ja Pyhän Hengen henkilökohtaisessa kokemuksessa ilmenevää roolia
kohtaan.

b) Voitaisiin sanoa, että kirkon historia on enemmänkin hajaannuksen kuin
ykseyden historiaa. Kasvava tietoisuus tämän olotilan synnillisyydestä johti
1900-luvulla ekumeenisen liikkeen syntyyn. Tämä liike on ylläpitänyt maailmanlaajuisesti elävää uskonnollisten yhdyskuntien välistä vuoropuhelua. Se
puolestaan on johtanut erilaisia uskonoppeja omaavien ja erilaisia jumalanpalvelusmenoja harjoittavien kristillisten traditioiden väliseen kasvavaan ymmärtämykseen ja toisensa hyväksymiseen. Pyhän Hengen läsnäolo kirkossa luo
sen aidon ykseyden, jonka puolesta Jeesus rukoili (Joh. 17:20,21). 1900-lukua
voi kutsua Pyhän Hengen vuosisadaksi, koska eri liikkeet ovat ponnistelleet
rakentaakseen siltaa kristittyjen välisten ymmärryskuilujen yli ja luodakseen
syvempää yhteenkuuluvuutta yli kirkkojen välisten rajojen. Tämä ykseyden
etsiminen jatkuu 2000-luvulla. Aina silloin kun ykseys käy toteen, se on
6 Lainaus: Alister E. McGrath, 2007 The Christian Theology Reader 3rd edn. Oxford: Blackwell: 205
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pilkahdus tulevasta Jumalan valtakunnasta. Täydellinen ykseys, johon meitä
Jeesuksen esirukouksessa haastetaan, on Jumalan valtakuntaan liittyvä lopunajallinen, eskatologinen käsite. Tämä ykseys on olennainen osa meidän kristillistä toivoamme. Se toteutuu täydellisesti vasta silloin, kun Jumalan valtakunta
murtautuu esiin kaikessa täyteydessään.
•

Kuuntele äänitettä myrskyn, tuulen ja vienon tuulenhengen, heikon sateen ja
palavan tulen äänistä, ja mieti Pyhää Henkeä sellaisena kuin Raamattu hänet
ilmoittaa. Mitä tämä opettaa sinulle?

•

Onko olemassa sellaisia nykypäivän kielikuvia, jotka voisivat auttaa esittämään oppia Pyhästä Hengestä hänelle, joka ei vielä ole kristitty?

•

Lue uudelleen Gregorios Naziansialaisen esittämä perustelu sille, miksi Henkeä koskevasta opista ei useinkaan keskusteltu kristillisen kirkon varhaisina
aikoina (osa E, 3a). Mitä tämä kertoo ilmoituksen luonteesta?

F. Merkitys pelastusarmeijalaisille
1. Jumalan suuruus
Pyhää Kolminaisuutta koskeva oppi haastaa meitä tunnustamaan Jumalan suuruuden, hänen majesteettisuutensa ja täydellisyytensä, sekä pohtimaan sellaisia
jumalanpalvelustapoja, jotka pitävät kunniassa hänen suuruuttaan. Tehdessään meidät tietoisiksi Isän, Pojan ja Pyhän Hengen jumaluudesta tämä oppi opettaa meitä
kunnioittamaan Jumalaa hänen kolminaisen olemuksensa mukaisena: Isänä, joka
antaa meille elämän ja ilmoittaa itsensä meille; Poikana, joka lunastaa meidät uhraamalla itsensä; Pyhänä Henkenä, joka käy vierellämme pitääkseen meidät armon
piirissä. Pelastusarmeijan jumalanpalveluksen tulee aina pyrkiä yksityiskohtaisesti
heijastamaan tätä käsitystä.
2. Yhteyteensä sulkeva yhteisö
Tämä opinkappale kuvaa yhteydessä olevaa Jumalaa, joka ojentuu itsestä poispäin
luodakseen yhteyttä. Siinä on piiriinsä sulkevan, inklusiivisen evankeliumin todellinen perusta. Pelastusarmeija on alusta alkaen julistanut johdonmukaisesti tätä
evankeliumia ja kutsunut kaikkiin kansoihin kuuluvia ihmisiä vastaamaan Jumalan
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rakkauteen. Pyrimme liittämään ja toivottamaan tervetulleiksi Jumalan perheeseen
ne, jotka kokevat olevansa yhteiskunnan ulkopuolella. Näin toimien me olemme
luoneet yhteisöjä, jotka heijastavat kolmiyhteisen Jumalan luonnetta ottaa yhteyteensä, hänen aitoa hyväksyntäänsä ja vastavuoroista rakkauttaan. Nykyaikana
meidän haasteenamme on säilyttää tuo aito yhteyteen liittämisen kyky, ja vastustaa
osastoissamme ja laitoksissamme sellaista kehitystä, jonka seurauksena ihmiset
saattavat kokea itsensä vieraantuneiksi.
3. Rakastava Isä
Se läheinen suhde, joka meillä voi olla Jumalaan Isänä, voi nykyaikana puhua
voimakkaasti ja merkitsevästi maailmassa, jossa isyyden mallia ja roolia usein aliarvostetaan tai josta ne puuttuvat. Tästä voi kuitenkin myös muodostua kärsimyksen lähde, jos yksittäisen ihmisen kokemus inhimillisestä isyydestä on kipeä tai se
puuttuu. Kielikuvaa läheisestä isäsuhteesta tulee aina käyttää varovasti ja hienotunteisesti, ja tietyissä yhteyksissä se saattaa kaivata uudelleentulkintaa.
4. Henki ja tehtävä
Koska tehtävän, mission, suorittaminen on pelastusarmeijalaisuuden todellista
ydintä, meidän tulee aina vahvistaa Pyhän Hengen ja tehtävän välistä yhteyttä, sekä
elää se todeksi ja hyväksyä se vain Hengen voimassa tapahtuvana. Pyhän Hengen
tulee myös ohjata tämän tehtävän suorittamista, määrätä tahti ja tunnistaa toimintaympäristö. Pelastusarmeijalaisten tulee olla avoimia Hengen johdatukselle. Tämä
helpottaa tehtävään ja palveluun sitoutumisen taakkaa, koska me emme tällöin
toimi omassa voimassamme.
5. Ykseys Kristuksessa
Pelastusarmeijalaisten tulee olla selvillä raamatunkohdassa Joh. 17:20,21 olevasta
Jeesuksen rukouksesta. Pyhän Kolmiyhteyden oikea ymmärtäminen auttaa meitä
määrittämään ja kuvaamaan sitä kokemusta, että kristittyjen yhteyden tulee olla
esikuvana maailmalle. Pelastusarmeijalaisten tulee aktiivisesti tavoitella ykseyttä
niin omissa osastoissaan, Armeijassa kuin laajemmassa kristittyjen yhteydessäkin.
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•

Millainen kuva Jumalasta sinulla on ajatuksissasi, kun rukoilet häntä? Lähestytkö häntä rukouksessa Isänä, Poikana vai Henkenä? Kuinka tärkeää tämä
mielestäsi on?

•

Kuinka luot sellaisen jumalanpalveluksen, joka aidosti kunnioittaa kolmiyhteistä Jumalaa ja saa jokaisen kokemaan olevansa tervetullut Jumalan rakastavaan yhteyteen?

•

Laadi luettelo niistä tavoista, joiden avulla on mahdollista luoda yhteyttä
kristillisessä yhteisössä. Valitse niistä kaksi tai kolme sellaista, jotka saattavat
soveltua omaan jumalanpalvelusyhteisöösi. Suunnittele, miten voisit toteuttaa
ne. Toteuta tämä, mikäli mahdollista.

•

Lue raamatunkohta Joh. 17:20,21. Tämä rukous on ollut kristillisen yhteenkuuluvuuden pysyvänä haasteena, koska kukaan meistä ei kykene toteuttamaan
sitä. Sen tähden riitaisuudet ja hajaannus vahingoittavat yhteenkuuluvuuden
todellista olemusta. Mitkä ovat kristittyjen ykseyden haasteina omassa elämänpiirissäsi?

•

Kuinka voimme varmistaa, että annamme Pyhän Hengen ohjata tehtävämme
suorittamista? Mikä voisi estää tätä?

91

Luku neljä

Jumalan
iankaikkinen Poika
Oppi Jeesuksesta Kristuksesta
Me uskomme, että Jeesuksen Kristuksen persoonassa ovat yhtyneinä jumalallinen ja inhimillinen luonto niin, että hän on todellinen ja oikea Jumala ja
todellinen ja oikea ihminen.
Usko Jeesukseen Kristukseen Herrana ja Vapahtajana on keskeistä kristilliselle
kokemukselle ja todistukselle (Room. 10:9–13). Me uskomme Jeesukseen Kristukseen, joka hallitsee Jumala Isän ja Jumala Pyhän Hengen kanssa. Jumala lähetti
Jeesuksen pelastamaan syntiin langenneen maailman. Me tunnustamme Jumalan
täydellisen tahdon ja tarkoituksen liittyvän Jeesuksen syntymään, elämään, kuolemaan ja ylösnousemukseen, hänen taivaaseen astumiseensa ja toiseen tulemiseensa. Hänessä me kuulemme Jumalan elävän sanan ja näemme Jumalan kirkkauden
(Joh. 17:1–5; 1. Tim. 3:16).

A. Jeesus, ihminen
Tämä opinkappale puhuu Jeesuksesta sellaisena, joka on ”todellinen ja oikea
Jumala ja todellinen ja oikea ihminen”. Tätä salaisuutta tutkiessamme kohtaamme
ensin Jeesus Nasaretilaisen, joka oli todellinen ihminen ja jonka elämä on merkitty
muistiin meitä varten evankeliumeihin.
1. Historiallinen henkilö
Jeesus eli 2 000 vuotta sitten, ja sekä evankeliumit että muut lähteet kertovat meille
hänestä. Hän oli juutalainen ja eli Palestiinassa sen ollessa Rooman keisarikunnan
provinssi. Hänen syntymäkertomuksensa liittyy keisari Augustuksen ajan tapahtu-
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mien yhteyteen (Luuk. 2:1–7). Hänen elämäänsä ja ristinkuolemaansa on viitattu
myös muissa antiikin käsikirjoituksissa. Koko Jeesuksen elämä ja toiminta tulee
nähdä juutalaisten uskonnollisen elämän ja historian yhteydessä. Vaikka hänen
yleismaailmallinen sanomansa ja toimintansa rikkoivat juutalaisuuden rajat, hän
kuului ajanlaskumme ensimmäisen vuosisadan aikaiseen juutalais-roomalaiseen
maailmaan.
Me uskomme, että Jeesus oli historiallinen henkilö. Hänessä Jumala on ilmoittanut
itsensä ja toiminut historiassa meidän puolestamme. Jos Jeesus ei olisi elänyt, hän
ei myöskään olisi kuollut meidän pelastuksemme tähden eikä Jumala olisi herättänyt häntä kuolleista. Ilman historian Jeesusta ei ole olemassa uskon Kristusta.
2. Todellinen ihminen
Me uskomme, että Jeesuksen todellinen ihmisyys on ilmaistu selkeästi Raamatussa. Evankeliumit kuvaavat Jeesuksella olleen tavanomaisia inhimillisiä henkisiä
ja ruumiillisia kykyjä. Hän tunsi nälkää, janoa ja uupumusta (Mark. 11:12; Joh.
4:6), koki iloa, vihaa ja surua (Joh. 11:35), kiintymystä ja sääliä (Mark. 1:41). Hän
kehittyi lapsesta aikuiseksi (Luuk. 2:52). Hän sai selville tosiasioita havainnoimalla ja hän saattoi hämmästyä ja kauhistua. Hän vuoti verta ja kuoli. Evankeliumit
todistavat myös, miten merkityksellistä rukouselämä oli hänelle ja miten todellisia
hänen kokemansa kiusaukset olivat (Matt. 4:1–11; Luuk. 4:1–13). Tämän lisäksi ne
todistavat, miten tärkeinä hän piti Vanhan testamentin kirjoituksia sekä siitä, mitä
yhteys ja uskonnolliset perinteet merkitsivät hänen kasvulleen ja kehitykselleen.
Hän oli täydellisesti ihminen.
Jeesuksen rakkaus Jumalaan, hänen myötätuntonsa kaikkia ihmisiä kohtaan, hänen
henkilökohtainen vapautensa ja moraalinen rehellisyytensä ilmaisevat meille, millaista elämää Jumala on tarkoittanut kaikkien ihmisten elävän. Hän on todellinen
ihminen.
3. Ainutlaatuinen ihminen
Me kohtaamme Jeesuksen inhimillisessä elämässä Raamatun todistuksen hänen
täydellisyydestään. Hän on todellinen Jumalan kuva, sillä kaikista ihmisistä yksin
Jeesus on elänyt ilman syntiä (Hepr. 4:15). Tämä tulee ymmärtää hänen ainutlaatuisen Jumala Isä -suhteensa yhteydessä (Joh. 10:30; 14:6–14,31). Tuon suhteen syvä
läheisyys asetti hänet voimakkaammin alttiiksi kaikkien kiusausten todellisuudelle.
Se asetti hänet todelliseen ristiriitaan pimeyden voimien kanssa sekä alttiiksi kär-
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simykselle, eristämiselle ja kuolemalle (Mark. 14:32–42). Tässä rakkaudellisessa
suhteessa hän saattoi vastustaa kiusausta ja pysyä synnittömänä aina ristinkuolemaan saakka (1. Piet. 2:21–25).

B. Jeesus, Jumalan Poika
1. Inkarnaatio
Jeesus Kristus ei ollut ainoastaan todellinen ihminen, vaan myös ”todellinen ja
oikea Jumala”. ”Jo alussa Sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä” (Joh. 1:2,3). Jumalan
luonne ja olemus ilmenivät täydellisesti Jeesuksen inhimillisessä elämässä – hänen,
joka sanoi: ”Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän” (Joh. 14:9). Alkukristityt ottivat
käyttöön sanan ”inkarnaatio” kuvaamaan tätä totuutta. Tämä sana ei ole tarkkaan
ottaen raamatullinen termi, vaan sen merkitys on kirjaimellisesti ”ruumiillistuminen” tai ”lihassa”. Oppi inkarnaatiosta julistaa Jumalan tulleen yhdeksi meistä,
kuitenkin ilman syntiä.
Uuden testamentin kirjoittajat ilmaisevat tämän totuuden eri tavoin. Johanneksen
evankeliumissa me luemme, että ”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme”
(Joh. 1:14). Kirjeessä filippiläisille Paavali ilmaisee tämän totuuden kuvatessaan
Kristusta: ”hänellä oli Jumalan muoto”, ja kuitenkin ”hän otti orjan muodon” (Fil.
2:6,7). Kirjeessä kolossalaisille Jeesus on ”näkymättömän Jumalan kuva” ja ”hän
pitää kaiken koossa”. Jeesuksen kautta Jumala on hankkinut sovituksen, ”hänen
ristinsä verellä” (Kol. 1:15–20). Kirjeessä heprealaisille Jeesuksen Kristuksen sanotaan olevan ”Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva” (Hepr. 1:3).
Vanhan testamentin kielestä ja ensimmäisen kristillisen vuosisadan maailmasta on
poimittu useita nimiä ja arvonimiä, jotka ovat olleet avuksi yritettäessä ilmaista
ymmärrettävästi sitä sanoin lausumatonta salaisuutta, että Jumalan koko täyteys on
läsnä Jeesuksessa Kristuksessa (katso: Lisätutkistelua varten 4 B).
Oppi inkarnaatiosta kehitettiin muodollisesti alkukirkon piirissä, kun kristityt
pohtivat Uuden testamentin sisältöä, kokivat Kristuksen läsnäolon jumalanpalveluksissaan ja totesivat välttämättömäksi vastata uskonoppia koskeviin vääriin
arvioihin. Khalkedonin kirkolliskokouksessa vuonna 451 jKr. muotoiltiin lausuma,
joka sisälsi molemmat totuudet: Jeesus Kristus on yksi eheä persoona, jolla on
jumalallinen ja inhimillinen luonto. ”Hän on samana täydellinen jumaluudessa ja
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samana täydellinen ihmisyydessä, – – joka tunnetaan kahdessa luonnossa sekoittamatta, muuttamatta, erottamatta ja jakamatta, – –” (ns. Khalkedonin tunnustuslausumasta kääntänyt Juha Pihkala) (katso lisäselitystä 4 C2c). Me näemme Jeesuksen
persoonassa ihmisen, joka on täysin avoin jumalalliselle armolle, ja Jumalan, joka
on ilmestynyt meille.
2. Neitseestäsyntyminen
Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeista me luemme, kuinka Pyhä Henki hedelmöitti Jeesuksen (Matt. 1:18; Luuk. 1:35). Jeesus syntyi kaikkien ihmisten tavoin
naisesta, Mariasta, jonka kuuliaisuus Jumalaa kohtaan avasi tien Jumalan armon
vuodattamiselle Jeesuksen henkilössä (Luuk. 1:35–38). Jeesuksen henkilöä, elämää
ja luonnetta ei kuitenkaan voi selittää vain ihmisen perinnöllisyyden avulla. Jumala
vaikutti Jeesuksessa hedelmöityksen hetkestä alkaen. Tätä vakaumusta, joka liittyy
hänen Pyhästä Hengestä hedelmöittymiseensä ja Marialle syntymiseensä, kutsutaan
tavallisesti opiksi neitseestäsyntymisestä.
Tämä oppi valaisee ymmärrystämme siitä, kuka Herra Jeesus Kristus on luonnoltaan. Se puolustaa sekä hänen jumaluuttaan että tulemistaan ajallisuuteen ihmisenä,
joka on Jumalan kuva. Tämä muistuttaa meitä siitä, että Jeesus on sekä meidän
kaltaisemme että erilainen kuin me.

C. Jeesus Kristus Herramme
”Jeesus on Herra” on varhaisin Uudesta testamentista löytyvä uskontunnustus (Fil.
2:11). Se todistaa Jeesuksen Kristuksen jumaluudesta sekä siitä, että hän on yhtä
Isän kanssa ja jakaa Isän olemuksen ja toteuttaa Isän tehtävää (Matt. 3:17, 17:5;
Luuk. 5:1–11). Opetuslapset tunnustivat ylösnousseessa ja taivaaseen astuneessa
Herrassa Jumalan todellisen kuvan, läsnäolon ja voiman (Joh. 20:26–28). Kokemuksensa nojalla he käsittivät, että hänen palvomisensa oli Jumalan palvontaa.
Tunnustus ”Jeesus on Herra” on merkki todellisesta kristitystä uskovasta, sillä:
”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu” (Room. 10:13; vrt. Joel
2:32).
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D. Pelastus Jeesuksen kautta
Kristinusko on historiaan liittyvää uskoa. Uusi testamentti, ja erityisesti neljä evankeliumia, kertoo Jeesuksen historian. Tärkeimmät uskontunnustukset sisältävät
myös hänen elämänsä pääpiirteet. Jeesuksen elämää koskevan kertomuksen kertominen on evankeliumin julistamista, sillä kristinusko perustuu sille, mitä todella
tapahtui Jeesuksen Kristuksen elämässä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa.
Jeesuksen julkinen toiminta seurasi hänen Jordan-joella tapahtunutta kastettaan.
Täynnä Pyhää Henkeä Jeesus alkoi opettaa ja saarnata hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta (Mark. 1:14). Hän opetti, että aika oli täyttynyt, jotta Jumalan valta-aika
voidaan perustaa. Jeesuksen tulo maailmaan oli tuonut Jumalan valtakunnan lähelle. Kaikkia ihmisiä, erityisesti köyhiä ja syrjittyjä, kutsuttiin ottamaan osaa juhlaan
(Luuk. 4:16–21). Hän kutsui suuren arvovaltansa nojalla oppilaita seuraamaan
itseään (Mark. 1:16–20; Mark. 2:13–17). Hän paransi sairaita ja auttoi sorrettuja
(Matt. 4:23–25; Mark. 1:29–34). Hän haastoi ja voitti pahan vallan merkkinä Jumalan valtakunnan tulemuksesta (Mark. 1:21–28; Luuk. 11:14–23), mutta Jeesuksen
toimintatavat haastoivat myös sen ajan uskonnolliset johtajat, jotka yrittivät tappaa
hänet (Mark. 2:23–3:6). Jeesus uskoi, että hänen kärsimisensä ja kuolemansa olivat
osa Jumalan tahtoa ja tarkoitusta, eikä hän antautunut kiusaukselle välttää niiden
katkeruus (Mark. 14:32–42; Joh. 12:27,28).
Jeesuksen kuolema ei siten ollut mikään onnettomuus tai järkyttävä erehdys. Hän
ei antanut elämäänsä uhrina, joka kärsii jonkin hyvän asian puolesta. Jeesus kuoli
ristillä luottaen täysin siihen, että Jumalan päämäärät toteutuisivat hänen kuolemansa ja kuuliaisuutensa kautta (Matt. 16:21–23; Mark. 8:31–33; Luuk. 9:22).
Hänen vangitsemisensa ja oikeudenkäyntinsä uskonnollisten johtajien edessä,
roomalaisen hallinnon hänelle langettama kuolemantuomio, hänen kokemansa kauhistuttava ristiinnaulitseminen, hänen kuolemansa ja hautaamisensa lainahautaan
eivät olleet merkityksettömiä tapahtumia, vaikka hänen seuraajistaan ne tuntuivat
silloin sellaisilta (Matt. 26:47–27:56; Mark. 14:43–15:41; Luuk. 22:47–23:49; Joh.
18:1–19:37). Siitä huolimatta, että nämä tapahtumat johtuivat syntisten ihmisten
toiminnasta, kävi selväksi, että Jumala vaikutti kaikessa tapahtuneessa Jeesuksen
kautta, ja että hänen elämänsä uhraaminen oli Jumalan lahja maailmalle (Joh.
10:17,18; 11:49–52; Ap. t. 2:22,23; Room. 5:15–19).
Jeesuksen kuolema ei ollut kertomuksen loppu. Koko Uusi testamentti kaikuu julistusta siitä, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista (Matt. 28:5,6; Mark. 16:1–7;
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Luuk. 24:1–9; Joh. 20:1–18; Ap. t. 2:32; 1. Kor. 15:3,4). Herramme Jeesuksen
Kristuksen ruumiin ylösnousemus muutti silminnähtävän tappion voitoksi ja vahvisti itsensä uhraavan rakkauden voimaa pahan ja kuoleman yli. Jumalan muuttava
läsnäolo sai aikaan elämän kuolemasta: Jeesus on korotettu Herrana ja Kristuksena
(Ap. t. 2:36).
Uusi testamentti esittää ylösnousemuksen profetian täyttymyksenä (Luuk. 24:46).
Tyhjä hauta ja ylösnousemuksen jälkeiset tapaamiset uskovien kanssa todistavat
tästä totuudesta. Ylösnousemuksessa Jumalan valtakunta puhkeaa esiin Pyhän Hengen voiman kautta. Se on myös meidän vakuutemme siitä elämästä, joka on vielä
tuleva kaikessa täyteydessään ja josta Jumala tahtoo meidän olevan osallisina.
Kristinuskon synnylle ei voi antaa tyydyttävää selitystä ottamatta vakavasti opetuslapsissa syntynyttä vakaumusta, että heidän Herransa oli noussut kuolleista. Kirkon
– maanpäällisen Kristuksen elävän ruumiin – olemassaolo todistaa, että hän on
ylösnoussut ja elää.
Herran Jeesuksen taivaaseenastuminen oli merkkinä hänen ylösnousemuksen
jälkeisten ilmestymistensä päättymisestä, joista evankeliumit todistavat, ja Pojan
paluuta kirkkauteen, jonka hän jakaa ikuisesti Isän ja Pyhän Hengen kanssa (Luuk.
24:50–52; Ap. t. 1:9–11). Tämä myös valmisti kirkkoa ymmärtämään, että Kristus
jatkaa toimintaansa esirukoilijana taivaassa.
Kristuksen paluu on olennainen osa sitä evankeliumia, jota Uusi testamentti julistaa
(Matt. 25:31–46; 26:64). Jeesus itse varoitti päivien ja aikojen pohdiskelusta, mutta
me odotamme innolla Kristuksen lopullista voittoa. Me rukoilemme hänen paluutaan ja valmistaudumme Jumalan tarkoitusperien täyttymykseen hänen Poikansa
paluun myötä (Matt. 6:10; 1. Kor. 15:23,24; Kol. 3:4; 1. Tess. 4:13–18; 2. Tess.
2:1–4; Ilm. 22:7,20; luku 11).

E. Pelastuksemme, tehtävämme
Jeesuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus julistavat meidän lunastuksemme
todellisuutta.
Jeesuksen koko elämä keskittyi hänen suhteeseensa Jumalaan, Isään. Hän eli
Jumalan läsnäolon ilossa ja luotti häneen niin täydellisesti, että hänen elämänsä
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oli täysin avoin ympärillä olevia ihmisiä kohtaan. Hän rakasti Jumalaa
kokosydämisesti ja oli täydellisen kuuliainen hänen tahdolleen, aina kärsimykseen ja kuolemaan asti. Tällainen itsensä unohtaminen on inhimillisen eheyden todellinen mitta. Jeesuksen esikuvassa me näemme mallin
omaa elämäämme varten (Joh. 13:12–17).
Jeesuksen rakastavan kuuliaisuuden kautta Jumala sovitti maailman
itsensä kanssa (Room. 5:10,11; 2. Kor. 5:18,19; Kol. 1:20). Me olemme
osa tätä maailmaa. Pelastus merkitsee sovituksen lahjan hyväksymistä
niin, että saamme olla osallisina hänen uhrautuvaisuutensa hedelmistä
ollessamme yhdistyneinä hänen kuolemaansa ja ylösnousemuselämäänsä ja ollessamme niiden muuttamia (Joh. 3:16).
Meidän tehtävämme on osallistua Jumalan tehtävään, missioon: kertoa
vakuuttavasti ja innolla Jeesuksesta ja siitä sovituksesta, jonka hän tarjoaa,
jotta ihmiset voivat tunnistaa siinä oman pelastuksensa lähteen.
Jeesus Kristus, Jumalan iankaikkinen Poika, sai syntynsä Mariasta
Pyhän Hengen kautta. Ihmisyys ja jumaluus ovat yhdistyneet hänessä.
Hän eli täydellisen elämän, kuoli sovituskuoleman, nousi kuolleista ja
elää Isän oikealla puolella. Hän rukoilee kansansa puolesta ja on palaava
voimassa ja kunniassa.
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Lisätutkistelua varten 4
Jeesus ”käänsi inhimilliseksi elämäksi sen, mitä ’Jumala’ merkitsee, jotta me voimme nähdä ’Jumalan kirkkauden, joka säteilee
Kristuksen kasvoilta’” (2. Kor. 4:6).
Harry Dean1

Kristologiaksi kutsutaan yleisesti sitä kristinopin aluetta, joka koskee
Jeesuksen Kristuksen persoonaa – hänen, joka on sekä ihminen että
Pyhän Kolminaisuuden toinen persoona.

A. Opinkappaleen keskeiset asiat
1. Jumalallinen ja inhimillinen luonto
Jeesuksen Kristuksen persoonassa on kaksi luontoa yhdistynyt täydellisesti ja jakamattomasti. Jeesus on jumalallisessa luonnossaan yhtä
Jumala Isän kanssa, ja hänen inhimillinen luontonsa on yhtä meidän
kanssamme. Jeesus ilmoittaa Jumalan meille (Joh. 14:9).
2. Jumala ja meidän pelastuksemme
Itse Jumala on Jeesuksessa tullut luoksemme tarjoamaan meille sovitusta ja uutta elämää. Jeesuksen ristinkuolemalla voi olla sovittava merkitys
vain silloin kun me tunnustamme, että Jumala on Jeesuksessa uhrannut
itsensä meidän pelastuksemme tähden. Vain hänellä, joka on luonut
meidät, on valta luoda meidät uudeksi tärkeän sovituksen ja synnistä
puhdistamisen kautta (2. Kor. 5:19).

1 Harry Dean, 2009, What and Why We Believe. London: Salvation Books: 11.
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3. Jeesus, meidän esikuvamme
Jeesus on uskovalle todellinen esikuva hurskaasta elämästä, sillä hän
ilmaisee itsessään sen Jumalan kaltaisuuden, joka on aidon ihmisyyden
merkki (Hepr. 2:11). Ja vielä enemmänkin: hän tekee sovitustyönsä
kautta mahdolliseksi sen, että me voimme elää todellista ihmisen elämää
Jumalalle aidosti kuuliaisina (2. Kor. 5:21; 1. Joh. 3:24).
4. Jeesus, Pelastajamme
Jeesus eli täydellisen, oikean ihmiselämän tiettynä historian ajanjaksona,
hän kuoli todellisen ristinkuoleman ja hänet herätettiin eloon. Vastaus
hänen elämästään, kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan nouseviin
kysymyksiin on kristinuskon historiallinen lähtökohta. Näiden kysymysten jatkuva pohdiskelu on olennaista kristinopille, kristilliselle elämälle
ja tehtävälle.
5. Ihmisen vastaus – jumalanpalvelus
Ensimmäiset opetuslapset temmattiin palvomaan ja ylistämään ylösnoussutta Herraansa, ja siitä lähtien he alkoivat ymmärtää hänen jumalallista luontoaan. Palvonta Jeesuksen nimessä kohdistaa sydämemme ja
mielemme Jumalaan ja laajentaa käsitystämme Jumalan armosta meitä
kohtaan (Matt. 28:16–20; Luuk. 24:50–53).
•

Lue Hepr. 4:14–16 ja pohdi Kristusta ylimmäisenä pappina, jota me
voimme lähestyä luottavaisesti yhteisen ihmisyytemme perusteella.
Millä tavoin tämä on tärkeää sinun Jumala-kokemuksessasi?

•

Tee luettelo Jeesuksessa voimakkaimmin näkyvistä Jumalan ominaisuuksista. Perustele vastauksesi.
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B. Jeesuksen nimet ja arvonimet
Uusi testamentti puhuu Jeesuksesta Kristuksesta kunnioitusta ja ihmettelyä ilmaisevaa kieltä käyttäen kuvatessaan Jumalan valtasuuruutta ja
vaatimattomuutta – Jumalan, joka Jeesuksen kautta on tehnyt itsensä
tiettäväksi. Uuden testamentin kirjoittajat etsivät malleja Vanhasta testamentista ja omasta merkitysmaailmastaan kuvatakseen Jeesusta, jonka
he huomasivat keskeiseksi Jumalan ja elämän uudelle ymmärtämiselle.
Seuraavassa joitakin esimerkkejä Jeesukselle annetuista arvonimistä.
1. Herra
Tämä arvonimi osoittaa Jeesuksen jakavan arvovallan Jumala Isän kanssa, käyttävän samaa ylintä valtaa ja olevan täydellisen kuuliaisuuden
arvoinen. Hän on kaiken Herra ja suo pelastuksen niille, jotka uskovat
hänen olevan ylösnoussut Vapahtaja (Ps. 110:1; vrt. Ap. t. 2:36; Luuk.
2:11; Room. 10:9).
2. Kristus
Sana Kristus on kreikankielinen käännös hepreankielisestä sanasta
Messias, joka merkitsee ’voideltu’. Tämä arvonimi liittää evankeliumin
sen juutalaiseen alkuun: Messias tulisi aloittamaan Jumalan valtakunnan
maan päällä. Jeesus muutti tämän käsitteen merkityksen toiseksi täyttäessään tuon lupauksen. Ylösnousemuksen jälkeen opetuslapset tunnistivat Jeesuksen Messiaaksi, Kristukseksi, ja tätä arvonimeä alettiin pitää
yhtenä Jeesuksen nimenä (Mark. 1:1; 8:29; Luuk. 2:11; Joh. 20:31).
3. Jumalan Poika
Jeesus on Isä Jumalan iankaikkinen Poika. Hän on rakkaudellisessa kuuliaisuuden ja luottamuksen suhteessa Isään, ja täydellisessä ykseydessä
Isän ja Pyhän Hengen kanssa (Mark. 1:1; Room. 8:32).
4. Ihmisen Poika
Tämä on Jeesuksen oma kuvaus itsestään. Se saattaisi olla vain kuvaus
Jeesuksen ihmisyydestä, mutta se voi myös viitata ”Ihmisen Pojan”
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aikojen lopussa tapahtuvaan tulemukseen (Dan. 7:13,14). Tämä arvonimi kuuluu luultavasti siihen yhteyteen, mitä Jeesus ajatteli Messiaskäsitteestä ja kärsivästä palvelijasta. Jumalan kirkkaus ilmestyy pelastukseksi Ihmisen Pojan kärsimyksen, kuoleman ja voiton kautta (Mark.
10:33,34,45; 14:61,62).
5. Pelastaja
Jumala on antanut meille Jeesuksen pelastuksemme välikappaleeksi.
Nimi Jeesus tarkoittaa ’pelastajaa’. Hän on vapauttanut kaikki ihmiset
synnin ja kuoleman vallasta ja tuo pelastuksen niille, jotka uskovat
(Matt. 1:21; Luuk. 2:11).
6. Palvelija
Jeesus on Jumalan palvelijana täydellisen kuuliainen, ja meidän palvelijanamme hän kärsii auliisti meidän kanssamme ja meidän puolestamme.
Hän kuvasi itseään sellaisena, joka palvelee, ja kirkko näki hänet Jesajan
kärsivää palvelijaa koskevan profetian täyttymyksenä (Jes. 52:13–53:12;
Mark. 10:45; Fil. 2:7).
7. Sana
Jeesus on luomiseen ja uudelleen luomiseen liittyvä mielekäs ilmaus
Jumalasta – Logos, käännettynä Sana. Lihaksi tulleena Sanana hän
ilmentää Jumalan todellisuutta ihmiskunnan historiassa (Joh. 1:1–5,14).
8. Kuningas
Jeesuksen sanoma julisti Jumalan valtakunnan tulemusta. Jeesus hallitsee Isän kanssa Jumalan valtakuntaa. Hänen herrautensa kumoaa perusteellisesti ne arvot, joiden mukaan maalliset kuningaskunnat toimivat
(Mark. 1:14; Luuk. 4:18–21; Joh. 18:36,37).
9. Tuomari
Jeesus on tuleva takaisin tuomitsemaan elävät ja kuolleet, mutta hänen
kallisarvoinen rakkautensa on meille myös nykyhetkeä koskevana tuomiona ja kuuliaisen uskon ylimpänä haasteena (Joh. 9:39; 2. Kor. 5:10).
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10. Ylipappi
Jeesus ymmärtää meidän vajavuuksiamme ja rukoilee vaikuttavasti
meidän puolestamme Isän edessä. Hän voi tehdä näin oman vuodatetun
elämänsä sovittavan arvon tähden (Hepr. 4:14–16; 7:23–28).
11. Viimeinen Aadam
Jeesuksen kuuliaisuuden tähden on ensimmäisen Aadamin tottelemattomuuden seurauksista tehty loppu, ja Luojan ihmiskuntaa koskeva tahto
on osoitettu oikeaksi ja se on saanut täyttymyksensä (Room. 5:12–21; 1.
Kor. 15:45).
12. Ruumiin pää
Jeesus Kristus on kirkon pää. Hän on sekä sen alku että täyttymys (Ef.
1:22,23; 4:15; Kol. 1:18).
•

Mikä Jeesuksen arvonimistä merkitsee sinulle eniten? Miksi?

•

Kuinka on mahdollista varmistaa, että kristityt ymmärtävät Jeesukselle annettujen arvonimien kaikki merkitykset? Keksi luovia tapoja,
joita voit käyttää helpottamaan tätä (draama, taide, musiikki, jne.).

C. Historiallinen yhteenveto
Vaikka usko sekä Jeesuksen ihmisyyteen että jumaluuteen on kristinuskolle keskeistä, niin tästä asiasta on vuosisatojen kuluessa keskusteltu
ahkerasti.
Aiheeseen liittyy kaksi tärkeää kysymystä:
•

Jos Jeesus oli Jumala, joka tuli maan päälle, onko hän silloin voinut
olla todellinen ihminen?

•

Vastaavasti: jos Jeesus oli todellinen ihminen, missä mielessä hänen
silloin voidaan katsoa olevan Jumala?

103

1. Raamatullinen tausta
a)

Uudessa testamentissa on selviä todisteita sekä Jeesuksen todellisesta ihmisyydestä että hänen historiallisesta olemassaolostaan.
Uuden testamentin kuvaus Jeesus Nasaretilaisen elämästä, opetuksesta, kuolemasta ja ylösnousemuksesta asettaa nämä tapahtumat myös ”iäisyyden valoon julistamalla Herramme Jeesuksen
Kristuksen Jumalan lihaksi tulleeksi Pojaksi”.2 Kukin evankeliumi
kuvaa inhimillisen Jeesuksen tehtävää, mutta kertoo myös evankeliumin kertomuksen sellaisen ihmisen silmin, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen ylösnousseena Herrana. Esimerkiksi Markuksen
evankeliumi, joka painottaa Jeesuksen todellista ihmisyyttä, alkaa
sanoin: ”Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, lähti
liikkeelle näin” (Mark. 1:1).

b) Evankeliumin kirjoittajat kiinnittävät huomiota paitsi julistukseen
Jeesuksen tehtävästä, myös Jeesuksen alkuperään. Jeesuksen ei
tarvinnut opetustehtävässään koskaan viitata kehenkään muuhun,
niin kuin hänen aikansa rabbit tapasivat tehdä. Hän puhui oman ainutlaatuisen auktoriteettinsa nojalla (Mark. 1:21–28; Matt. 5:21,22).
Jeesus kutsui ihmisiä seuraamaan itseään eikä odottanut opetuslasten hakeutuvan hänen seuraansa (Mark. 1:16–20). Hänen tekemänsä
ihmeet saivat ihmiset kummastelemaan häntä (Mark. 4:35–41).
Hän antoi syntejä anteeksi, minkä vain Jumala saattoi tehdä (Mark.
2:1–12).
c)

Evankeliumit viittaavat Jeesuksen erityissuhteeseen Jumalan kanssa, jota hän kutsui: Abba, Isä (Mark.14:36; Luuk. 2:48–50). Hän oli
täysin riippuvainen Isästä (Joh. 5:19,30). Hän samasti itsensä täysin
Jumalan päämääriin ja luonteeseen (Joh. 10:30). Hän oli kaikessa
kuuliainen Isälleen (Joh. 8:28). Äärimmäinen, ratkaiseva Jeesuksen kuuliaisuuden koetus Isän suhteen oli hänen ristillä tapahtunut
täydellinen itsensä uhraaminen (Mark. 14:36; Joh. 10:17–18). Pojan
kuuliaisuuden lisäksi me näemme Jeesuksen ristiinnaulitsemisessa
myös itse Jumalan rakkauden (1. Joh. 4:10) – rakkauden, jonka
Jeesuksen ylösnousemus osoitti todeksi.

2 Pelastusarmeijan opin käsikirja, Pieksämäki, 1972, 59.

104

d) Alkukristityt julistivat, että Jeesus oli ihminen, jonka Jumala herätti
elämään ja jonka Jumala ”on korottanut oikealle puolelleen” (Ap. t.
2:33). Jeesuksen persoonaa koskeva uusi näkemys alkoi hahmottua.
Paavali puhuu Jeesuksesta, joka ”pyhyyden Hengen puolelta oli
Jumalan Poika, jolla on valta” (Room. 1:4).
2. Varhaiset kirkkoisät
a)

Alkukirkon ei ollut vaikea hyväksyä Jeesuksen jumaluutta eikä
jumaluuden ilmestymistä maailmaan ihmisen hahmossa. Tämä
tapahtui kuitenkin usein hänen todellisen ihmisyytensä hyväksymisen kustannuksella. Vähitellen huomattiin, että Jeesuksen todellisen
ihmisyyden puolustaminen on välttämätöntä meidän pelastuksemme
kannalta. Pelastus on mahdollista vain, koska Jumala on ottanut
itsellensä meidän ihmisyytemme tarkoituksenaan pelastaa meidät.
Siksi meidän täydellinen pelastuksemme on riippuvainen Kristuksen täydellisestä ihmisyydestä.

b) Kaksi tärkeintä teologista koulukuntaa, keskuksinaan Antiokia ja
Aleksandria, ymmärsivät inkarnaation eri tavoin.
•

Antiokialainen koulukunta puolusti Kristuksen täyttä ihmisyyttä ja
painotti erityisesti hänen moraalista esimerkkiään.

•

Aleksandrialainen koulukunta keskittyi erityisesti Jeesuksen
jumaluuteen, jota tulkittiin raamatunkohdan Joh. 1:14 mukaisesti:
”Sana tuli lihaksi.” Jeesus otti itselleen inhimillisen luonnon ja tuli
maailmaan lunastaakseen sen.

c)

Monien vuosisatoja kestäneiden ja ajoittain harhaoppiin johtaneiden
keskustelujen jälkeen Khalkedonin kirkolliskokouksen päätös (451
jKr.) ratkaisi kysymyksen siitä, miten ymmärtää Kristuksen persoona. Tämä päätös on kestänyt aina nykyaikaan saakka.
Pyhiä isiä seuraten me opetamme kaikki yksimielisesti,
on tunnustettava, että meidän Herramme Jeesus Kristus
on yksi ja sama Poika,
joka on samana täydellinen jumaluudessa
ja samana täydellinen ihmisyydessä,
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tosi Jumala ja samana tosi ihminen, omistaen
järjellisen sielun ja ruumiin
jumaluudeltaan yhtä olemusta Isän kanssa
ja samana meidän kanssamme yhtä olemusta ihmisyydeltään,
kaikessa meidän kaltaisemme, paitsi ilman syntiä (Hepr. 4:15),
jumaluutensa puolesta hän on ennen aikoja Isästä syntynyt,
mutta tämä sama on viimeisinä päivinä meidän tähtemme
ja meidän pelastuksemme tähden
(syntynyt) ihmisyytensä puolesta Mariasta, neitsyestä,
Jumalan äidistä,
yksi ja sama Kristus, Poika, Herra, ainosyntyinen,
joka tunnetaan kahdessa luonnossa
sekoittamatta, muuttamatta, erottamatta ja jakamatta,
jolloin yhdistymisen tähden luontojen erilaisuus
ei ole millään tavoin kumoutunut,
vaan kummankin luonnon omalaatuisuus on säilynyt
ja yhdistynyt yhdeksi persoonaksi (prosopon)
ja yhdeksi hypostaasiksi,
joka ei ole jakaantunut tai erotettu kahdeksi persoonaksi,
vaan joka on yksi ja sama ainosyntyinen Poika, Jumala-Logos,
Herra Jeesus Kristus,
kuten kauan sitten profeetat ovat hänestä opettaneet
ja Jeesus Kristus itse on meitä opettanut
ja isien tunnustus on meille välittynyt.
(Khalkedonin symboli)3
Tätä kutsutaan teologian termein ”hypostaattiseksi unioksi” (kahden
luonnon ykseys Kristuksen persoonassa) perustanaan kreikankielinen
sana hypostasis, joka tarkoittaa persoonaa tai luontoa. Se on siis kahden
luonnon ykseys. Kristuksen kaksi luontoa voidaan havaita, mutta niitä ei
voida erottaa, koska ne ovat olemassa täydellisessä ykseydessä.
Khalkedonin kirkolliskokouksen päätös tarjoaa sanamuodon, joka auttaa
kristittyjä säilyttämään Jeesusta Kristusta koskevan mysteerin ja välttämään perustavaa laatua olevaa väärää arviointia. Jeesus on sekä ihminen
että Jumala.

3 Käännös: Pihkala, Juha, Yksi kahdessa, Helsinki, 1987, 279–280.
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3. Uskonpuhdistus
Protestanttisen reformaation aikana (1500-luvulla) uskonpuhdistajat
tutkistelivat Jeesuksen inhimillistä elämää, erityisesti hänen ristin kärsimystään. Täten he liittivät kristologiaa koskevat kysymykset läheisesti
pelastusoppiin. Luther kehitti ”Ristin teologian”, joka painotti sitä, miten
Jeesus, ihminen, nöyrtyi ja hyväksyi Isän tahdon. Jeesus ei kuitenkaan
kärsinyt vain ihmisenä, vaan myös Jumalana. Luther käytti ilmaisua
”ristiinnaulittu Jumala” (luku 2, Lisätutkistelua varten C3), joka oli hätkähdyttävä sanontatapa yhteiskunnassa, jossa edelleen uskottiin Jumalan
olevan kärsimyksen ulottumattomissa. Luther käsitti Kristuksen jumaluuden ja ihmisyyden olevan niin toisiinsa kietoutuneita, että on mahdollista puhua kärsivästä Jumalasta ja korotetusta Vapahtajasta.
4. Nykyajan maailma
Länsimaissa Jeesuksen persoonan ymmärtämiseen on 1700-luvulta
alkaen olennaisesti vaikuttanut valistusaate. Tämä filosofinen suuntaus
painotti järjen merkitystä ja rohkaisi luonnontieteelliseen tutkimukseen.
Se uskoi yleismaailmalliseen kehitykseen ja torjui perinteisen uskon
auktoriteetin. Uskonnollinen usko joutui järkiperäisen tarkastelun
kohteeksi, ja vallalla oli laajalle levinnyt epäilys kaikkea yliluonnollista
kohtaan. Tässä kulttuuri-ilmapiirissä usko Jeesuksen jumaluuteen on
kyseenalaistettu. Kyse ei ollut niinkään paljon siitä, miten Jumala tuli
ihmiseksi kuin siitä, miten ihmisen voidaan katsoa olevan Jumala. Tämä
on johtanut Jeesuksen inhimilliseen elämään liittyvään viehättymiseen ja
lukuisiin yrityksiin ymmärtää hänen elämäänsä jumalallisessa mielessä.
a)

Moniin tätä kysymystä koskeviin vastausyrityksiin kuuluvat ne,
jotka kohdistuvat Jeesuksen persoonallisuuteen. Hänet on esitetty
yhtäältä suurimpana moraaliopettajana ja täydellisenä esikuvana ja
toisaalta salaperäisenä, maailmanloppua ennustavana profeettana.
Tällaisissa tapauksissa Jeesuksen persoonallisuuden voima herättää
palvonnan.

b) Kenoottisesta teoriasta (kreikankielinen sana kenosis merkitsee
[Kristuksen] itsensä tyhjentämistä) on löydetty oikeaoppisempi näkemys. Sen mukaan Jeesus oli todellakin Jumala, joka tuli ihmiseksi
meidän tähtemme. Hän antoi vapaaehtoisesti itsensä tai tyhjensi
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itsensä kaikista jumalallisista ominaisuuksista ollakseen yhtä ihmiskunnan kanssa (Fil. 2:5–11, erityisesti jae 7). Oikeastaan looginen
johtopäätös tästä on, että Jeesus ei enää ollut Jumala. Tämä kumoaa
Jumalan täydellisen läsnäolon Jeesuksen persoonassa, ja se vaarantaa koko uskon. Jos Jumala ei ole Jumala, niin hänellä ei enää ole
ominaisuuksia, jotka tekevät hänestä palvonnan arvoisen ja kykenevän ylläpitämään luomakuntaa. Jotkut oppineet ovat ehdottaneet,
että Paavalin kuvaama ”tyhjentyminen” (Fil. 2: 7) koskee ennemmin hänen jumalallisia valtaoikeuksiaan – kunniaa ja etuoikeuksia
– kuin hänen jumalallisia ominaisuuksiaan.
c)

Tälle on esitetty vaihtoehto. Sen mukaan Jeesus oli ihminen, joka
oli niin omistautunut Jumalalle ja oli niin hänen armonsa täyttämä,
että Jumalan täyteys voitiin nähdä hänessä täydellisenä (Kol. 1:19).

•

Kuinka vastaamme seuraavaan: ”Jos Jeesus oli todella ihminen,
hän ei voinut olla jumalallinen”?

•

”Hän jätti taivaassa olevan Isänsä valtaistuimen,
Niin vapaa, niin rajaton oli hänen armonsa.
Hän tyhjensi itsensä kaikesta muusta paitsi rakkaudesta
Ja vuodatti verensä Aadamin sukukunnan tähden, joka ei kyennyt
itseään auttamaan.”4
Kuinka käsität tämän säkeistön edellä olevan opetuksen valossa?

D. Nykyinen keskustelu
1. Historian Jeesus
Monien yhteiskuntien oletetusta maallistumisesta huolimatta ei kiinnostusta Jeesusta Kristusta kohtaan puutu. Nykyaikana Jeesusta koskeviin
pääkysymyksiin kuuluvat muun muassa seuraavat:

4 Charles Wesley, The Song Book of the Salvation Army 283:2: “He left his Father’s
throne above, So free, so infinite his grace, Emptied himself of all but love And bled for
Adam’s helpless race.”
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•

Kuinka paljon todistusaineistoa on siitä, että Jeesus on todella
elänyt?

•

Onko Uusi testamentti luotettava esitys kertomaan hänen elämästään ja toiminnastaan?

•

Mitkä todisteet antiikin ajan kirjoituksissa vahvistavat Uuden testamentin kertomaa?

Historiallisia lähteitä on tutkittu monien vuosien ajan hyvin tarkoin, ja
paljon sellaista on löydetty, mikä vahvistaa evankeliumien kertomuksia.
a)

Lähes kaikki Jeesuksesta tietämämme on peräisin Uudesta testamentista. Muissa antiikin ajan kirjoituksissa on myös viittauksia
häneen, mutta ne ovat luotettavuudeltaan ja historialliselta arvoltaan
rajallisia.
1) Plinius Nuorempi (noin 61 – noin 112 jKr.) kirjoitti keisari Trajanukselle kysymyksestä, miten toimia kristittyjen suhteen, jotka
kieltäytyivät palvomasta keisaria ja palvoivat sen sijaan Kristusta.5
2) Roomalainen historioitsija Tacitus (noin 56 – noin 117 jKr.)
kirjoitti vuonna 115 jKr. kristityistä: ”Kristus, jolta nimi on
peräisin, kärsi kuolemanrangaistuksen Tiberiaan hallitusaikana
maaherra Pontius Pilatuksen toimesta...”6
3) Suetonius (noin 69 – noin 130 jKr.) viittaa, vaikkakin epäsuorasti, Jeesukseen ja hänen perustamaansa liikkeeseen: ”Hän
karkoitti Roomasta kaikki juutalaiset, jotka aiheuttivat alinomaa rauhattomuuksia erään, jota kutsutaan Chrestukseksi,
yllytyksestä.”7

5 Pliniuksen kirja 10, kirje 96: http://www.vroma.org/~hwalker/Pliny/PlinyNumbers.html.
6 Tacitus, Annaalit 15: http://classics.mit.edu/Tacitus/annals.11.xv.html
7 Suetonius: The Lives of the Twelve Caesars Tiberius Claudius 25:
http://www.globusz.com/ebooks/TwelveCaesars/00000016.htm
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4) Huomattavin Jeesuksesta puhunut antiikin ajan historioitsija
oli juutalainen Flavius Josefus (noin 37 – noin 100 jKr.), jonka
hänen omaa kansaansa käsittelevä historiakirja kattaa Johannes
Kastajan, Jeesuksen ja alkukristittyjen aikaisen ajanjakson. Hän
kirjoittaa Jeesuksesta:
”Näihin aikoihin eli Jeesus, viisas mies, jos häntä nyt voi kutsua
mieheksi, sillä hän teki ihmeellisiä tekoja – hän oli opettajana
miehille, jotka ottavat mielellään vastaan totuuden. Hän veti
luokseen monia, niin juutalaisia kuin pakanoitakin. Hän oli
Kristus, ja kun Pilatus johtajiemme toivomuksesta oli antanut
tuomita hänet ristiinnaulittavaksi, niin häntä alusta asti rakastaneet eivät hylänneet häntä, sillä hän ilmestyi heille elävänä
kolmantena päivänä niin kuin Jumalan profeetat olivat tästä ja
kymmenestätuhannesta muusta ihmeellisestä häntä koskeneesta
asiasta ennustaneet. Ja kristittyjen joukko, jota kutsutaan hänen
mukaansa, ei ole tähän päivään mennessä hävinnyt.”8
b) On olemassa hyviä syitä hyväksyä Uusi testamentti Jeesuksen
tuntemisen luotettavana lähteenä. Monet sen teksteistä ovat peräisin
ensimmäiseltä kristilliseltä vuosisadalta, ja on olemassa käsikirjoituksia, jotka ovat peräisin 350-luvulta jKr. Uusi testamentti on
luotettavin olemassa olevista antiikin todistuskappaleista.
c)

Viimeisen 200 vuoden aikana eräät oppineet ovat kyseenalaistaneet
Uuden testamentin sisällön luotettavuuden ja esittäneet, että Uusi
testamentti ei ole ensi sijassa historiallinen kirjoitus, vaan alkukirkon uskon ilmaus. He esittävät, että sen kirjoittajat olivat vain
toissijaisesti kiinnostuneita antamaan luotettavaa tietoa siitä todellisesta miehestä, joka eli ja kuoli Palestiinassa. Sen tähden kertomukset Jeesuksen maanpäällisestä elämästä ovat olleet niin hänen
ylösnousemustaan koskevan uskomattoman väitteen värittämiä, että
me olemme kadottaneet todellisen henkilön.

8 Englanninkielinen käännös: William Whiston, 1998, Josephus, Flavius:
Antiquities Book 18 Chapter 3.3 Nashville:Thomas Nelson: 576.
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d) Uusi testamentti oli alkukirkon kirjoittama ja sen tarkoituksena on
kutsua ihmisiä uskoon. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, ettei Uusi
testamentti olisi historiallisen tiedon pätevä lähde. Evankeliumit on
koottu varhaisemmasta suullisesta perinteestä, joka ensimmäisenä
säilytti Jeesusta koskeneet kertomukset, ja ne maalaavat eloisan
kuvan ihminen-Jeesusta koskevista tapahtumista ja sananparsista.
Kertomukset, sanonnat ja tyyli ovat vastaavanlaisia kuin muissa
samalta ajalta peräisin olevissa juutalaisten opettajien kirjoituksissa.
e)

Kuolleen meren kääröt ovat suurella varmuudella Qumranin
yhteisölle kuuluneen kirjaston ikivanhoja jäänteitä. Tämä yhteisö
kukoisti ensimmäisellä kristillisellä vuosisadalla lähellä Kuollutta
merta. Vaikkakaan kirjastosta ei löydy mitään mainintaa Jeesuksesta, niin löydetyt kirjoitukset paljastavat jotakin muinaisen Palestiinan ajatusmaailmasta ja vahvistavat Uuden testamentin kirjoitusten
yleistä viitekehystä.

f)

Uusi testamentti tuo ilmi monitahoisen ihmisen henkilöyden ja
antaa erilaisia tulkintoja siitä, miten Jeesus ymmärsi tehtävänsä. Esimerkiksi Markuksen evankeliumissa Jeesus tuntuu olevan
ajoittain haluton ilmaisemaan sitä, kuka hän oikeastaan on, kun taas
Johanneksen evankeliumissa hän puhuu tästä avoimesti.

g) Jeesuksen historiallisen identiteetin ymmärtämiseksi on sen vuoksi
noussut esiin useita erilaisia lähestymistapoja yritettäessä sijoittaa
Jeesus Nasaretilaista sellaiseen autenttiseen, aitoon yhteyteen, joka
on historiallisesti mielekäs ja sopii yhteen sen kanssa, mitä Uusi testamentti todistaa hänen ainutlaatuisesta suhteestaan Jumalaan. Tällä
yrityksellä on ollut nimenä ”historiallisen Jeesuksen etsiminen”
Albert Schweitzerin kirjoittaman kirjan nimen mukaisesti (1906).
Tarkoituksena oli erottaa kansanomainen uskonnollinen opettaja ”Uskon Kristuksesta”, ja siten tavoittaa uskottavampi tulkinta
kristillisyydestä. Tällä etsinnällä on ollut lukuisia eri muotoja ja sen
tuloksena on syntynyt tärkeitä teologisen tutkimuksen suuntauksia.
Niihin kuuluvat:
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i)

Jeesus nähtiin sellaisena lopunajan apokalyptisenä profeettana,
joka julisti Jumalan valtakuntaa, mutta jonka odotukset eivät
toteutuneet.9

ii) William Wrede (1859–1906) esitti, että on mahdotonta riisua
pois Uuden testamentin kirjoittajien teologisia tulkintoja ”todellista” historiallista Jeesusta koskevan historiallisen perustan
saavuttamiseksi.10
iii) Rudolf Bultmannin (1884–1976) mielestä historialla ei ole olennaista merkitystä. Uskolle ratkaisevaa on Jeesuksen kuolemaa ja
ylösnousemusta koskeva evankeliumin julistus (keerygma)11.
iv) Ensimmäisessä professoriluennossaan Göttingenissä Ernst
Käsemann (1953) vastusti Bultmannia ja väitti, että on tarpeen
ottaa huomioon sekä historiallinen kerronta että evankeliumin
saarna, ja hän painotti näiden välistä jatkuvuutta. (Tätä on joskus
kuvattu historiallisen Jeesuksen uudeksi etsinnäksi.)
v) Viimeaikaisin kehitys – ”kolmanneksi etsinnäksi” joskus sanottu – keskittyy Jeesuksen juutalaiseen taustaan ajatellen, että
se tarjoaa perustan hänen omalle tehtävän ymmärtämiselleen.
Tämän suunnan tutkijoihin kuuluvat muun muassa E. P. Sanders
(1937–) ja N. T. Wright (1948–).
”Jeesus Nasaretilainen oli tietoinen kutsumuksesta – jonka oli
hänelle antanut joku, jonka hän tunsi ’Isänä’ – täyttääkseen
omassa itsessään sen, mitä Israelin Jumala oli Israelin Pyhissä
kirjoituksissa luvannut panna täytäntöön.

Johannes Weiss, (1863–1914) Jesus’ Proclamation of the Kingdom of God, 1892;
Albert Schweitzer, (1875–1965) Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, 1906.
The Quest of the Historical Jesus, 1910.
10 William Wrede, Das Messiasgeheimnis in den Evangelien, 1901.
The Messianic Secret, 1971.
11 Rudolf Bultmann, Kerygma und Mythos, 1948–1952, Kerygma and Myth,
London, 1953.
9
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Hän tulisi toimimaan pilvipatsaana uuden exoduksen, Egyptistä
lähdön kansalle (matkalla synnin orjuudesta kohti vapautta).
Hän olisi liiton Jumalan takaisinpaluuta ja sovitustyötä koskevan
toiminnan ruumiillistuma.”12
Tämä nykyaikana tehty tutkimus vahvistaa evankeliumien ilmaisevan
aidon henkilön, joka eli ja opetti, teki ihmeitä ja kuoli ristinkuoleman.
Hänen sanomansa Jumalan valtakunnan lähellä olevasta tulemisesta
toteutui hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. Sen tuloksena
syntynyt kirkko on saarnannut Jeesusta Kristuksena ja uskoa häneen tienä tähän valtakuntaan. Siten on olemassa jatkuvuus tuon silloin eläneen
miehen ja nyt hallitsevan Kristuksen välillä.
2. Jeesuksen jumaluus
Raamattu todistaa Jeesuksen ainutlaatuisesta luonteesta, joka ilmeni
hänen maallisen elämänsä aikana – hänen poikkeuksellisesta hengellisestä arvovallastaan, syntien anteeksiantavuudestaan, hänen tekemistään
ihmeistä ja ainutkertaisesta suhteestaan Jumala Isän kanssa. Raamattu
todistaa selkeästi myös hänen ristiinnaulitsemisestaan ja ylösnousemuksestaan ja näkee niillä olevan iankaikkista merkitystä koko ihmiskunnalle. Miten nykyajan Uuden testamentin tutkijat ymmärtävät Jeesuksen
jumaluuden Raamatun todistusaineiston valossa?
a)

Bultmann vastasi Jeesuksen jumaluutta koskevaan haasteeseen katkaisemalla ihminen-Jeesuksen ja uskon kohde -Kristuksen välisen
yhteyden. Kysymykset Jeesuksesta ihmisenä olivat hänelle merkityksettömiä. Emme yksinkertaisesti voi tietää hänestä mitään, sillä
Uuden testamentin kertomukset olivat suurelta osin niiden kirkkojen
aikaansaannoksia, jotka kasvoivat vastauksena evankeliumin viestille. Kristus, joka on läsnä julistuksessa, keerygmassa, tuo meille
pelastuksen.

b) Tämän vastakohtana Karl Barth (1886–1968) korosti voimakkaasti
historiallista Jeesusta ja evankeliumin kuvauksia hänen elämästään
ja opetuksestaan. Jeesus on muusta erottuva, Jumalan antama ilmoi12 N. T. Wright, The Historical Jesus and Christian Theology. www.ntwrightpage.com/
Wright_Historical_Jesus.htm . Katso myös: Sanders, E. P., 1985, Jesus and Judaism,
1985, SCM Press.
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tus, joka yksin tuo pelastuksen. Historiaan juurtunut evankeliumi ei
ole avoin historiallisille tutkiskeluille eikä nykyajan spekulaatioille.
Evankeliumi merkitsee Jumalaa, joka puhuu sanaansa, ja se voidaan
joko hyväksyä tai torjua. Tämä ehdoton näkemys vahvisti konservatiivista, puhdasoppista opetusta: ”Sen lisäksi, että Jeesus Kristus
on iankaikkisen Isän iankaikkinen Poika, voidaan myös lausua, että
hän on iankaikkisen Isän iankaikkinen Sana, joka ilmoittaa Isän
iankaikkisesta iankaikkiseen.”13
c)

Donald M. Baillien (1887–1954) mielestä Jeesuksen inkarnaatiolla
ei ole mitään tekemistä niiden kahden ”luonnon” kanssa, joiden välillä on jännitettä. Jeesuksen jumaluus on parhaiten ymmärrettävissä
hänen poikkeuksellisen nöyryytensä kautta, jonka evankeliumit
osoittavat Jeesuksen suhteessa Isänsä kanssa. Omien vaatimustensa
esittämisen sijaan Jeesus on mitä suurimmassa määrin ”jumalatietoinen”, niin avoin Jumalalle, että Jumalan Henki on ottanut hänet
täysin haltuunsa. ”Armon paradoksissa” Jeesuksen kunnia näkyi
hänen nöyryydessään antaa Jumalan työn toteutua oman itsensä
kautta.14

d) J. I. Packer (1926–) kirjoittaa: ”Todella hämmästyttävä kristillinen
väite on, että Jeesus Nasaretilainen oli ihmiseksi tullut Jumala – että
jumaluuden toinen persoona tuli ’toiseksi ihmiseksi’ (1. Kor. 15:47)
ratkaisemaan ihmiskunnan kohtalon, ihmissuvun toiseksi pääedustajaksi, ja että hän otti itselleen ihmisyyden menettämättä jumaluuttaan niin, että Jeesus Nasaretilainen oli yhtä todellisesti ja täydellisesti jumalallinen kuin hän oli inhimillinen.”15 Jos ymmärrämme
inkarnaation oikein, voimme myös antaa arvoa Jeesuksen kuoleman
merkitykselle ja hänen ylösnousemuksensa mahdollisuudelle.
3. Mitä todisteita on Jeesuksen ylösnousemuksesta?
Jeesuksen ylösnousemus on evankeliumeissa esitetyssä muodossa kaikkein suurin haaste Jeesuksen jumaluutta koskevalle epäilylle.
13 G. W. Bromiley, (övers.), 1975, Karl Barth, Church Dogmatics Volume 1.1. 2nd Edn.
Edinburgh: T. & T. Clark: 436.
14 D. M. Baillie, 1961, God Was in Christ. Faber and Faber.
15 J. I. Packer 1975 edn. Knowing God, London: Hodder and Stoughton: 53.
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a)

Bultmannille ylösnousemus ei ollut historiallinen tapahtuma, vaan
opetuslasten elämässä koettu tapahtuma, jossa Kristuksen kohtaaminen muutti heitä. Toisin sanoen tämä oli jotakin, mikä tapahtui
opetuslapsille, ei Jeesukselle itselleen.

b) Vaikka Karl Barth ajatteli Bultmannin kanssa samoin kutsusta
uskoon, hän oli syvästi eri mieltä tämän kanssa ylösnousemuksen
historiallisuudesta. Barthin mielestä ylösnousemus oli historiallinen
tapahtuma, ja tyhjä hauta on siitä todisteena. Meillä ei ole mitään oikeutta kyseenalaistaa tätä historiallisin perustein, vaan meidän tulee
hyväksyä se uskoen niin kuin Jumala tarkoittaa.
c)

Wolfhart Pannenberg (1928–) perustaa ajattelunsa Jeesuksen jumaluudesta historialliseen ylösnousemukseen. Jeesuksen ylösnousemus
on historiassa Jumalan kokonaispäämäärän airut – kuolleiden ylösnousemuksen ja uuden taivaan ja uuden maan luomisen edeltäjä.
Jeesus nousi kuolleista osoittamaan Jumalan päämääriä. Sen tähden
Jeesuksen tulee Raamatun vakuutuksen mukaisesti olla, yhtä lailla
jumalallisena kuin inhimillisenäkin, ainutlaatuisella tavalla suhteessa Jumalaan.

d) N. T. Wrightin mukaan oikea tapa käsittää ylösnousemus sekä historiallisesti että teologisesti on myöntää todeksi opetuslasten usko
siihen, että Jeesus nousi ruumiillisesti ylös kuolleista.16
Pelastusarmeijan oppi vahvistaa uskon historialliseen ylösnousemukseen
olevan olennaista uskolle ja elämälle.
4. Kuka Jeesus Kristus sitten onkaan?
Monet läntisen maailman ihmiset saattaisivat nyt sanoa, että valistuksen
ajattelutavan hallitsema aikakausi avaa tietä uudelle, postmodernille
ajalle, jossa hengellisyys on taas kerran arvostettua ja yliluonnollinen
helpommin hyväksyttyä. Tämä liike ei ole vielä johtanut moniakaan
takaisin uskomaan Jeesukseen Kristukseen, vaan uuspakanuuteen
16

N. T. Wright, The Historical Jesus and Christian Theology
www.ntwrightpage.com/Wright_Historical_Jesus.htm.
Katso myös: N. T. Wright, 2003, The Resurrection of the Son of God. London: SPCK.
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(katso Lisätutkistelua varten 3 C7). Jeesuksen henkilö, Isän ainoa Poika
ja tie pelastukseen ovat jatkuvasti valtavana haasteena maailmassa, jossa
panteistinen ajattelutapa vaikuttaa voimakkaana. Tähän kulttuurimuutokseen tarvitaan 2000-luvulla kristillisiä vastauksia.
Meidän henkilökohtainen pelastuksemme ei ole perimmältään riippuvainen siitä, miten me ymmärrämme Uutta testamenttia tai Jeesuksen
ihmisyyden ja jumaluuden välistä suhdetta. Se, mitä meidät on kutsuttu
tekemään, on jättäytyä uskossa ylösnousseelle Kristukselle ja hyväksyä
hänen tarjoamansa ristin sovitus. Useimmat nykyajan teologit ovat tästä
samaa mieltä.
Tämä jättäytyminen tapahtuu silloin, kun kohtaamme Kristuksen, joka
on pelastuskokemuksemme perusta. Kristinoppi pitäytyy perinteisesti siihen, että tässä kohtaamisessa me kohtaamme hänet, joka Jeesus
Nasaretilaisena eli ja kuoli sekä sen lisäksi nousi kuolleista meidän
tähtemme. Jos Jeesus ei olisi ollut todellinen ihminen, joka kuoli todellisen kuoleman, niin hänen sovituskuolemansa olisi merkityksetön eikä
pelastuksemme olisi varma.
Me kohtaamme Kristuksessa hänet, joka ihmisyydessään käy meidän
kanssamme ja joka jumaluudessaan hallitsee meitä.
•

Kuvaa niitä Jeesuksen ja hänen toimintansa olennaisia ominaispiirteitä, joita on kirjattu kuhunkin neljästä evankeliumista. Miten yksittäiset kertomukset auttavat sinua ymmärtämään hänen elämäänsä
ja tehtäväänsä?

•

Onko sillä merkitystä, että emme voi tietää mitään Jeesuksen elämään liittyvistä historiallisista tosiasioista? Minkä tähden?

116

E. Kristologiaa koskeva keskustelu
ja harhaopit
Kristillisen kirkon piirissä on varhaisimmista ajoista alkaen esiintynyt
Jeesuksen Kristuksen persoonaa koskevia vääristyneitä käsityksiä.
Toisinaan kuvat hänestä ovat korostaneet liikaa Kristuksen jumaluutta,
toisinaan taas hänen ihmisyyttään. Tuloksena on aina ollut Raamatun
ilmoittaman Jeesuksen persoonan heikentyminen tai tuhoutuminen.
Monilla nykyajan harhaopeilla on alkuperänsä niissä antiikin keskusteluissa, jotka ratkaistiin Khalkedonin kirkolliskokouksessa.
1. Ebionitismi
Termi ebionitismi johdetaan heprean kielen ”köyhää” tarkoittavasta sanasta. Tätä sanaa käytettiin alun perin Palestiinan alkukirkkojen
kunnianimenä. Se kuvasi myös erästä varhaista kristillistä harhaoppia.
Tämä alkujaan juutalainen lahko ymmärsi Jeesuksen pelkästään ihmisenä, vaikkakin se tunnusti hänelle suodun erityisiä karismaattisia lahjoja,
jotka erottivat hänet muista ihmisistä.
2. Doketismi
Yleisesti ottaen alkukirkon ei kuitenkaan ollut vaikea hyväksyä Jeesuksen jumaluutta eikä jumaluuden tulemista maailmaan ihmisen muodossa,
mutta tämä tapahtui usein hänen todellisen ihmisyytensä hyväksymisen
kustannuksella. Usein esitettiin, että Jeesus ei oikeastaan ollut ihminen,
vaan että Jumala oli tullut maailmaan ja näytti ihmiseltä. Kyseessä on
doketismin harhaoppi (kreikankielisestä sanasta dokeoo, joka merkitsee
”näyttää olevan”). Se kieltäytyy hyväksymästä, että Jeesuksen todellinen
ihmisyys on totta. Jos Jeesus vain näytti olevan ihminen, hän ei kuollut
ristillä aidosti eikä syntien tähden annettu mitään uhria. Doketismia on
esiintynyt eri muodoissa kautta kirkon historian.
3. Gnostilaisuus
Doketismi on piirre gnostilaisuutta, erästä pysyvintä harhaoppisten uskomusten joukkoa, joka alkoi esiintyä ensimmäisellä ja toisella kristillisellä vuosisadalla. Monilla gnostikoilla oli dualistinen näkemys, joka jakoi
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todellisuuden aineeksi ja hengeksi, ja he ymmärsivät aineen kuuluvan
pahan ja hengen hyvän valtapiiriin. He tekivät eron tuntemattoman,
todellisen Jumalan ja alemman, maailman luoneen jumaluuden välillä.
He uskoivat, että aineesta luodut ihmiset omistivat silti jumaluuden kipinän, joka oli vankina ruumiin ulkoisen kuoren sisällä. Saavuttaakseen
pelastuksen yksittäisten ihmisten tuli paeta maallisesta vankilastaan ja
yhdistyä Jumalaan. Tämän saattoi saavuttaa tiedon kautta (kreikan kielellä gnoosis). Kun tieto – ehkä taivaallisen pelastajan ansiosta – heräsi,
niin jumaluuden kipinän tai sielun oli mahdollista nousta moninaisten
askelien kautta kohti taivaallista päämäärää. Muutamat näistä käsityksistä heijastivat sen aikaisen hellenistisen maailman ajatustapoja, jotkut
toiset taas olivat alkuajan kristittyjen opetuksen vääristymiä.
Niin kutsutut ”kristilliset gnostikot” kielsivät Jeesuksen todellisen ihmisyyden ja tosiasiallisen kuoleman, koska sellaista ihmisyyttä ja kuolemaa ei voinut sovittaa jumaluudella ja kuolemattomuudella. Esimerkiksi
gnostilainen harhaopettaja Cerinthus (noin 100 jKr.) sanoi, että Kristus
ei ollut varsinaisesti ”lihassa”, vaan hän tuli väliaikaisesti ”lihaan”. Hän
näyttäytyi tilapäisesti ihmisen muodossa, mutta oli olemukseltaan kaiken aikaa taivaallinen olento eikä lihaa ja verta oleva ihminen. Uudessa
testamentissa erityisesti Ensimmäinen Johanneksen kirje yrittää oikaista
tämän harhaopin pyrkimystä, tendenssiä (1. Joh. 1:1; 1. Joh. 4:2).
4. Areiolaisuus
300-luvulta peräisin oleva areiolaisuus opetti, että vaikka Jeesus tietyssä
mielessä oli jumalallinen, hän oikeastaan oli ensimmäinen luotu olento.
Areioksen mielestä Jeesukselle annetut raamatulliset arvonimet, jotka
näyttivät viittaavan hänen jumalallisuuteensa, olivat oikeastaan kunnianimiä ja tarkoitetut kielikuviksi. Hän ei ollut ”yhtä Isän kanssa” kuten
Uusi testamentti julistaa (Joh. 10:30; 14:9; 17:20,21). Tämä harhaoppi
johtaa siihen lopputulokseen, että vain Jumala voi pelastaa, eikä Jeesus
luotuna olentona voi sen tähden aikaansaada mitään pelastusta.
5. Apollinarismi
Apollinaris (noin 310 – noin 390 jKr.) oli Athanasioksen oppilas. Hän
opetti, että Jeesuksella on ihmisen ruumis, kun taas sielu, tai pikemminkin järjellinen olento, oli Jumalasta. Siten ihminen oli ”ihmeellinen se-
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koitus”. Apollinarismi oli luonteeltaan dokeettinen yrityksessään irrottaa
Jeesuksen sielu tai henki hänen inhimillisestä ruumiistaan ehdottamalla,
että Sana (Logos) korvasi Jeesuksessa Kristuksessa inhimillisen sielun
ja että inkarnaatiossaan Jeesus Kristus otti asumuksekseen ”sieluttoman
olennon”. Johtopäätöksenä tästä oli se, että Jeesus Kristus ei ollut kokonaan ihminen, koska sellainen olento ei voi täysin omata inhimillistä
luontoa.
6. Adoptianismi
Tämä uskomus väitti, että Jeesus ”adoptoitiin” Jumalan Pojaksi jossakin
elämänsä vaiheessa. Adoptianismi syntyi Jeesuksen kastekokemuksen
väärintulkinnasta. Se kieltää hänen Uudessa testamentissa ilmoitetun
pre-eksistenttinsä (Kristuksen ennaltaolon ennen inkarnaatiota).
7. Nestoriolaisuus
Nestorios (noin 386 – noin 451 jKr.) puolusti voimakkaasti niin Jeesuksen todellista ihmisyyttä kuin hänen jumaluuttaan. Yrityksessään erottaa
jumalallinen ja inhimillinen luonto nestoriolaisuus kuitenkin tosiasiassa
kyseenalaisti mahdollisuuden, että Jumalan ja ihmisen ykseys voisi
ilmetä yhdessä ja samassa persoonassa.
8. Eutykhiaanisuus
Eutykhes (noin 380 – noin 456 jKr.) oli Nestorioksen vastustaja. Hän
sekoitti jumalallisen ja inhimillisen luonnon keskenään niin täysin, että
Jeesuksesta ei tullut Jumalaa eikä ihmistä, vaan niiden sekoitus, jokin
kolmannenlainen olento.
Muistutus avuksi:
Mitään sellaista pätevää inkarnaatiota koskevaa teoriaa ei ole olemassa,
joka voi täysin selittää salaisuuden: ”Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa” (2. Kor. 5:19). Jumalan täyteys oli läsnä ihminen
Jeesuksessa, ja siten varmistettiin se tapa, jolla koko ihmiskunta voidaan
yhdistää Jumalaan.
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•

Valitse kaksi edellä mainituista harhaopeista ja kuvaa, miten ne
voidaan kohdata meidän ajassamme. Mitä perusteluja sinä käyttäisit niiden vastustamiseksi?

•

Ilmaisevatko inkarnaatiota ja ristiinnaulitsemista esittävät taide- ja
musiikkiesitykset täydellisesti Jeesuksen inhimillisyyttä ja jumaluutta?

F. Merkitys pelastusarmeijalaisille
1. Hengellisen elämän, jumalanpalveluksen ja tehtävän perusta
On tärkeää, että pelastusarmeijalaisilla on varma perusta ja kattava käsitys Jeesuksen luonteesta. Tämä antaa henkilökohtaiselle hengelliselle
kokemukselle syvyyttä ja merkittävyyttä, sekä myös vahvan perustan
jumalanpalvelusta ja ylistystä silmälläpitäen.
Ymmärtääkseen kunnolla tehtävän, mission, on välttämätöntä ymmärtää
Jeesuksen Kristuksen persoonaa. Pelastusarmeijalaisuuden keskeinen
tehtävä on kutsua ihmisiä uuteen elämään Jeesuksessa Kristuksessa.
Meidän tulee tuntea hänet, jota me julistamme.
2. Elämän esimerkki, kutsumus kuuliaisuuteen
Tunnustamalla, että Jeesus on kokonaan ja täysin ihminen, pelastusarmeijalaiset voivat noudattaa hänen antamaansa esikuvaa hänen
torjuessaan kiusaukset ja opettaessaan oikeasta ja väärästä. Näin pelastusarmeijalaiset voivat haastaa itseään ja kehittyä omassa elämässään.
Tämä opinkappale innostaa radikaaliin opetuslapseuteen olla kuuliainen
Kristukselle. Samoin kuin Jeesuksen läheistä suhdetta taivaalliseen
Isäänsä leimasi ehdoton kuuliaisuus, niin todellinen opetuslapsi yrittää
seurata Kristusta varauksetta, kasvaa hänen kaltaisuutensa ja osallistua
hänen tehtäväänsä, missioonsa.
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3. Armahtavaisuuden malli
Kristuksen rukoileminen merkitsee avun anomista häneltä, joka tuntee
meidän inhimillisen tilanteemme – häneltä, joka katsoo säälien syntistä
ja kärsivää ja joka piittaa epäoikeudenmukaisuudesta ja pahuudesta. Kun
kuljemme Kristuksen tähden toisten rinnalla, viemme Kristuksen vaikuttavan ja rakastavan läsnäolon suoraan keskelle inhimillistä hätää.
•

Kristuksen ihmisyys vaikuttaa omaan ihmisyyteemme, koska meidät
on luotu Jumalan kuviksi. Ihmisinä meillä on mahdollisuus antaa
elämämme täyttyä Jumalan armolla. Miten ymmärrät tämän käsityksen valossa Jeesuksen lupauksen: ”– – joka uskoo minuun, on
tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä
menen Isäni luo, – –” (Joh. 14:12)?

•

Miten kristityt voivat iloita Jeesuksesta ja jakaa tätä Jumalan lahjaa
moniuskontoisessa yhteiskunnassa tai sellaisessa yhteiskunnassa,
jossa New Age -aatteet vaikuttavat voimakkaasti ihmisiin?

•

Millä tavoin oma henkilökohtainen elämäni ja tehtäväni toisten
hyväksi voivat heijastaa Kristuksen todellista luonnetta?

•

Onko olemassa sellaisia tapoja, joiden välityksellä voimme viettää
kristillisiä juhlia (esimerkiksi pääsiäistä, joulua, helluntaita) yhdessä ystäviemme ja naapuriemme kanssa niin, että Jeesuksen elämän,
kuoleman ja ylösnousemuksen merkitys selvenee heille aiempaa
paremmin?
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Luku viisi

Vääristynyt kuva
Oppi ihmisestä
Me uskomme, että ensimmäiset vanhempamme luotiin viattomiksi,
mutta että he tottelemattomuutensa kautta menettivät puhtautensa
ja onnensa ja että heidän lankeemuksensa tähden kaikki ihmiset nyt
ovat syntisiä, kokonaan turmeltuneita ja sellaisina syystä Jumalan
vihan alaisia.
Kristityt uskovat, etteivät ihmiset eivät ole tulleet maan päälle sattumalta, vaan Jumalan harkitun tarkoituksen mukaisesti. Ihmiselämä on
pyhä, koska meidät ihmiset on luotu Jumalan luomistyön kruununa
rakastamaan, palvomaan ja palvelemaan häntä sekä iloitsemaan hänessä
iankaikkisesti.
Ihmisen luomisen jaloudesta puhuminen tarkoittaa myös tulemista
tietoiseksi ihmisen syntisyyden häpeällisestä todellisuudesta. Raamatusta opimme, että Jumala loi ihmiset omaksi kuvakseen (1. Moos.
1:26,27). Jumalan tarkoituksena oli, että olisimme eläneet rakkauden ja
sopusoinnun tilassa hänen, toistemme sekä muun luomakunnan kanssa.
Jumala loi meidät myös vapaiksi olennoiksi, koska hän tahtoi meidän
rakastavan häntä vapaaehtoisesti eikä marionetin tavoin. Tätä vapautta
on käytetty ja käytetään edelleenkin väärin, ja se selittää tilamme kivun
ja ristiriitaisuuden (1. Moos. 2, 3). Yleinen, kaikkien jakama ihmisen
syntisyyden kokemus on johtanut Jumalasta vieraantumiseen (Jes. 59:2)
ja ristiriitoihin Jumalan luomassa maailmassa. Siksi me elämme sekasorron ja kärsimyksen tilassa, emmekä kykene täyttämään sitä arvokasta
tarkoitusta, jota varten Jumala on meidät luonut. Tätä tilannetta Raamattu kuvaa synnin orjuudeksi, jonka seurauksena on hengellinen kuolema
(Room. 3:23; 6:16–23; Ef. 2:1).
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A. Luominen ja syntiinlankeemus:
Raamatun todistus
Ilmoitus siitä, että meidät on luotu erityistä tarkoitusta varten ja että
olemme tieten tahtoen langenneet syntiin, on koko Raamatun punaisena
lankana. Ensimmäisen Mooseksen kirjan alun neljä lukua ovat kuitenkin avain ymmärtää ihmisen tilanne ja Jumalan myöhemmin vähitellen
avautuva pelastussuunnitelma. Paljon siitä, mitä nyt esitetään, on näiden
lukujen selitystä.
Ensimmäisen Mooseksen kirjan neljästä ensimmäisestä luvusta löydämme seuraavat totuudet, joita pohditaan kautta koko Raamatun:
•

Ihmiskunta on luotu Jumalan kuvaksi (1. Moos. 1:26,27).

•

Jumalan tarkoituksena on, että ihmiskunta on sopusoinnussa itsensä
ja koko luomakunnan kanssa (1. Moos. 1, 2).

•

Ihmisen tottelemattomuudesta johtuva synti on jättänyt meihin
pahat jäljet (1. Moos. 3, 4; Jer. 2:20,2; Joh. 3:19–21).

•

Synnin seurauksena on ero Jumalasta (1. Moos. 3:23; Jes. 43:27,28;
Matt. 15:8; vertaa Jes. 29:13).

•

Tämä on kaikkia ihmisiä koskeva tila (Room. 5:12–14; 1. Joh. 1:8).

B. Luotu Jumalan kuvaksi
Tämä ilmaus – luotu Jumalan kuvaksi – on yhteenveto kaikesta siitä,
mitä kristityt uskovat ihmiskunnan merkittävästä samankaltaisuudesta
Luojan kanssa ja suhteesta häneen. Meidät on miehenä ja naisena luotu
Jumalan kuvaksi, ja sen tähden voimme päästä täydelliseen yhteyteen
hänen ja toistemme kanssa.
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Jumala on vapaa, persoonallinen henki, ja tämä heijastuu ihmisen persoonallisuuden lahjassa. Olemme eläviä olentoja, yksilöitä, itsenäisiä,
ja meille on annettu järki. Samalla me kaipaamme syvää hengellistä
yhteyttä Jumalan kanssa (Ps. 42:1; Joh. 4:24).
Kykymme ihmissuhteisiin heijastaa Pyhän Kolminaisuuden olemusta ja
Jumalan järkkymätöntä rakkautta. Tämä ominaisuus ilmenee merkittävänä perheen piirissä ja kirkossa silloin, kun rakkaudellisten ja vastuullisten suhteiden perustana on liittojen solmiminen ja niiden ylläpitäminen.
Jumala on suonut meille myös luovuuden mahdollisuuden ja kyvyn
arvostaa kauneutta. Jumalan kuva heijastuu omantunnon toiminnassa
(Room. 2:14,15) ja ilmenee luonteen pyhittymisen mahdollisuutena
elämässämme tapahtuvan Jumalan pyhittävän työn välityksellä (Matt.
5:48; 1. Tess. 5:23).
Jumalan tarkoitus jokaisen hänen kuvakseen luodun suhteen on käynyt
toteen Jeesuksessa Kristuksessa. Hänessä me näemme Jumalan pyhyyden ja rakkauden täydellisen inhimillisen ilmauksen. Hän on Jumalan
ainoa todellinen kuva – se ainoa, jonka kautta meillä on toivo pystyä
täyttämään Jumalan tarkoitus (2. Kor. 3:18; Kol. 1:15; Hepr. 1:3).
Meidät on luotu elämään sopusoinnussa Jumalan ja muun luomakunnan
kanssa, ja ”alussa” saatoimme iloita tästä viattomuudesta ja puhtaudesta.
Meidät on luotu rakastamaan ja palvelemaan Jumalaa ja iloitsemaan
hänestä, olemaan ainutlaatuisessa asemassa luomakunnassa ja Jumalan
edessä hänen edustajinaan ja hänelle vastuunalaisina. Meidät on luotu
muovaamaan ja kehittämään kaikkea sitä, mitä Luoja on tehnyt maan
päällä, ja pitämään siitä huolta (1. Moos. 1:26–31).

C. Syntiinlangennut ihmiskunta
Ihmiskunta on langennut kauas pois siitä, mikä on ollut Jumalan tarkoitus. Vaikka meidät on luotu Jumalan kuvaksi, olemme synnin turmelemia ja vioittamia (Ps. 14:1–3). Tämä on aiheuttanut ristiriitaa koko
luomakunnassa. Sen lisäksi, että koko persoonallisuutemme on levoton,
olemme ristiriidassa koko luodun maailmankaikkeuden kanssa. Käym-
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me sotaa itsemme ja toistemme kanssa sekä etnisten ryhmien ja kulttuurien välillä. Sisäisestä kamppailustamme tietoisina ja peläten tuomiota
me käännymme pois Jumalasta. Meitä kiusaava paha ei ilmene ainoastaan yksilöiden elämässä, vaan se liittyy kiinteästi myös koko yhteiskuntarakenteeseen (Room. 1:18–32). Olemme lujasti kiinni pahan ansassa.

D. Synnin alkuperä
Synti on tunkeutunut ihmiselämään. Se ei alun perin ilmennyt ihmisluonnossa. Synnin orjuutemme on saanut alkunsa ihmisen tottelemattomuudesta Jumalan käskyä kohtaan (1. Moos. 2:17; 3:1–7; Room.
1:18–20). Synnin tekemisen seurauksena tuli paha tunnetuksi, ja koska
hyvä oli menetetty, niin hyvän olemassaolo tunnustettiin ja sitä kaivattiin.
Aadamilla ja Eevalla oli kiusaus kaapata itselleen Jumalan herruus. Heidän syntinsä oli tulosta harkitusta valinnasta olla tottelematon Jumalaa
kohtaan ja antaa kiusaukselle periksi. Saatanan rooli osoittaa pahan kaikenkattavuuden ja vallan meidän maailmassamme, mutta se ei vapauta
meitä syntiä koskevasta vastuustamme.

E. Synnin luonne
Synti on Jumalaa kohtaan osoitetun uskon ja luottamuksen puutetta ja
halua olla hänestä riippumaton. Jumala antaa käskyjä ja säätää moraalilakeja meidän parhaaksemme. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa
olevan kertomuksen mukaan käärme horjutti ensin uskoa Jumalan
käskyjä kohtaan ja valmisti siten Aadamia ja Eevaa tottelemattomuuteen (1. Moos. 3:4,5). Syntiä on toimia heidän tapaansa epäuskoisesti
ja olla luottamatta Jumalan hyvyyteen. Näin menetellen elämä perustuu
valheelle.
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Synti on epäjumalanpalvelusta. Käärme vakuutti Aadamille ja Eevalle,
että kapinointi voisi nostaa heidät tasa-arvoiseen asemaan Jumalaan nähden. Tällainen kapina edustaa röyhkeää yritystä asettaa itsemme ja oma
tahtomme Jumalan paikalle. Se on pyrkimystä saavuttaa yltäkylläinen
elämä seuraamalla oman tahdon tietä. Tuloksena tästä on ihmisen vajoaminen hengellisen orjuuden ja moraalisen köyhyyden tilaan sen sijaan,
että hän nousisi jumalalliseen riippumattomuuden tilaan (1. Moos. 6:5;
5. Moos. 4:25–31).
Syntiä on epäonnistua elämään todellisen ihmisyyden edellyttämän, Jumalaa ja toisiamme kohtaan osoitetun rakkauden korkean mitan mukaan.
Koska halumme ovat itsekeskeisyyden turmelemia, me epäonnistumme.
Me murehdutamme Jumalan – se on totuus, jota Kristuksen risti koruttomasti ilmentää. Me petämme toisiamme, ei vain rikkomalla erilaisia
säännöksiä vastaan, vaan myös loukkaamalla muiden henkilökohtaista
eheyttä ja yhteiskunnan parasta (Mark. 7:21–23; Jes. 59:2–15).
Synnin määritelmä minä tahansa, mikä on vastoin tietämäämme Jumalan tahtoa, voi palvella käytännön oppaana. Synti heikentää tajuamme
siitä, mikä on oikein, ja kykyämme erottaa Jumalan tahto, vaikkakin
synti harvoin tuhoaa tätä kykyä kokonaan (Room. 8:15–25). Toistuva
tottelemattomuus yhdessä jumalattoman yhteiskunnan vaikutuksen ja
vertaisryhmänormien sokean hyväksymisen kanssa voivat tehokkaasti
vaimentaa omantunnon. Tämän seurauksena voi olla sellainen moraalinen tunnottomuus, jota Uusi testamentti kuvaa sanoin olla ”kuolleita
rikkomustenne ja syntienne tähden” (Ef. 2:1, katso myös Jaak. 1:13–15).
Ainoastaan evankeliumin uudistavan voiman kautta me voimme toivoa
tulevamme jälleen tietoisiksi Jumalan tahdosta ja elämään halulla sen
mukaisesti (Room. 8:13).
Syyllisyyden tunteet saavat meidät tajuamaan, että olemme tehneet
syntiä. Joskus nämä tunteet ovat kohtuuttomia, ja ne aiheutuvat toisten aiheuttamasta paineesta, taustamme aiheuttamista ongelmista tai
luonteesta. Aito syyllisyys on tietoisen rikkomuksen ja sitä seuraavan
moitteen seurausta. Aito syyllisyys saa alkunsa siitä, mitä me teemme
(Ps. 32:5; 38:1–4).
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Synnissä on kuitenkin kyse enemmästä kuin siitä, mitä me teemme. Synti nousee siitä, mitä me olemme. Oppi perisynnistä ja ihmisen turmeltuneisuudesta puhuu tästä totuudesta.
1. Perisynti
Termi ’perisynti’ painottaa syntiinlankeemuksen alkuperää ja sen mullistavia seuraamuksia. Se muistuttaa meitä siitä, että vaikkakin synti alun
perin tunkeutui ihmiseen, se on ihmisessä kuitenkin synnynnäistä. Meillä
on taipumus tehdä syntiä. Siinä mielessä me voimme sanoa: ”syntinen olin
jo syntyessäni” (Ps. 51:7). Tämä ei viittaa ihmisen lisääntymisen fyysiseen puoleen. Inhimilliset vaistot ovat moraalisesti neutraaleja, ja niitä voi
käyttää joko luovasti tai tuhoavasti. Ilmaus ”syntinen olin jo syntyessäni”
viittaa pikemminkin asemaamme synnin vallan alaisuudessa.
2. Turmeltuneisuus
Termejä perisynti ja turmeltuneisuus käytetään usein tarkoittamaan
samaa asiaa. Jälkimmäinen ilmaus viittaa kuitenkin tarkemmin syntiin
langenneen ihmiskunnan moraaliseen tilaan kuin synnin alkuperään.
Turmeltuneisuutta kutsutaan opinkappaleen lausumissa usein täydelliseksi turmeltuneisuudeksi. Tämä ei merkitse, että jokainen ihminen on
niin paha kuin vain voi olla, vaan että synnin ihmisluonnossa aikaansaama turmeltuneisuus koskettaa aivan koko persoonallisuutta. Kysymys ei
ole synnin syvyydestä, vaan synnin vaikutuksen laajuudesta ihmiselämässä. Mikään inhimillisen luonnon alue ei jää sen vaikutuksen ulkopuolelle.
Me olemme syntisiä jo taipumukseltamme, joten jopa yrityksemmekin
toimia vanhurskaasti ovat synnin tahraamia. Ihmisen vapaus vastata Jumalalle ja tehdä moraalisia valintoja on sen tähden heikentynyt (Room.
7:14–25).
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F. Synnin seuraukset
1. Ero Jumalasta
Synnin yleinen seuraus on ero Jumalasta ja yhteyden menettäminen
häneen (1. Moos. 3:23,24; Jes. 59:2). Aadam ja Eeva olivat syntiinlankeemuskertomuksen mukaan tottelemattomia Jumalan käskyä kohtaan ja
antoivat periksi kiusaukselle tehdä syntiä. He yrittivät vältellä Jumalan
läsnäoloa ja kätkeytyivät häneltä paratiisin puiden joukkoon. Jumala
kutsui Aadamia ja Eevaa, mutta heidän vastauksensa hänen etsintäänsä
oli pelko (1 Moos. 3:8–13).
Vaikka Jumala etsii meitä ja me olemme ajoittain tietoisia hänen läsnäolostaan, tottelemattomuutemme aiheuttama ero Jumalasta on kuitenkin
pysyvää ja aiheuttaa syyllisyyttä ja pelkoa. Ollessamme erossa Jumalasta, kaiken yhteenkuuluvuuden lähteestä, meidän suhteemme ovat uhattuina. Eristyneisyys ja pirstoutuneisuus tuhoavat sen hauraan yhteyden,
mikä meillä on toisiimme ja luomakuntaan. Syvä eristyneisyyden tunne
voi kannustaa meitä etsimään elämän tarkoitusta koskevaa totuutta. Kuitenkin vain halu kääntyä Jumalan puoleen johtaa kohtaamiseen elävän
Jumalan kanssa (5. Moos. 4:29–31; Jer. 29:13,14; Hepr. 11:6).
Jumalan puolelta synnin seurauksena on tottelemattoman rankaiseminen.
Ensimmäisen Mooseksen kirjan kertomuksen mukaan Aadam ja Eeva
karkotettiin paratiisista, missä he olivat voineet iloita Jumalan läsnäolosta ja kumppanuudesta hänen kanssaan. He saivat kokea Jumalan vihan
todellisuuden (1. Moos. 3:14–24).
2. Jumalan viha
Jumalallinen viha on osoitus Jumalan uskollisuudesta – Jumalan, joka
on vanhurskas ja rehellinen itselleen. Se ei tarkoita, että Jumalassa olisi
äärimmäistä tai hallitsematonta vihaa, vaan se on voimallinen ilmaus
hänen rakkaudestaan ja pyhyydestään. Vihassaan Jumala tuomitsee ja
kieltää synnin eikä voi sietää sitä, kun taas rakkaudessaan hän pyrkii
johtamaan meitä katumukseen (Jes. 48:9–11; Joh. 3:36). Esimerkiksi Ilmestyskirjassa Karitsa ilmaisee yhtä lailla Jumalan pelastavaa rakkautta
Kristuksessa kuin hänen pysyvää vihaansa katumattomia kohtaan (Ilm.
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5:6–10; 6:15–17). Nimenomaan meidän oma syntimme vetää Jumalan
vihan päällemme (Room. 2:5–11).
Jumalan vihalla on tässä ajassa tietty tarkoitus ja kurinpidollinen merkitys. Sen päämääränä on johtaa meitä katumukseen. Vaikkakin Jumalan
viha on nyt hillittyä, lopullisessa tulemuksessa se saa täyttymyksensä
silloin kun Jumalan vanhurskas tuomio ilmaistaan niille, jotka ovat loppuun asti katumattomia (Joh. 5: 28,29).
Raamattu yhdistää meidän synnillisen tilamme, eromme Jumalasta ja
Jumalan vihan kuoleman pistimeen tai kuolemanhätään. Se varoittaa
myös hengellisen kuoleman kauhistuttavasta mahdollisuudesta, jonka
seurauksena on lopullinen ero Jumalasta. Jumalan armon torjuminen
merkitsee sitä vaaraa, ettei enää pystytä vastaamaan Jumalan rakkauteen.
Sen seurauksena me kuolemme syntiin (Joh. 8:24; Ef. 2:1–3).

G. Pelastus Jumalan armon kautta
Raamatun ilmoitus ja henkilökohtainen kokemuksemme vahvistavat sen,
että inhimillinen luonto on voimaton saamaan aikaan moraalista uudistumista. Meidän ainoa toivomme on Jumalan armossa, jonka lähtökohtana
on Jumalan tahto voittaa synnin aiheuttama ero (Jer. 29:12,13; 31:31–33;
1. Tess. 5:9).
Koska Jumalan kuva on synnin turmelema ja koska ihmiskunta elää nyt
synnin pakon alla ja vielä koska synti on aiheuttanut eron Jumalasta, niin
sen tähden inhimillisellä luonnolla itsellään ei ole mitään mahdollisuutta
tavoittaa vanhurskautta omassa voimassaan. Pelastavaa suhdetta Jumalan kanssa ei voi ansaita hyvillä teoilla. Sen, mitä itse emme voi tehdä,
on Jumala tehnyt puolestamme jumalallisena armotekona (Mark. 10:45;
2. Kor. 5:18,19; Ef. 2:1–10).
”Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien
puolesta, kun aika koitti” (Room. 5:6).
”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei
ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja” (Ef. 2:8).
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Ihmiskunta ei ole vain synnin turmelema, vaan myös valmis toivoon.
Evankeliumin kertomus on täynnä toivoa. Se vie meidät synnin epätoivosta armon riemuvoittoon. Tehtävässämme, missiossamme meidät on
kutsuttu rohkaisemaan ihmisiä kokemaan toivo, vastaanottamaan armo
ja iloitsemaan uudistuneesta yhteydestä Jumalaan.
Meidät luotiin Jumalan kuviksi elämään sopusoinnussa Jumalan ja
luomakunnan kanssa tilassa, jonka tottelemattomuus ja synti mursivat.
Tämän seurauksena me elämme synnin pakon alla, erossa Jumalasta ja
kykenemättöminä pelastamaan itse itseämme.
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Lisätutkistelua varten 5
”Sinä, Herra, olet painanut kuvasi ihmisiin.
Ja vaikka he turmelevat tätä kuvaa, sinä yhä rakastat heitä.”
Albert Frederick Bayly1

A. Opinkappaleen keskeiset asiat
1. Jumalan kuva
Ihmiskunta luotiin Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi (1. Moos. 1:26, 27).
Latinankielistä ilmausta imago dei, joka merkitsee “Jumalan kuva”,
käytetään usein kuvaamaan sitä alkuperäistä arvoa, johon tässä viitataan.
On myös paljon muita tapoja esittää, miten kuva ja kaltaisuus ilmenevät
ihmisluonnossa (osa B).
2. Luomakunnan taloudenhoitajat
Jumalan tarkoitus on, että me olemme taloudenhoitajia maan päällä
(1. Moos. 1:28,29; 2:15). Joskus käsite ”herruus” (1. Moos. 1:28) on
käytännössä ymmärretty ”ylivallaksi”, ja ihmiset ovat käyttäneet väärin
heille uskottua luottamusta käyttää vastuullisesti ja viisaasti luomakunnan voimavaroja, sekä suojella ja hoitaa niitä.
3. Ihmisen tottelemattomuus
Ihmisen tottelemattomuuden seurauksena oli lankeaminen pois ihannetilasta ja erkaantuminen Jumalasta (1. Moos. 3:23). Käsiteltävä opinkappale keskittyy pahan todellisuuteen ja siihen, että Jumalan aloitetta
tarvitaan pahasta selviämiseen sekä yksilö- että kulttuuritasolla.
1 The Salvation Army Songbook, 1986, 38:4. ‘You, Lord, have stamped your image on
your creatures And, though they mar that image, love them still.’
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Meidän tulee välttää pahan alkuperän spekulointia tai muiden syyttelyä,
niin ihmisten kuin pahojen henkien, demonien. Selittelyt, kiistämiset
ja yritykset siirtää vastuu synnistä toisaalle ovat sekä epärehellisiä että
viime kädessä hyödyttömiä. Tämä tottelemattomuus vaikuttaa kaikissa
ihmisissä, ja synti, joka erottaa meidät Jumalasta, vaikuttaa koko ihmisluontoon.
4. Jumalan viha
Jumalan vastaus näkyy hänen vihassaan, vanhurskaassa suuttumuksessaan. Tämä Jumalan luonteenpiirre osoittaa hänen vastenmielisyytensä
kaikkea sellaista kohtaan, mikä on hänen pyhän luonteensa vastaista.
Ilman Jumalan vihaa hänen rakkaudestaan tulisi pelkkää tunteellisuutta,
sentimentaalisuutta. Jumalan viha ei ole sattumanvaraista tai tunteista
riippuvaa, vaan synnin luonnollinen seuraus – synnin, jonka voimme
nähdä kehittyvän niin historiassa ja ihmisyhteisöissä kuin yksittäisten
ihmisten elämässäkin (Hoos. 5:10; Joh. 3:36; Room. 1:18–32; Ef. 2:3).
5. Jumalan pelastussuunnitelma
Jumalan pelastussuunnitelman tarkoituksena on palauttaa meidät sopusointuiseen tilaan ja täydelliseen yhteyteen Jumalan kanssa. Luoja on
myös Vapahtaja, joka tarjoaa toivoa kapinoivalle maailmalle, yksilöille,
ihmissuhteisiin ja yhteiskunnan rakenteisiin.
•

Luo taideteos, joka ilmaisee käsitystäsi tästä opinkappaleesta.
Valitse itse toteuttamistapa.

•

Ilman Jumalan vihaa hänen rakkautensa on epätäydellinen. Keskustelkaa siitä, miten tämä näkyy territorionne Pelastusarmeijan
jumalanpalveluksissa.

•

Muistele sellaista tilannetta, jolloin sinä joko keksit selityksiä käytöksellesi tai yritit siirtää syyllisyyden kapinastasi Jumalaa kohtaan
toisten ihmisten kontolle. Mitkä olivat seuraukset? Miten voit tulevaisuudessa välttää tätä taipumusta?
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B. Historiallinen yhteenveto
1. Jumalan kuva ja kaltaisuus
a)

Raamatun luomiskertomuksessa vain ihmisen sanotaan olevan
luodun Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Tätä on tulkittu eri tavoin,
mukaan lukien ihmisen kykynä käsitellä tietoa, moraalisena tietoisuutena, alkuperäisenä moraalisena täydellisyytenä, kuolemattomuutena ja kykynä olla yhteydessä Jumalaan.

b) Patristisella ajalla tehtiin usein ero Jumalan kuvan ja kaltaisuuden
välillä erityisesti sen suhteen, miten syntiinlankeemus vaikutti
niihin. Esimerkiksi Tertullianus esitti, että vaikka Jumalan kuva oli
säilynyt syntiinlankeemuksen jälkeen, Jumalan kaltaisuus voitiin
palauttaa ainoastaan Pyhän Hengen uudistumisen kautta.2 Origeneelle taas Jumalan kuva esitti ihmiskuntaa alkaen luomisesta ja jatkuen
syntiinlankeemuksen jälkeiseen aikaan, mutta Jumalan kaltaisuus
tulisi täydelliseksi vasta Jumalan valtakunnan lopullisen tulemuksen
yhteydessä (1. Joh. 3:2).3
c)

Luther näki, että 1. Moos. 1:26 muodostui hepreankielisestä parallelismista, säekerrosta, jossa tekstin kaksi riviä on suorassa suhteessa
toisiinsa. Hän teki sen tähden johtopäätöksen, että sanoilla ”kuva”
ja ”kaltaisuus” on sama merkitys, ne ovat synonyymejä. Kumpikin
niistä on menetetty syntiinlankeemuksen yhteydessä ja ne voidaan
palauttaa ennalleen vain Pyhän Hengen kautta.

d) Raamattu ei kuitenkaan edellytä Jumalan kuvan täydellistä menettämistä (1. Moos. 9:6; 1. Kor. 11:7; Jaak. 3:9). Calvinin mukaan yksittäisillä ihmisillä on Jumalan armon tähden jäljellä tietty hyvyys,
joitakin lahjoja sekä luovuutta huolimatta syntiinlankeemuksen
kaikkeen vaikuttavista seurauksista.4
2 Tertullianusta on lainattu seuraavan kirjan mukaan: Alister E. McGrath, ed.,
The Christian Theology Reader, 3rd Edition. Oxford Blackwell: 407.
3 Origenesta on lainattu seuraavan teoksen mukaan: Alister E. McGrath. ed.,
The Christian Theology Reader, 3rd Edition. Oxford Blackwell: 408.
4 John Calvin, Institutes of the Christian Religion Chapter 2.
http://www.ccel.org/ccel/calvin/institutes.iv.iii.html
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e)

Raamatun johtopäätös on, että Jumalan kuva, imago dei palautetaan
uskoviin (Kol. 3:10) Jumalan armon kautta Jeesuksessa Kristuksessa – hänessä, joka on Jumalan kuva (2. Kor. 4:4; Kol. 1:15).

•

”Hän (Jeesus) on näkymättömän Jumalan kuva” (Kol. 1:15). Raamatunkohta Room. 8:29 sanoo: ”hän (Jumala) on – – määrännyt
oman Poikansa kaltaisuuteen.” Mieti näiden ilmaisujen valossa,
mitä Jumalan kuvan ominaisuuksia puuttuu sinun elämästäsi?

2. Synnin kaikenkattava todellisuus
Meidät on luotu Jumalan kuvaksi ja tarkoitettu heijastamaan hänen
kunniaansa niin henkilökohtaisessa elämässämme, suhteissamme kuin
yhteiskunnassakin. Silti me epäonnistumme tässä. Raamattu kuvaa ja
tulkitsee sitä suunnatonta eroavuutta, mikä vallitsee meidän ihanteellisen
inhimillisen luontomme ja turmeltuneen todellisen luontomme välillä.
Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvut 1–3 puhuvat ihmisen ja Jumalan
välisen eron synnystä, mutta ne myös odottavat pääsyä pois siitä ja opettavat, että Luojan, luomakunnan ja Jumalan luomien välinen vieraantuminen ei ole täydellistä (1. Moos. 3:21).
a)

Jumalan ja Abrahamin välisessä liitossa (1. Moos. 12:1–3) Luoja
lupasi siunauksen, ja hän asetti ja tarjosi käyttöön pelastavan uhrin
(1. Moos. 22:13). Pääsiäisenä solmittu liitto Israelin kansan kanssa
(2. Moos. 12–13:16) sisälsi Jumalan säätämiä jumalanpalvelusmenoja, jotka mahdollistivat suhteen jatkuvan uudistamisen Jumalan ja
liiton kansan välillä. Uhrit ”puhdistivat” kansan synneistä ja palauttivat kansan hyvinvoinnin ennalleen sen alinomaisesta kapinoinnista
huolimatta.

b) Israelin profeetat käsittivät myöhemmin, että kärsimys, erityisesti
viaton kärsimys, on jollakin tavalla yhteydessä Jumalan ja hänen
kansansa väliseen vieraantumiseen (Jes. 53). Samoihin aikoihin
sekä poliittiset katastrofit että luonnononnettomuudet samastettiin
kiinteästi kansan epäonnistumiseen elää Jumalan tahdon ja lakien
mukaisesti (Jes. 9:8–21; Jer. 6:1–8). Moraalinen romahdus alkaa
aina Jumalan kaikkivaltiuden torjumisesta ja päätyy turmeltuneen,
omaa etuaan tavoittelevan hierarkian tai valtaeliitin harjoittamaan
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sortoon. Siitä huolimatta Herra ei ainoastaan tuomitse ja rankaise
tätä syntiä, vaan hän on myös Vapahtaja, joka tekee mahdolliseksi
elää jälleen oikealla tavalla (Sef. 3:1–13).
c)

Uudessa testamentissa Jeesus on Vapahtaja: ”Jumala itse teki
Kristuksessa sovinnon maailman kanssa” (2. Kor. 5:19). Jeesus ei
ainoastaan opettanut ja elänyt täydellistä ihmiselämää, vaan hän
myös herätti ihmiskunnassa uudelleen kaipauksen uudistua Jumalan
kuvaksi antamalla itsensä rakkauden lahjana ristillä.

d) Paavali käsitti, että koko luomakunta tulee tämän seurauksena saamaan uutta eloa (Room. 8:18–25). Itse luomakunta tehdään uudeksi
näyssä Jumalan valtakunnan tulemuksesta (Ilm. 21:1–4). Jumalan
valtava suunnitelma saatetaan näin päätökseen ja syvään tarpeeseemme pelastua vastataan.
3. Perisynti ja täydellinen turmeltuneisuus
Tämä pelastuksen tarve on peräisin eri tekijöiden yhdistelmästä. Kaiken
syntiä koskevan opetuksen tulee ottaa huomioon:
•

Kokemuksemme henkilökohtaisesta moraalisesta
epäonnistumisesta.

•

Huomiomme, että moraalinen epäonnistuminen johtaa
epämiellyttäviin seuraamuksiin.

•

Oletus, että on olemassa sellainen ”oikea” tapa käyttäytyä, mikä
edistää hyvinvointia. Oikea käytös voidaan määritellä Jumalan
antaman omantunnon avulla tai ulkoapäin perheen, heimon tai kansakunnan välityksellä. Erityisesti sitä määrittelevät ”ammattimaiset”
moraalinvartijat – hallitsijat tai uskonnolliset johtajat – ja tietyissä
yhteiskunnissa kulttuuri, jossa medialla on vaikutusvaltaa.

Mahdollisesti tärkein historiallinen keskustelu tapahtui Pelagiuksen ja
Augustinuksen välillä.
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a)

Pelagius (noin 354 – noin 420 jKr.) opetti, että Jumala on antanut
meille lahjana vapaan tahdon, ja sen tähden me olemme moraalisesti vastuussa tekemistämme valinnoista Jumalan edessä.
”Kun Jumala loi maailman, hän toimi vapaasti. Mikään muu voima
ei pakottanut Jumalaa luomaan maailmaa. Luomalla ihmiset kuvakseen hänen oli siis annettava heille vapaus. Henkilö, joka voisi
tehdä vain hyvää eikä koskaan mitään pahaa, eläisi kahleissa, mutta
henkilö, joka voi valita hyvän ja pahan välillä, on osallinen Jumalalle kuuluvasta vapaudesta.”5

b) Sitä vastoin Augustinus väitti, että me ihmiset emme enää kykene
valitsemaan hyvää (Room. 7:12–24), ja hän kirjoitti perisynnin
”kahleesta”, jonka mukaan me kaikki kuolemme ”Aadamista osallisina” (1. Kor. 15:22).6
c)

Pelagiuksen ja Augustinuksen välinen kiista liittyy siihen tulkintaan,
jonka kumpikin teki Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa olevasta
syntiinlankeemuskertomuksesta. Pelagius painotti vapautta ja vastuuta.
”Kun Aadam ja Eeva söivät tiedon puusta, he toteuttivat valinnanvapauttaan, ja tekemänsä valinnan seurauksena he eivät enää voineet elää Edenissä. – – Ennen hedelmän syömistä he eivät tienneet
hyvän ja pahan välistä eroa. Heillä ei siten ollut sitä tietoa, joka
tekee ihmisistä kykeneviä toteuttamaan valinnanvapautta. Syömällä
hedelmää he saivat tämän tiedon, ja siitä hetkestä alkaen he olivat
vapaita. Kertomus heidän karkottamisestaan Edenistä onkin tosiasiallisesti kertomus siitä, miten ihmiskunta saavutti vapauden syömällä hedelmää tiedon puusta. Aadamista ja Eevasta tuli kypsiä ihmisiä,
toimistaan Jumalalle vastuullisia.”7

5

Pelagiuksen kirje Demetriaalle. www.pelagius.net/demetrias.htm. Käännös AP.
6 Augustinus: Tunnustukset, Viides kirja, kappale 9, 132, 1981 Jyväskylä.
http://www.ccel.org/ccel/augustine/confess.vi.ix.html
7 Pelagiuksen kirje Demetriaalle. www.pelagius.net/demetrias.htm
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d) Augustinus taas ymmärsi valinnanvapauteen kohdistuvan erilaisia
rajoituksia, kuten ihmisen historian vaikutukset, vertaisryhmien paineet ja meidän oma horjuva tahtomme. Augustinus oli esimerkiksi
nuorukaisena varastanut päärynöitä vain huvin vuoksi, mutta silti
hän sanoo: ”Mutta sitä minä en olisi yksinäni tehnyt, en varmasti
yksinäni olisi tehnyt.”8 Augustinus oli tietoinen siitä, että hän liittyi
luontonsa perusteella Aadamiin ja ”tottumuksen alas painamana ei
kykene kokonaisena nousemaan”.9
e)

Sekä Augustinuksella että Pelagiuksella oli esitettävänään hyödyllisiä oivalluksia, mutta heidän perustelunsa olivat myös puutteellisia.
Pelagius ei myöntänyt moraalista elämää koskevien väärien toimintamallien siirtymistä perimän tai kulttuurin (mukaan luettuna perhe,
etninen tausta, vertaisryhmät, jne.) kautta. Augustinus puolestaan ei
ottanut riittävästi huomioon henkilökohtaista itsemääräämisoikeutta
tai vapaata tahtoa, vaan oletti yksittäisen ihmisen väistämättä olevan
voimaton.

f)

Kirkko on useimmiten seurannut virallisessa opetuksessaan Augustinuksen kantaa. Pelagiuksen näkemykselle on kuitenkin käytännössä annettu huomattavassa määrin sijaa, esimerkiksi wesleyläisessä
teologiassa.

g) John Wesleytä (1703–1791) on arvosteltu siitä, ettei hän ole ollut
riittävän todellisuudentajuinen myöntämään ihmisluonnon taipumusta epäonnistua. Wesley sanoo kuitenkin selkeästi opetuksessaan
perisynnistä ja sen seurauksista, joita viides opinkappale kuvaa
sanoilla ”kokonaan turmeltunut”, että ilman Jumalan apua ihmisluonto on ”viheliäinen, köyhä, kurja, sokea ja alaston – – Hänellä on
syvä tunne synnin inhottavasta spitaalista, jota hän kantaa itsessään
aina äitinsä kohdusta asti ja joka peittää koko hänen sielunsa ja
turmelee täysin kaikki sen voimat ja kyvyt”.10
8 Augustinus: Tunnustukset, Toinen kirja, kappale 9, 66, 1981, Jyväskylä.
http://www.ccel.org/ccel/augustine/confess.iii.ix.html
9 Augustinus: Tunnustukset, Kahdeksas kirja, kappale 9, 227, 1981, Jyväskylä.
http://www.ccel.org/ccel/augustine/confess.ix.ix.html
10 John Wesley, 1986, The Works of John Wesley. Peabody, Massachusetts:
Hendrickson Publishing House: Volume 5:253.
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h) Ihmiskunnan yhteinen kokemus on, että synti kuuluu keskeisesti ihmisen olemukseen ja että se vaikuttaa koko ihmiseen – ruumiiseen,
sieluun ja henkeen. Tämä ei tarkoita, että ihmiskunta on täysin paha
ja kykenemätön mihinkään hyvään. Syntisen turmeltuneisuus on
kuitenkin ”täydellinen” siinä mielessä, että synnin turmelus vaikuttaa ihmisolemuksen jokaiseen osaan. Wesley puhui tästä ”taivaan
vastaisena kolmisäikeisenä köytenä, joka ei ole helposti katkaistavissa: sokeana sieluna, kieroutuneena tahtona ja häiriintyneinä
mielentiloina”.11
i)

Wesleyn teologia sisälsi tämän ohella kuitenkin selkeästi toiveikkaan käsityksen Jumalan armon vaikutuksesta ennen ihmisen uudestisyntymistä. Teologit sanovat sitä ”edeltäväksi” armoksi. Wesley ei
voinut yhtyä löytämäänsä Augustinuksen ja Calvinin käsitykseen,
joka näki asiat synkässä valossa: syntiin langenneessa ihmisessä ei
ole muuta kuin pahoja himoja, vain valitut voivat pelastua ja heidät
pelastaa Jumalan vastustamaton armo, ja tämä pelastava armo
koskee ainoastaan heitä. Wesley ei myöskään voinut yhtyä vastakkaiseen, epätodellisen toiveikkaaseen pelagiolaiseen näkemykseen
ihmisluonnosta, jonka mukaan ihmiskunnalla on syntymästään
saakka luonnollinen kyky valita hyvän ja pahan välillä.

j)

Wesleyn mielestä ihminen itsessään on langenneen luontonsa
perusteella voimaton valitsemaan hyvän ja pahan välillä. Kaikki
ihmiset ovat kuitenkin osallisia Jumalan edeltävästä armosta. Sana
”edeltävä” tulee latinan kielestä, pre – ennen, venient – tuleva. Siten
osallisuus armoon on olemassa ennen Kristuksen luo tulemista.
Tämän armon kautta ihmiset kykenevät valitsemaan hyvän, ja ennen
kaikkea hyväksymään uskon kautta Jumalan pelastavan armon.
Pelastus armosta uskon kautta alkaa siten ennättävän – tai edeltävän
tai mahdollistavan – armon myötä, armon, jota voi vapaasta tahdosta vastustaa, mutta josta hyväksyttynä tulee pelastustien alku.

11 John Wesley, 1986, The Works of John Wesley. Peabody, Massachusetts:
Hendrickson Publishing House: Volume 9:457.
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k) Kysymys perisynnistä on yhä elävä, ajankohtainen ongelma. Se ei
ole vain aihe, josta oppineet keskustelevat, vaan tärkeä, jokaista
ihmistä koskettava asia. Nykyaikana käyty keskustelu tästä aiheesta osoittaa sekä kirkon sisällä että sen ulkopuolella haluttomuutta
hyväksyä oppia perisynnistä. Tämä keskustelu ei välttämättä kiistä
syntiin johtavia vaikutteita, mutta antaa ymmärtää, että syntisyys ei
ole synnynnäinen ominaisuus. Tällainen käsitys asettaa ilman muuta
haasteita kristillistä todistusta ja opetuslapseutta kohtaan.
Kaikesta huolimatta Raamatun näkökulma (Room. 5:12–19) tukee
käsitystä perisynnistä ja täydellisestä turmeltuneisuudesta. Olemme aina,
Uuden testamentin kielellä ilmaistuna, syntisiä, jotka tarvitsevat anteeksiantoa ja armoa.
•

Lue uudelleen Pelagiuksen ja Augustinuksen esittämät perustelut.
Mikä niistä on sinun mielestäsi nyky-yhteiskunnassa vakuuttavin?
Mitkä ovat valintasi syyt?

•

Kuinka käsityksesi itsestäsi joko heijastaa ”perisynti” ja ”täydellinen turmeltuneisuus”-oppeja tai on niiden vastainen (Room.
7:14–8:2)?

•

Oletko samaa mieltä siitä, että perisyntiä koskevan opin tulisi ottaa
huomioon huonon elinympäristön ja perimän vaikutus kykyymme
elää tavalla, joka kunnioittaa toisia ihmisiä ja antaa kunnian Jumalalle? Miksi tai miksi ei?

•

Kirjoita ei-kristitylle ystävälle nykyaikainen vertaus, joka kuvaa
oppia täydellisestä turmeltuneisuudesta.
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C. Merkitys pelastusarmeijalaisille
1. Ihmisarvo
Ihmiskunta luotiin Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Tämä antaa jokaiselle
ihmiselle arvokkuuden ja arvon riippumatta henkilökohtaisista, kulttuurisista, uskonnollisista tai sosioekonomisista olosuhteista. Pelastusarmeijan eettinen perusnäkemys, historia ja nykyinen käytäntö vahvistavat
tätä tosiasiaa. Sekä yksittäisten pelastusarmeijalaisten että koko Armeijaväen tulee varoa sellaista opetusta, menettelytapaa tai käytäntöjä, jotka
eivät ole sopusoinnussa tämän uskon kanssa.
2. Synti ihmiselämässä
Olennaista on, että tunnustamme mahdollisuutemme kapinoida Jumalaa
vastaan ja taipumuksemme tehdä syntiä. Terve opetus, joka tunnustaa
mahdollisuuden syntiin, sen luonteen ja sen vaikutukset, on elintärkeä.
Tämä opinkappale haastaa jokaisen ajattelutavan, joka väittää, että synti
voidaan rajoittaa yhteen elämän tai persoonallisuuden osaan. Se vahvistaa kokonaisvaltaista käsitystä ihmisen tilasta. Kuten synti vaikuttaa
koko elämään, niin myös koko elämä voidaan lunastaa ja pyhittää.
3. Yhteiskunnassa vaikuttava synti
Synti ei ole luonteeltaan vain yksityinen, vaan se on syntiinlankeemuksen seurauksena painunut myös yhteiskunnan rakenteisiin. Pelastusarmeijalaisilla tulee halua haastaa sellaiset oman kulttuurinsa toimintatavat, jotka eivät ole sopusoinnussa Jumalan jatkuvien luovien päämäärien
kanssa.
4. Eheys ja vastuu
Yksittäisten pelastusarmeijalaisten tulee olla selvillä siitä, että kaikki
ihmiset ovat vastuussa oman elämänsä eettisestä eheydestä ja ovat siitä
tilivelvollisia Jumalalle, luomakunnalle yleisesti sekä muille ihmisille.
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•

Tutki Pelastusarmeijan kansainvälisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toimikunnan (the Salvation Army International Social
Justice Commission) työtä ja laadi selvitys siitä, miten se yrittää
haastaa niitä kulttuurisia ja rakenteellisia vaikutuksia, joita ihmisten tottelemattomuus Jumalaa kohtaan on aiheuttanut.

•

Kuinka voit varmistaa sen, että suhteesi yksittäisiin ihmisiin ja
ihmisryhmiin heijastavat sitä totuutta, että kaikki ihmiset on luotu
Jumalan kuvaksi?

•

Pohdi raamatunkohdassa Jaak. 1:13–15 olevaa viisautta. Mitä se
opettaa sinulle henkilökohtaisesta vastuustasi synnin tekemisestä ja
syntisen luontomme taipumuksista?
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Luku kuusi

Sovitus
Kristuksen kautta
Jumalan työ meidän pelastukseksemme
Me uskomme, että Herra Jeesus on kärsimyksensä ja kuolemansa
kautta suorittanut sovintotyön koko maailman puolesta niin että
jokainen, joka tahtoo, voi pelastua.
Jeesuksen risti on kristinuskon ydinasia. Tämä risti on Jumalan rakkauden suurin ilmaus. Ristin kautta Jumala pääsi synnin aiheuttamasta
erosta. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus avasivat kertakaikkisesti ihmiskunnalle mahdollisuuden päästä sovintoon rakastavan Jumalan kanssa. Tätä sovintoa sanotaan myös sovitukseksi, englanniksi ”Atonement”,
joka kirjaimellisesti voidaan tulkita ”at-one-ment”, ”tulla yhdeksi”.
Jumala on tehnyt aloitteen valmistamalla tien edeltä käsin. Meidän
osaksemme jää vastata tähän jumalalliseen tekoon katuen ja uskossa
voidaksemme kokea henkilökohtaisen siunauksen – sovituksen Jumalan
kanssa ja yhteyttä häneen.

A. Keinot
sovituksen aikaansaamiseksi
1. Ennustettu sovitus
Vanhan testamentin kirjoitukset ovat ensimmäinen voimallinen osoitus siitä, että meidän pelastuksemme on lähtöisin Jumalasta. Hän on
pelastava Jumala. Tämä perusajatus on alusta asti ollut mukana kertomuksessa Jumalan suhteesta omaan kansaansa. Vaikka kertomus syntiinlankeemuksesta kuvaa synnin aiheuttamaa eroa Jumalasta, niin Vanha
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testamentti siirtyy hyvin nopeasti tarjoamaan toivoa Jumalan armollisen
väliintulon kautta (1. Moos. 3:21; 2. Moos. 6:6–8).
Ensimmäisen Mooseksen kirjan kertomus Nooan pelastamisesta vedenpaisumuksesta on esimerkki Jumalan pelastavasta toiminnasta (1. Moos.
6:5–9:17). Abrahamin kutsuminen viittasi kansan syntyyn – kansan, joka
kuului Jumalalle liiton ja lupauksen kautta (1. Moos. 12:1–3). Toinen
Mooseksen kirja kuvaa Jumalan kansan vapautumista Egyptin orjuudesta Jumalan mahtavien tekojen ansiosta. Liiton kautta Pyhä Jumala tarjosi
sovituksen mahdollisuuden syntiä tehneelle kansalleen. Synnistään huolimatta kansa saattoi tulla hänen luokseen. Liittosuhdetta pidettiin yllä
Jumalan itse asettaman uhrijärjestelmän välityksellä (Ps. 50:5).
Vanhan testamentin ilmoitus saavuttaa huippukohtansa profeettojen
julistuksessa. Monet heistä puhuivat selkeästi tulevasta päivästä, jolloin
Jumala ratkaisisi lopullisesti syntiongelman sekä toisi kansalleen rauhan
(Jes. 35:3–4; Jer. 33:14–16). Profeetat puhuivat uuden, sisäisen suhteen
vaikuttamasta sydämen muutoksesta sekä uudesta, lunastetusta yhteisöstä (Jer. 31:31–34). Jotkut profeetat alkoivat odottaa innolla Jumalan
Messiaan tulemusta – hänen, joka aloittaisi uuden rauhan ja oikeudenmukaisuuden ajan.
Uusi testamentti kertoo, miten Jeesus täytti tehtävänsä Vanhan testamentin kirjoitusten ennustamana ja määrittämänä Vapahtajana ja Messiaana
(Jes. 9:6, 7; 53:4–6). Jeesus opetti oppilaitaan löytämään juutalaisen
kansan profetioista avaimen hänen kuolemansa merkityksen ymmärtämiseen (Luuk. 24:25–27). Tästä johtuen ensimmäiset kristityt käyttivät
Vanhan testamentin kirjoituksia vahvistamaan ylösnoussutta Jeesusta
koskeneen sanomansa paikkansapitävyyttä – sanoman, että hän oli sekä
Herra että Kristus (Ap. t. 8:32–35).
2. Täydellinen sovitus
Vanhassa testamentissa ennustettu sovitus toteutui Kristuksessa. Jeesuksen ihmiseksi tulemisessa, inkarnaatiossa, Jumala teki meidän pelastukseemme johtaneen aloitteen.
Tämä sai täydellisen ilmauksensa Jeesuksen Kristuksen antamassa
uhrissa Golgatan ristillä. Jeesus oli eläessään täysin avoin Jumalalle ja
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täydellisen kuuliainen kuolemaan saakka. Hän antoi elämänsä toisten
puolesta (Matt. 26:42; Joh. 10:17,18). Ristinkuolemallaan Jeesus sai
aikaan sovituksen. Isän lahja ja Pojan rakkaudellinen vastaus loivat sillan meidät ja Jumalan erottavan kuilun yli. Meidät on sovitettu Jumalan
kanssa Kristuksessa ja meidän syntimme ovat anteeksiannetut.

B. Sovituksen luonteen
ymmärtäminen
Ei ole olemassa yhtä ainoaa kaikenkattavaa tapaa tulkita Kristuksen uhrin kautta saatua sovitusta. Uudessa testamentissa on kuitenkin hyödyllisiä analogioita (käsitteiden ja suhteiden vastaavuuksia) ja kielikuvia,
jotka yhdessä auttavat meitä käsittämään sovituksen merkitystä.
1. Lunnaat
Jeesus itse ilmaisi tulleensa lunastajana antamaan henkensä lunnaiksi
(Mark. 10:45; 1. Tim. 2:6). Termiä ”lunnaat” käytettiin antiikin maailmassa orjamarkkinoilla, missä orja vapautettiin jonkun toisen maksaessa
lunastushinnan. Tämä kuva havainnollistaa ihmisten synnin vankeutta
ja sitä, että hinta on maksettava, jotta meidät voidaan vapauttaa. Meidän
lunastuksemme on kallisarvoinen.
2. Tuomioistuin
Toinen käsite lainattiin oikeuslaitoksesta. Jokainen, joka rikkoo meidän
parhaaksemme säädettyä lakia, ansaitsee rangaistuksen. Jumalan moraalisesti oikein järjestetyssä maailmassa synnillä on seurauksensa. Jeesus
kärsi rangaistuksen ja maksoi synnin hinnan puolestamme: ”– – meidän
rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet, meidän pahat tekomme hänet
ruhjoneet” (Jes. 53:5). Kristus otti vapaaehtoisesti vastaan rangaistuksen
meidän sijaisenamme (Joh. 10:11–18; 15:13).
3. Sovitusuhri
Toinen Uuden testamentin sovitusta ilmentävä kielikuva painottaa sitä,
että Kristuksesta tuli ainutkertainen uhri, joka hankki pelastuksen meitä

144

jokaista varten (Hepr. 10:10–14). Hän antoi itsensä meidän syntimme
tähden ja täytti siten juutalaiseen uskoon liittyvien suurten uhrien tarkoituksen palauttaa yhteys Jumalan ja ihmisten välille (Matt. 26:28). Kristuksen kuolema avaa kaikille ihmisille tien sovitukseen Jumalan kanssa
(Ef. 1:7). Hän oli sijaisuhri, mikä tarkoittaa toisten puolesta annettua
uhria. Sitä ei annettu Kristuksen omien syntien tähden, sillä hänessä
ei ollut syntiä. Se annettiin meidän tähtemme – ihmiskunnan puolesta
(Room. 3:25,26; 2. Kor. 5:21).
4. Voitto synnistä
Uusi testamentti kuvaa Kristuksen uhria voittona synnistä ja ihmiskuntaa
kahlitsevista pahan voimista. Kun uskomme siihen, mitä hän on tehnyt
puolestamme, meistä tulee osallisia Kristuksen uhrista. Risti – tappiolta
näyttävä paikka – on itse asiassa voiton paikka. Kristuksen ristin voitosta tulee meidänkin voittomme (Kol. 2:13–15).
5. Itsensä uhraava rakkaus
Jeesuksen risti on Jumalan sovitustyön keskus. Se on myös kaikkein
vaikuttavin kuva uhrautuvasta rakkaudesta (Room. 5:8). Risti voi vetää
meitä puoleensa tai tuntua vastenmieliseltä, mutta kun se hyväksytään,
vain harva pysyy välinpitämättömänä sen ilmoittamalle Jumalalle. Se on
kutsu tulla sovitetuksi ristin Jumalan kanssa ja kutsu rakastaa niin kuin
hän on rakastanut meitä (2. Kor. 5:18,19).
Sovituksemme on tullut mahdolliseksi Kristuksen uhrin kalliilla hinnalla.
”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi
iankaikkisen elämän.” (Joh. 3:16)
Kristus teki puolestamme sen, mitä me itse emme voineet tehdä. Hän
otti kantaakseen meidän syntimme, jotta me voimme olla osallisia hänen
vanhurskaudestaan (katso Room. 5:18,19).
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C. Ristiinnaulittu ja ylösnoussut
Herramme
Nimenomaan Jeesuksen kuoleman kautta meidän syntimme annetaan
anteeksi ja meidät sovitetaan Jumalan kanssa. Jeesuksen Kristuksen
ylösnousemus kuolleista on Kristuksen kautta tapahtuneen Jumalan
pelastustyön lopullinen vahvistus (1. Kor. 15:3,4). Ylösnousemus on
Jumalan voimakas elämänmyönteinen teko, joka ylittää elämän ja
kuoleman välisen rajan. Tässä vaikuttava Jumalan luova voima ilmaisee
hänen kunniaansa ja suuruuttansa. Ylösnousemuksessaan Jeesus Kristus
siirtyi kuoleman kautta uuteen elämään, jossa hän hallitsee Isän Jumalan
kanssa taivaassa (Ef. 1:19b–21). Ylösnousemuksen kautta hänen kansansa johdatetaan palvomaan häntä Herrana ja seuraamaan häntä iankaikkiseen elämään (Ap. t. 2:32–36).
Tästä syystä ylösnousemus on alkukristittyjen evankeliumin julistuksen
voittoisa huippukohta. Jeesuksen kuuliainen uhrautuminen on avannut
tien hänen korottamiselleen ja meidän pelastuksellemme (Fil. 2: 6–11).

D. Kuolema ja elämä
kaikille uskoville
Kristityt siirtyvät Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta
uuteen suhteeseen Jumalan kanssa, jota kuvataan sanoilla ”uusi luomus”
(2. Kor. 5:17). Uusi elämä alkaa, kun osallistumme hengessä tähän
Jumalan suureen tekoon. Kääntyminen pois syntisestä elämästä ja tuleminen Kristuksen luo katuen ja uskossa merkitsee eräänlaisen kuoleman
kokemista (Room. 6:1–11; Kol. 3:3). Meitä kutsutaan siihen samaan
kuuliaisuuteen Jumalaa kohtaan ja samanlaiseen omasta itsestämme
luopumiseen, joka johti Jeesuksen ristinpuulle (Luuk. 14:27).
Kun uskomme Kristukseen, astumme uuteen elämään ja otamme vastaan
Pyhän Hengen (Ap. t. 2:38). Ylösnousemus ei ole vain jotakin, mitä
tapahtui Jeesukselle Kristukselle vaan jotakin, mitä tapahtuu hyvin
voimallisesti myös hänen seuraajilleen (Ef. 2:4–7). Kristuksessa me
kaikki voimme kokea voimaa, joka voittaa kaksoisvihollisemme synnin
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ja kuoleman. Meidän kaikkien on kuoltava fyysisesti, mutta lopullisella kuolemalla, synnin seurauksella, ei ole enää valtaa meihin (Hepr.
2:14–16). Kristuksen puoleen kääntyessämme alamme välittömästi olla
osa uutta ihmiskuntaa, joka on syntynyt hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta (1. Kor. 15:14–22). Ihmiskunnan langenneen tilan
tähden uutta elämää ei voi nyt kokea täydellisenä, vaan ylösnoussut
Kristus on meidän tulevaisuuden toivomme, ja sen toivon takeena on
Pyhän Hengen elävä läsnäolo meissä (1. Joh. 3:2).

E. Armo ja vapaa tahto
Sovitus on Jumalan varauksettoman rakkauden teko kaikkien ihmisten
puolesta kaikkialla (Joh. 12:32; Room. 10:9–13). Kaikki Kristuksen
uskossa vastaanottaneet, kaikki, jotka todistavat Jeesuksesta Kristuksesta Herrana, siirtyvät kuolemasta elämään ja astuvat uuteen suhteeseen
Jumalan kanssa hänen armostaan (2. Kor. 5:14,15). Oppi sovituksesta
osoittaa selkeästi Jumalan armon olevan pelastuksemme perustus (Luuk.
15:11–31).
Armonsa kautta Jumala vetää kaikkia ihmisiä jatkuvasti luokseen. Ja
silti ihmisen vastaus Jumalan armoon on hänen vapaan tahtonsa ilmaus.
Voimme hyväksyä tai hylätä meille tarjotun uuden elämän.
Armo ei ole helposti yhteen sovitettavissa vapaan tahdon kanssa. Tämä
on johtanut joitakin kristittyjä korostamaan armoa ja Jumalan kaikkivaltiutta siinä määrin, että he opettavat oppia ennaltamääräämisestä, predestinaatiosta, mikä ei salli vapaata tahtoa. Tämän opin mukaan yksin
Jumala ratkaisee sen kuka pelastuu ilman, että meiltä ihmisiltä tarvittaisiin mitään pelastukseen myötävaikuttavaa vastausta. Vapaan tahdon
osuutta on sen tähden heikennetty. Toisaalta on mahdollista unohtaa,
että Jumalan meille antama vapaa tahto on synnin turmelema. Se ei voi
toimia todellisesti vapaana ilman Jumalan armoa.
Me uskomme, että Jumala pelastaa kaikki, jotka uskovat Jeesukseen
Kristukseen (Joh. 3:14–16; 5:24; Room. 10:9; 1. Tim. 2:3–6; 2. Piet.
3:9). Ilman Jumalan armoa ja laupeutta meillä ei ole mitään toivoa.
Armoa on kuitenkin mahdollista vastustaa tai armosta voi luopua. Ju-
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malan armo ei vaaranna sitä vapaata tahtoa, jonka Jumala itse on meille
antanut.
Jumalan rakkaus on luonteeltaan sellaista, että Jumala syvästi surren
sallii meidän torjua hänet (Mark. 10:17–27).

F. Evankeliumia julistamaan
Jumalan rakkaus ja armo ovat salaisuuksia, joita ihminen ei kykene
ymmärtämään. Jeesus Kristus kärsi ja kuoli pelastaakseen koko maailman, ja Isä herätti hänet kuolleista. Me näemme sovituksen yhteydessä
Jumalan rakkauden hämmästyttävän suuruuden kaikkia ihmisiä kohtaan.
Käsitämme syntimme syvyyden ja vakavuuden, ja kääntymällä katuen
Jumalan puoleen löydämme pelastuksemme ilon Kristuksessa.
Kirkolla on tehtävänä, missiona, levittää viestiä tästä Jumalan rakkauden suuruudesta, julistaa sen voimaa, saarnata sen kuuluvan kaikille ja
elää sen totuudessa. Näin ristin sovittavasta voimasta tulee todellisuutta
niille, jotka päättävät vastata siihen.
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Lisätutkistelua varten 6
”Tuon sovittavan veren kautta, joka on vuodatettu
rikkoutunut rauhamme voidaan palauttaa”
Albert Orsborn1

A. Opinkappaleen keskeiset asiat
1. Sovitus on kristillisen elämän ja toiminnan keskeinen asia
Risti on olennainen kirkon ymmärrykselle Kristuksesta Vapahtajana (1.
Kor. 1:23,24; Fil. 2:6–11). Ilman Jeesuksen sovitustyötä kristinuskoa ei
olisi olemassa.
Sovitusta koskevat teoriat (osa B3) – kuinka hyödyllisiä ne sitten
ovatkin – eivät koskaan ilmaise sovituksen koko totuutta. Kysymys on
perimmältään jumalallisesta salaisuudesta ja lahjasta.
2. Ainutlaatuinen ja yksi ainoa tapahtuma
Jeesuksen kuoleman ”kertakaikkinen” luonne ihmiskunnan sovittamiseksi Jumalan kanssa tarkoittaa, että sovitusuhrien toistamiselle ei ole
enää mitään tarvetta (Hepr. 9:26; 10:10–12). Kaikkien sukupolvien
kaikki ihmiset voivat kokea sovituksen siunaukset.
3. Todellinen ja kallisarvoinen kuolema
Jeesuksen kuolema oli todellinen kuolema todellisella ristillä (Lisätutkistelua varten 4 C2). Sovitus oli rakastavan Jumalan arvokas lahja
ihmisen lunastamiseksi (Joh. 3:16; Lisätutkistelua varten 2 C3).

1 The Song Book of The Salvation Army 1986 135:1,
“That through atoning blood outpoured / Our broken peace might be restored”.
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4. Ylösnoussut Herra
Ylösnousemus tekee sovitus- ja lunastustyöstä valmiin (Ap. t. 2:32;
Room. 6:4).
5. Yleinen kutsu henkilökohtaiseen kokemukseen
Eri kirkkojen perinteet eroavat toisistaan siinä, millaisena ne näkevät henkilökohtaisen kokemuksen merkityksen. Silti voidaan sanoa,
että aluksi sovitus ymmärrettiin kirkossa pelastuskokemuksen kautta.
Pelastusarmeija uskoo, että sovitus on kaikkien niiden koettavissa, jotka
vapaaehtoisesti hyväksyvät tarjotun lahjan (Room. 5:6–11; 10:9–13).
•

Sovituksen merkitys kristinuskolle näkyy kristillisten kirkkorakennusten arkkitehtuurin ja taiteen symboliikassa. Risti kuvataan
merkkinä Jumalan sovittavasta armosta Kristuksen kuoleman kautta
maailman syntien puolesta. Miten tämä symboliikka ilmenee Pelastusarmeijan elämässä ja kulttuurissa? Miten sovituksen symboleja
voi käyttää opetuksessa, julistuksessa ja jumalanpalveluksessa?

•

”Jumalan rakkaus on luonteeltaan sellaista, että Jumala syvästi
surren sallii meidän torjua hänet” (luku 6 E). Keskustelkaa tehtävämme, armon ja vapaan tahdon keskinäisestä suhteesta pelastusprosessissa.

•

Lue raamatunkohta 1. Kor. 2:2. Missä määrin risti on keskeisellä
sijalla elämässäsi ja uskossasi?

B. Historiallinen yhteenveto
Englanninkielinen sovitusta tarkoittava sana atonement voidaan jäljittää englanninkieliseen Uuden testamentin käännökseen (1526). Siihen
aikaan ei ollut olemassa yhtään englanninkielistä sanaa, joka vastasi latinankielistä sanaa reconciliatio. William Tyndale (noin 1494–1536) keksi
tämän termin, ja se tuli merkitsemään niitä siunauksia, jotka uskova saa
Jeesuksen ristintyön kautta. Sanaa atonement (sovitus) ei kuitenkaan
usein käytetä nykyajan teologiassa, joka mieluummin käsittelee kristolo-
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giaa, oppia Kristuksen persoonasta ja työstä, tai soteriologiaa (kreikankielisestä sanasta soter, joka merkitsee pelastajaa), oppia pelastuksesta.
1. Vanhan testamentin opetus
a)

Hepreankieliset sanat, jotka käännetään ”sovituksena”, merkitsevät
Vanhassa testamentissa sanoja ”peite” tai ”peittää”. Viiden Mooseksen kirjan, Pentateukin, Lain, hahmottelema uhrijärjestelmä vakiinnutti päivittäisten uhrien tarpeen syntiuhreina (2. Moos. 29:36).
Jumalan kansa tunnusti syntisyytensä, epävanhurskautensa, kyvyttömyytensä noudattaa Jumalan lakia sekä tarpeensa ”peittää” syntinsä.
Uhri tarjosi peitteen synnille, suojan peittämään synti Jumalalta. Se
tarjosi myös vapautumisen taakasta ja voiman jättää se taakse.

b) Uhrisavua kuvataan ”tuoksuvana tuliuhrina, joka on mieluinen
Herralle”. Se on osoitus syntisen ihmisen Jumala-suhteen korjaantumisesta (3. Moos. 1:17). Kun synnit oli pyyhitty pois, saattoivat
syntiset tulla pyhän Jumalan eteen.
c)

Vuosittaista Suurta sovituspäivää vietettiin erityisesti kaikkien
israelilaisten tekemien syntien tähden (3. Moos. 16:34). Sovitusuhri tapahtui Jumalan aloitteesta, ja Jumala itse huolehti uhrista (3.
Moos. 17:11). Synnin peittävä anteeksiantamus toimi pikemminkin
Jumalan armollisena lahjana kansalleen kuin ihmisten toimintana.

d) Uhrijärjestelmä ja suuri sovintopäivä saivat uuden merkityksen, kun
ne tulkittiin profeettojen kirjoituksissa uudella tavalla. Esimerkiksi
Jesaja puhuu palvelijan uhrista monien ihmisten syntien tähden (Jes.
53:4,5). Tämä tekstikohta ennustaa Kristuksen uhria ristillä maailman syntien tähden.
2. Uuden testamentin opetus
a)

Johannes Kastaja puhui Jeesuksesta ”Jumalan Karitsana, joka ottaa
pois maailman synnin” (Joh. 1:29). Näin hän viittasi Vanhan testamentin sovituskäsitystä vastaavaan uhriin.

b) Kristuksesta tuli ristinkuolemansa kautta ”meidän pääsiäislampaamme” (1. Kor. 5:7; 1. Piet. 1:18,19), ”hänen verensä tuo sovi-
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tuksen uskossa vastaanotettavaksi” (Room. 3:25). Hän kuoli koko
ihmiskunnan puolesta (2. Kor. 5:14). Hän oli se palvelija, josta tuli
lunnaat, välittäjä Jumalan ja maailman välillä (Mark. 10:45; 1. Tim.
2:5,6).
c)

Jeesus sanoi: ”Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan
kaikkien puolesta” (Mark. 14:24) ja hän puhui myös oman kärsimisensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa välttämättömyydestä
(Mark. 8:31; 9:31; 10:33,34).

d) Aloitteen sovituksesta teki Jumala Kristuksessa (Joh. 3:16;
10:17,18; Room. 5:6–8; 2. Kor. 5:18,19).
e)

Kristuksen ristinkuolema oli esitetty vertauskuvallisesti, edeltä
käsin Vanhan testamentin uhrijärjestelmän puitteissa. Vastakohtana
toistuvalle sovitusuhrien tarpeelle Kristuksen uhri oli kuitenkin
”kertakaikkinen” (Hepr. 9:25–28).

•

Uuden testamentin kirjoittajat käyttivät tuttuja Vanhan testamentin
käsitteitä selittämään käsitystään Jeesuksen työstä. Mitä haasteita
me kohtaamme välittäessämme näitä totuuksia nykyajan kulttuurissa ja yhteiskunnassa?

•

Miksi Jeesuksen oli kuoltava?

3. Kirkon opetus ja sovitusta koskevat teoriat
Sovituksen merkitystä on tulkittu aina uudelleen kaikkina kirkon historian aikakausina. Kun Kristuksen seuraajat ovat pohtineet omia kokemuksiaan, he ovat löytäneet sovituksen merkityksen omissa kulttuurisissa
ja historiallisissa yhteyksissään ja käyttäneet erilaisia kielikuvia selittämään sen tarkoitusta. Sovituksen kuvaamiseen käytetyt termit esitetään
alla lihavoituina:
a)

Origenes painotti Kristuksen kuoleman uhriluonnetta lunnaina, jotka
maksettiin pahan valloille. Vaikka näyttikin siltä, että paha oli voittanut,
Jeesus voitti kuolemallaan Saatanan ja pahan vallat. Pitkäperjantaista
tuli kaikkea muuta kuin tappion päivä; siitä tuli voiton päivä (1. Kor.
15:57), jota kuvattiin latinankielisellä ilmauksella Christus Victor.
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b) Athanasius perusteli Jeesuksen uhrin olevan Vanhan testamentin
uhreja parempi, koska se oli täydellinen ja pysyvä eikä sitä tarvinnut
toistaa. Hän myös painotti Jeesuksen uhrautuneen koko ihmiskunnan puolesta.
c)

Augustinukselle oli tärkeää vapautuminen ihmisen syntiinlankeemuksen jälkeisestä asemasta, ja hän korosti Jeesuksen nöyrän
elämän merkitystä sovituksen välittäjänä. Sen tähden Jeesuksen
kuolema tarjosi ihmiskunnalle mallin tästä samasta nöyryydestä,
moraalisen esimerkin, josta ihmiset voivat ottaa oppia.2 Jeesus
oli Augustinukselle sekä uhri että pappi, ”sekä uhrin suorittaja että
uhri”, välittäjä ihmiskunnan ja Jumalan välillä.

d) Anselm torjui sen mahdollisuuden, että Kristuksen uhri olisi paholaiselle maksettavat lunnaat. Oman aikansa kieltä ja käsitteitä käyttäen hän tulkitsi sovituksen keskiajan feodaali- eli läänityslaitoksen
kunnia- ja hyvityskäytäntöjen mukaisesti. Hän käytti tilien tasausta
kuvaavia kielikuvia. Jokin keino oli löydettävä tasaamaan Jumalan
vaatimusten ja ihmisen kyvyttömyyden välinen ero hyvittää vaatimukset ilman apua. Synti merkitsi Jumalan loukkaamista, ja Jumalan luonne vaati hyvityksen, jota ihminen ei kyennyt tarjoamaan.
Ilman tätä hyvitystä ei yhteyttä Jumalan ja ihmisten välille voitu
palauttaa. Jeesuksella oli sekä jumalallinen että inhmillinen luonto,
ja sen tähden hänellä oli sekä ihmisen velvoite että Jumalan kyky
suorittaa tarpeellinen hyvitys. Jeesuksen kuolema palautti siten
kunnian ja uudisti ihmisten ja Jumalan välisen yhteyden. Anteeksiantamisen sekä ihmisten ja Jumalan välisen suhteen palauttamisen
juuret ovat siten Jumalan jumalallisessa oikeudenmukaisuudessa –
Jumalan, joka sekä vaatii että tarjoaa hyvityksen.
e)

Petrus Abelardus (1079–1142) ilmaisi toisin moraalista vaikutusta
koskevan teorian. Siinä Kristuksen ihmiseksi tuleminen ja kuolema
nähdään Jumalan ihmiskuntaa kohtaan osoittaman rakkauden
korkeimpana ilmauksena. Tämän ilmauksen tarkoituksena on herättää meissä rakkautta ja motivoida meitä elämään vapaassa kuuliaisuudessa Jumalaan.

2 Augustine, Doctrinal Treatises Luku 14,
http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf103.iv.i.vi.xv.html.
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”Tämän armon kautta meidät on yhdistetty häneen ja lähimmäiseemme katkeamattoman rakkauden siteen avulla.”3
f)

Tuomas Akvinolainen (noin 1225–1274) kehitti Anselmin ja Abelarduksen esittämiä näkemyksiä ja yhdisti ne. Hänen mukaansa sovitustyö käsittää ”ihmissuvun syntien ylitsevuotavan hyvityksen”4 ja
sovitustyö saa ihmiskunnan vastaamaan siihen rakkaudessa. Jumala
olisi voinut antaa synnit anteeksi ja suoda armonsa ilman Kristuksen
uhria. Kristuksen ristintyö on kuitenkin viisain ja tehokkain menetelmä, jonka Jumala saattoi maailmankaikkeuden hallitsijana valita
pannakseen sovituksen täytäntöön.

g) Erasmus Rotterdamilainen (noin 1466–1536) kannatti käsitystä,
jonka mukaan Jumala, ihmiskunta, armo ja vapaa tahto ovat kaikki
tarpeen pelastustyössä. Jumalan armo on pelastuksemme ensisijainen tekijä, ja vapaan tahdon toteuttaminen on toissijainen, mutta
tarpeellinen vastaus.
h) Vastauksena tähän Luther opetti, että pelastukseen liittyy uusi suhde
Jumalaan. Tämä suhde ei perustu mihinkään meidän ansiolliseen
tekoomme, vaan luottamukseen ja uskoon Kristuksessa. Kristus on
kantanut meidän syntimme, ja armosta uskon kautta meidät vanhurskautetaan Jumalan silmissä. Meidän vanhurskautemme on siis
Jumalan lahja. Lutherille vapaa tahto ilman Jumalan armoa ei ole
vapaa, vaan pahuuden orjuutta.5
i)

Calvin ajatteli Lutherin tapaan, että kaikki ihmiset ovat lankeemuksen tilassa ja ansaitsevat vain kadotuksen. Jotkut pelastuvat ilman
omaa ansiota Kristuksen työn tähden – hänen, joka kärsi rangaistuksen niiden ihmisten syntien tähden, joiden puolesta hän kuoli.

3 Petrus Abelardus, lainattu kirjasta Alister E. McGrath, ed.,
The Christian Theology Reader, 3rd Edition. Oxford, Blackwell: 358.
4 Tuomas Akvinolainen, lainattu kirjasta Alister E. McGrath, ed.,
The Christian Theology Reader, 3rd Edition. Oxford Blackwell: 363
5 Martin Luther, 2005 (1. painos 1525) The Bondage of the Will. Fort Worth Texas RDMc
Publishing: 59 , http://www.ccel.org/ccel/luther/bondage.html
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Tämän korvaamisen, substituution, on tultava kuitenkin henkilökohtaiseksi omaisuudeksi ihmiselle, joka on kyvytön niin vastustamaan sitä kuin ottamaan sitä käyttöön. Pelastus on siten Calvinille
jumalallisen valinnan asia. Jotkut pelastuvat kun taas toiset joutuvat
kadotukseen – yhtä lailla jumalallisen valinnan perusteella.
”Predestinaatiolla tarkoitamme Jumalan iankaikkista säädöstä,
jonka mukaan Jumala päätti oman aivoituksensa mukaan, mitä hän
toivoi tapahtuvan kunkin ihmisen suhteen. Kaikkia ei ole luotu
samoin ehdoin, vaan jotkut on säädetty ennalta iankaikkiseen elämään, toiset iankaikkiseen kadotukseen. Sen mukaan, miten kukin
on luotu jompaankumpaan näistä lopullisista päämääristä, sanomme, että hänet on predestinoitu elämään tai kuolemaan.”6
Huomautus: sovitusta koskevan substituutioteorian ei tarvitse välttämättä johtaa oppiin valinnasta ja predestinaatiosta, ennaltamääräämisestä.
j)

Kalvinistien opetus valinnasta ja ennaltamääräämisestä sekä niiden
seurauksena rajoitetusta sovituksesta, sai aikaan vahvan vastareaktion erityisesti anabaptistien parissa, 1500-luvun radikaaleimmassa
uskonpuhdistuksen ryhmässä. Anabaptistien reaktioiden seikkaperäisin ilmaus löytyy Jacob Arminiuksen (1560–1609) teoksessa.
Hän uskoi Kristuksen kuolleen kaikkien ihmisten puolesta eikä vain
valittujen. ”Ei voi sanoa: ’Usko on annettu valituille tai niille, jotka
pelastuvat’, vaan: ’uskovat valitaan ja pelastetaan.’”7 Nämä näkemykset, joita Hollannin reformoituun kirkkoon kuuluvat teologit
kehittelivät, tultiin tuntemaan arminiolaisina. Wesleyläinen opetus
otti niitä myöhemmin laajalti käyttöönsä. Pelastusarmeijan opilla on
juurensa wesleyläisessä opetuksessa. Arminiolaisten mukaan kaikki,
jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen, on määrätty ennalta pelastukseen.

6 John Calvin, The Institutes of the Christian Religion. Book 3 Chapter 21,
http://www.ccel.org/ccel/calvin/institutes.v.xxii.html
7 The Apology or Defense of James Arminius: Nine Questions.
http://wesley.nnu.edu/arminianism/arminius/Arminius.htm
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k) John Wesley omaksui arminiolaisen ajattelun ja kehitti sitä. Hän
keskittyi johdonmukaisesti Kristukseen ristiinnaulittuna lunastajana, joka samalla on myös Christus Victor, Voittaja. Wesleyläisen
teologian erityispiirteenä on vahvistaa, että Kristus kuoli kaikkien
puolesta. Sen tähden sovituksen pelastavat siunaukset eivät rajoitu
vain valittuihin, vaan kaikki ihmiset voivat vastata Jumalan armoon.
”Jumalan päätös iankaikkisesta iankaikkiseen on, että kaikki,
jotka uskovat hänen rakkautensa Poikaan, tehdään hänen kuvansa
kaltaiseksi, ja he pelastuvat kaikista sisäisistä ja ulkoisista synneistä
sisäiseen ja ulkoiseen pyhyyteen. Niinpä kiistaton tosiasia on, että
kaikki, jotka todella uskovat Jumalan Pojan nimeen, saavuttavat
’uskon päämäärän, sielujen pelastuksen’”8
Tässä on selkeää yhdenmukaisuutta kuudennen opinkappaleen
kanssa, joka sanoo, että Kristuksen työ tapahtui koko maailman
puolesta ja että pelastus on mahdollisuus kaikille sen valitseville.
l)

1700-luvulta alkaen ”uhri”-termin merkitys on muuttunut niin, että
sen yleisesti käsitetty merkitys ei enää liity uskonnollisiin rituaaliteurastuksiin, vaan yksittäisen ihmisen suorittamaan sankarilliseen
ja arvokkaaseen tekoon, erityisesti antamalla elämänsä, mutta ei
välttämättä uskonnollisessa merkityksessä.

m) Länsimainen ajattelu on kehittänyt 1900- ja 2000-lukujen taitteessa
eräänlaisen epäilyn kulttuurin, joka asettaa vallanpitäjien vaikuttimet
kyseenalaisiksi ja yrittää paljastaa niitä ohjaavat voimat. Tämä on
johtanut jossain määrin yhteiskunnallisten laitosten – kirkko mukaan
lukien – nauttiman luottamuksen ja toivon menetykseen. Teologi
Anthony Thiselton on esittänyt sellaisen Kristuksen työn tulkinnan,
joka vastaa näihin syytöksiin ja vahvistaa toivoa. Hän kuvaa ristin
osoittamaa Jumalan armoa ”rakkautena ilman ehtoja” ja väittää, että
itsensä toisten hyväksi antava rakkaus ei voi heidän etuaan ajatellen
olla yritys ohjailla heitä tai saada valtaa heidän ylitseen.9
8
9

John Wesley, Saarna 58 On Predestination
http://www.godrules.net/library/wsermons/wsermons58.htm
Anthony Thiselton, 1995, Interpreting God and the Postmodern Self.
Edinburgh: T. & T. Clark.
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Jeesus antoi itsensä, ja se antaa uutta toivoa, koska ihmistä rakastetaan, hänet hyväksytään ja sovitetaan Jumalan kanssa ilman minkäänlaista hyväksikäyttöä tai ehtoja. Tämä antaa uutta mielekkyyttä
elämälle, jossa Jumalan kuva palautuu ennalleen.
•

Mikä sovitusta koskeva teoria on sinulle eniten avuksi Kristuksen
työn ymmärtämiseksi? Miten se auttaa sinua muovaamaan henkilökohtaista uskoasi?

•

Ymmärtävätkö nykyajan kristityt todella, mitä Kristuksen uhri merkitsee?

•

Tarkastele uudelleen sovitusta koskevia teorioita. Mitkä ovat mielestäsi niiden vahvuudet ja heikkoudet autettaessa uskovia ymmärtämään Kristuksen työtä koskevaa oppia?

•

Luo sellainen materiaali, työtapa tai muu keino, jolla voi auttaa
pienryhmää ymmärtämään ja pohtimaan sovituksen merkitystä
2000-luvulla.

C. Merkitys
pelastusarmeijalaisille
1. Kristuksen työn keskeinen asema
William Boothin on väitetty vastanneen kysymykseen Pelastusarmeijan
tärkeimmästä opista: ”Vertavuotava Karitsa.” Kristinusko on merkityksetön ilman oppia Kristuksen ristintyöstä. Sen tulee olla henkilökohtaisen uskon ja tehtävän, mission, perustana.
2. Evankeliumi kaikille ihmisille
Jeesuksen kuoleman aikaansaamat siunaukset eivät rajoitu valittuihin,
vaan armon kautta jokaisen on mahdollista ottaa vastaan tarjous pelastuksesta Jeesuksen ristinkuoleman tähden (luku 8). Mahdollisuus,
että ”jokainen, joka tahtoo” voi pelastua, on Pelastusarmeijan uskon,
historian ja jatkuvan tehtävän, mission perusta. Sen on oltava Armeijan
menettelytapojen, työmuotojen ja sielunhoidon tärkein vaikutin.
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3. Valinnanvapaus
Jokaisella ihmisellä on kuitenkin vapaus vastata annettuun kutsuun
joko myöntävästi tai kieltävästi. Pelastusarmeijan vastuuna on ilmaista
Jeesuksen sovitustyön sanoma ja merkitys selkeästi ja vakuuttavasti,
kullekin kulttuurille merkityksellisellä tavalla.
4. Kutsumuksemme Jumalan missiossa
”Pelastusarmeija on kutsuttu antamaan ilmaus Jumalan valtavalle pelastukselle tässä haavoittuneessa maailmassa.”10 Jokaisen pelastusarmeijalaissukupolven haasteena on tulkita sanoma sovituksesta ymmärrettävästi, ja elää aidosti ja puoleensavetävästi antamalla ilmaus sille sanomalle,
jota heidät on kutsuttu kertomaan.

Kuva – Francisco de Zurbaran: Agnus dei (noin 1635)
•

Lue Jes. 53:1–12 ja mieti yllä olevaa kuvaa raamatunkohdan
Joh. 1:29 valossa. Kirjaa ajatuksesi ja tuntemuksesi.

10 Ray Harris, The Salvation Army: Its Name and Mission
in The Officer May-June 2003: 11
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•

Ketkä sinun paikkakunnallasi kuuluvat ryhmään ”jokainen, joka
tahtoo”? Mitkä piirteet luonnehtivat heitä, mitä he toivovat ja
tarvitsevat? Miten se vaikuttaa vai vaikuttaako ensinkään sinun
tapaasi esittää heille sovitusoppia?

•

”Tehtävässämme, missiossamme, me ilmaisemme Jumalan laupeutta eksyneille sanoin, teoin ja koko elämämme kautta.”11 Mitkä
toimintatavat ovat merkityksellisiä sinun kulttuurissasi ja elämänpiirissäsi?

•

Kuinka vastaat ystävälle, joka on tietoisesti valinnut olla ymmärtämättä pelastuksen merkitystä omalla kohdallaan?

•

Mikä on Jumalan armon ja ihmisen vapaan tahdon painottamisen
välinen oikea suhde kerrottaessa pelastuskokemuksesta ja pyrittäessä ymmärtämään sitä?

11 Robert Street, 2008 Called To Be God’s People. London: Salvation Books:7
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Luku seitsemän

Tie pelastukseen
Katumus, usko ja uudestisyntyminen
Me uskomme, että katumus Jumalan edessä, usko Herraamme
Jeesukseen Kristukseen ja uudestisyntyminen Pyhän Hengen kautta
ovat välttämättömät ehdot pelastukseen.

A. Katumus
1. Jeesuksen elämässä ja toiminnassa
Kun Johannes Kastaja aloitti toimintansa Jordanjoen varrella, hän kutsui
ihmisiä katumuksen kasteelle syntien anteeksisaamiseksi odotettaessa Jumalan valtakunnan tulemusta (Matt. 3:1; Luuk. 3:3). Johanneksen sanoma
oli hänen toimintaansa valmistautumista – hänen, joka ei kastaisi vedellä,
vaan Pyhällä Hengellä (Matt. 3:11; Mark. 1:8; Luuk. 3:16; Joh. 1:26,27).
Kun Johannes oli kastanut Jeesuksen, kävi ilmeiseksi, että Jeesuksen
kaste ei ollutkaan merkki katumuksesta, vaan Jumalan Hengen ilmaisema tunnustaminen ja vahvistaminen (Matt. 3:16,17; Mark. 1:9–11;
Luuk. 3:21,22; Joh. 1:33,34). Jeesus oli se, jota varten Johanneksen
toiminta oli valmistanut kansaa. Hän oli ”Jumalan Karitsa, joka ottaa
pois maailman synnin” (Joh. 1:29).
Kun Jeesus aloitti toimintansa, myös hän saarnasi katumusta ja julisti
Jumalan valtakunnan tulemusta (Matt. 4:17; Mark. 1:15; Luuk. 5:32).
Hänen elämänsä ja toimintansa myötä Jumalan valtakunnasta tuli todellisuutta (Matt. 11:4–6; Jes. 35:5–7). Hänen kuolemansa kautta Jumala
teki syntien anteeksisaamisen mahdolliseksi niin, että jokainen joka
uskoo, voi tulla Jumalan valtakunnan kansalaiseksi – valtakunnan, joka
lopulta paljastuu koko täyteydessään, kun Jeesus tulee takaisin tuomarina ja kuninkaana (Matt. 24–25; Ilm. 21, 22).
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2. Vastauksena Kristuksen työlle
Jos haluamme henkilökohtaisesti kokea sovituksessa tarjotun anteeksiantamuksen, meidän tulee vastata Jumalan armoon, joka ilmenee
Kristuksen uhrityössä (Luuk. 24:47; Ap. t. 2:38; 3:19). Tämä vastaus
on katumus ja usko, jotka ovat saman teon kaksi toisiinsa liittynyttä
osaa. Ne saattavat tuntua erillisiltä tai yhdeksi kokemukseksi nivotuilta.
Molemmat ovat kuitenkin välttämättömiä, eikä kumpikaan niistä ole
mahdollinen ilman niitä täydentävää Jumalan armoa.
Meidän katumuksemme on Pyhän Hengen kautta saatu armon lahja.
Vaikka katumukseen liittyy usein surua, katumus on pohjimmiltaan
iloinen eikä kauhea asia, koska se on meidän vastauksemme pelastuksen
hyvään sanomaan (2. Kor. 7:10). Henki herättää meissä halun suunnanmuutokseen. Tulemme tietoisemmaksi syntisyydestämme, ja tämä johtaa
meitä – ei epätoivoon – vaan ylöspäin, kohti Jumalaa. Kaipaamme kääntyä pois itsekkyydestämme ja synnistämme Jumalan uhrautuvaa rakkautta kohden. Meitä koetetaan saada tunnustamaan syntimme, luopumaan
itsekkäästä elämäntyylistämme ja hyvittämään menneisyyden syntimme.

B. Usko
Todelliseen katumukseen täytyy kuitenkin aina liittyä usko Kristukseen
(Ap. t. 20:21). Voimme olla pahoillamme rikkomuksiemme tähden,
ja tahdomme jättää ne taaksemme. Voimme kantaa syvää syyllisyyttä
menneisyydessä tekemiemme syntien tähden ja haluamme saada omantuntomme puhtaaksi (Ps. 51:1–12; Jer. 31:18,19). Voimme vieläpä tehdä
suuria muutoksia elämässämme ja ottaa uuden suunnan. Tätä kaikkea
voi sanoa katumiseksi, mutta se ei ole sellaista katumusta, joka johtaa
elämään Kristuksessa. Pelastus on tuloksena vain silloin, kun katumukseen liittyy usko Kristukseen Vapahtajana.
Usko kohdistuu Jeesukseen Kristukseen, Jumalan armon ja laupeuden
täydelliseen ilmentymään (Room. 3:23–26; Gal. 2:20). Usko katsoo ristiinnaulittuun Jeesukseen ja vakuuttuu anteeksiantavasta armosta. Usko
katsoo ylösnousseeseen Jeesukseen ja vakuuttuu elämää muuttavasta
armosta. Suru syntiemme tähden syvenee entisestään, kun katsomme
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Jeesukseen uskon silmin. Elämän tarkoituksen ja suunnan muutos saa
sisällön, kun katsomme uskossa kuuliaiseen ja uhrautuvaan Kristukseen
ja päätämme kutsua häntä Herraksemme (Ap. t. 16:31; Room. 4:16;
10:9–13). Usko muuttaa muutoksen kaipuun aidoksi katumukseksi, joka
voi katsoa Kristukseen, kokea hänen anteeksiantonsa ja seurata häntä
ehdoitta.
Tämän seuraus on vanhurskauttaminen. Meidät vanhurskautetaan yksinomaan armosta, uskon kautta. Sellainen usko ei merkitse vain Raamatun
totuuden hyväksymistä, vaan myös Jumalan armon luottavaista vastaanottamista Kristuksessa ja uskoa anteeksiantavaan Jumalaan. Uskon
kautta tiedämme, että Kristuksessa Jumala rakastaa meitä ja on antanut
itsensä meidän tähtemme ja että Kristuksen veri on sovittanut meidät
Jumalan kanssa (Room. 3:24; Tiit. 3:5–7). Tämä on pelastuneiden riemullinen kokemus (luku 8).

C. Uudestisyntyminen
Olennaista vanhurskauttamiselle uskon kautta on, että Jumala hyväksyy
meidät. Vaikka olemme syntisiä, niin meidän uskomme Kristuksen aikaansaamaan sovitukseen johtaa anteeksiantoon ja toivoon. Tiedämme,
että Jumala on Jeesuksessa meidän puolellamme. Tämä valtava muutos
suhteessamme Jumalaan herättää meissä uuden sisäisen puhtauden ja
toisia kohtaan osoitetun rakkauden kaipuun. Tämä kaipaus on merkkinä siitä uuden elämän kokemisesta, hengellisestä muutoksesta, jota me
sanomme uudestisyntymiseksi.
Uudestisyntymisen siunausta kuvataan Uudessa testamentissa monin
eri tavoin. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo, että niiden, jotka
tahtovat nähdä Jumalan valtakunnan, tulee syntyä uudesti (Joh. 3:3–8).
Hän kuvaa uskon kautta tapahtuvaa uudestisyntymistä Hengessä. Paavali käyttää uutta luomusta koskevaa ajatusta kuvaamaan kuolemista
pois vanhasta elämästä, ja uuden elämän alkamista (2. Kor. 5:17). Kieli
viittaa niin sisäiseen mullistukseen kuin asemamme ulkoiseen muutokseenkin Jumalan edessä. Pyhän Hengen lahjana on uusi elämä.
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Uudestisyntyminen eroaa selkeästi vanhurskauttamisesta (luku 8), mutta
on siihen kuitenkin läheisessä suhteessa, ja ne molemmat ovat omassa
kokemuksessamme toisistaan erottamattomia. Vanhurskauttaminen
merkitsee Jumalan tekoa puolestamme, syntiemme anteeksiantamista
ja asemamme muutosta Jumalan edessä. Se ei riipu meidän moraalisesta uudistumisestamme. Uudestisyntyminen on Jumalan teko meissä,
meissä olevan Hengen lahja ja pyhityselämän alku. Se on meille kutsuna
Kristuksen kaltaiseen elämään, ja siihen kuuluu moraalinen uudistumisemme.
Uudestisyntyminen tarkoittaa, että kuolemme vanhalle elämällemme
ja tulemme eläviksi Kristuksessa (Room. 6:2–4; Kol. 3:3). Me elämme
Kristuksen läsnäolosta meissä itsessämme, me kuulemme Kristuksen
kutsun seurata häntä, ja me koemme hänen rauhaansa ja iloansa sydämissämme. Olemme herkkiä synnin suhteen ja haluamme etsiä anteeksiantoa. Hengen hedelmä alkaa ilmetä meissä uudestisyntymisen näkyvänä merkkinä (Gal. 5:16–26). Henki ohjaa meitä pyrkimyksissämme
kurottautua pois itsestämme ja olla osallisia Jumalan rakkaudesta toisten
kanssa. Katsomme mieluummin eteenpäin tulevaisuuteen kuin taaksepäin menneisyyteen, ja olemme täynnä toivoa. Opimme kasvamaan
Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa ja hänen rakastamisessaan. Uudestisyntyminen on pyhityselämän ensiaskel Kristuksessa.

D. Pyhän Hengen työ
1. Hengen antama lupaus
Pyhä Henki puhui Vanhan testamentin aikoina erityisten sanansaattajien
välityksellä, joilla oli profetoimisen lahja tai jokin muu nimenomainen
lahja (Tuom. 6:34; 1. Sam. 10:10,11; 2. Piet. 1:20,21). Myöhemmät
profeetat, erityisesti Joel (Joel 3:1–5), ennustivat Pyhän Hengen vuodattamisen kaikkiin ihmisiin. Tämä profetia toteutui helluntaipäivänä (Ap.
t. 2:14–36). Profeetta Jesaja ennusti, että on tuleva hän, jossa Herran
Henki tulisi asumaan täydellisenä (Jes. 11:1–5).
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2. Henki Jeesuksessa
Pyhä Henki vaikutti inkarnaation yhteydessä. Hänen voimastaan Jumalan Poika syntyi naisesta (Luuk. 1:35). Henki vaikutti Jeesuksen elämässä ja toiminnassa (Luuk. 3:21,22; 4:16–21) ja Jumalan voimallisissa
teoissa, jotka aloittivat uuden luomisen herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista.
3. Hengen työ uskovien elämässä
Pyhä Henki saa meidät tuntemaan syntisyytemme ja pelastuksen tarpeemme (Joh. 16:7–11) ja johtaa meidät katumukseen ja uskoon. Henki
antaa meille uudestisyntymisen kautta uuden elämän Kristuksessa ja
auttaa meitä elämään ylösnousemuksen todellisuudessa (Room. 8:1–11).
Henki pyhittää meidät Jumalan kansana ja tekee meidät kykeneviksi
kantamaan Hengen hedelmää (1. Kor. 6:11; Gal. 5:22–25). Henki kutsuu
meitä jatkuvaan katumukseen. Hän herättää meidät uudelleen muistamaan Jeesusta, ja muistuttaa jatkuvasti, että olemme armosta pelastettuja
syntisiä ja tarkoitetut elämään voittoisaa elämää (Gal. 5:16–18).
Henki neuvoo meitä ja varustaa meidät hengellistä sodankäyntiä varten
(Ef. 6:10–18). Olemme mukana taistelussa pahan voimien ja valtojen
kanssa, jotka yrittävät kukistaa Jumalan valtakunnan, turmella kirkon ja
tehdä tyhjäksi sen tehtävän, mission (1. Joh. 4:1–6).
Meidän ei tule masentua pahuuden voimista tai pimeyden valloista eikä
keskittyä niihin (1. Joh. 4:4; Ef. 6:11). Voimme iloita tulevan täydellisen
voiton toivosta taistelussa pimeyden valtoja vastaan (1. Joh. 5:4,5).
Pyhä Henki rukoilee puolestamme ja antaa äänen rukouksillemme,
tulkitsee ääneen lausumattomat tarpeemme armoistuimen luona, missä
Jeesus Kristus edustaa meitä Isän edessä (Room. 8:26,27).
Jeesuksen lupaamana puolustajana Pyhä Henki on vierellämme auttamassa, todistamassa Kristuksesta ja muistuttamassa Jeesuksen seuraajia
hänen esimerkistään, opetuksestaan ja rakkaudestaan (Joh. 14:26). Henki
auttaa meitä ymmärtämään tehtävämme, varustaa meitä palvelukseen ja
antaa voimaa tehtävän suorittamiseen.
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Pyhä Henki asuu uskovassa. Hän antaa voimaa, rauhaa, iloa ja rohkeutta
todistaa, ja tekee meidät kykeneviksi elämään pyhää elämää (Joh. 16;
Ef. 3:14–19; luvut 9 ja 10), ja hän on vakuutena tulevasta elämästä (2.
Kor. 5:5; Ef. 1:13,14).
4. Henki kirkossa
Pyhästä Hengestä tuli helluntaina kirkon luoja. Kirkon välityksellä
Jumala pani alulle Kristuksen valtakauden ja kansansa tehtävän, mission
(Joh. 17:20; Ap. t. 1:8; 2:1–41). Kirkon elämässä Henki aloittaa, yrittää
ohjata ja ylläpitää aitoa hengellistä herätystä ja uudistumista jatkuvasti
(katso Pelastusarmeijan näkemys kirkosta).
•

Henki vapauttaa ja ohjaa uutta elämää kirkon piirissä
(Ap. t. 8:26–40; 10:44; 13:2).

•

Henki luo yhteyttä (2. Kor. 13:14).

•

Henki innostaa uhrautuvaan rakkauteen (1. Kor. 13:1–14).

•

Henki valaa nöyryyttä (Fil. 2:1–3).

•

Henki varustaa uskovat hengellisillä lahjoilla, armolahjoilla
(1. Kor. 12–14; Ef. 4:7–13).

Ihmisen vapaaehtoisesti valitsemat ja harjoittamat katuminen ja usko,
jotka Jumalan armo mahdollistaa, sekä uudistava, vahvistava ja uutta
luova Pyhän Hengen voima, ovat kaikki välttämättömiä, jotta Jumalan
pelastustyöstä tulisi todellisuutta uskovan elämässä.
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Lisätutkistelua varten 7
”Sillä hetkellä, kun kadut kyllin hylätäksesi syntisi, on katumuksesi vilpitöntä ja saat tarttua vahvalla otteella Jeesukseen. Sen
jälkeen ’usko Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin sinä pelastut’”
Catherine Booth1

A. Opinkappaleen keskeiset asiat
1. Jeesuksen ristintyö kutsuu ihmiskuntaa katumukseen ja uskoon
Katumus ja usko ovat ihmisen oikea vastaus Jeesuksen ristintyöhön. Yhdessä ne ovat välttämätön ihmisen suorittama toimi pelastuksen saamiseksi
(Ap. t. 20:21). Ne eivät ole alkuaan täysin ihmisestä lähtöisin, vaan tulvivat
Jumalan armon kokemisesta. Jumalan armo mahdollistaa sen, että ihminen
ymmärtää Kristuksessa annetun Jumalan lahjan arvon ja valitsee sen. Ihmisen on kuitenkin mahdollista olla piittaamatta tästä lahjasta, vastustaa sitä tai
torjua se ehdoin tahdoin. Katumus ja usko ovat aina vapaaehtoinen valinta.
2. Katumus ja usko johtavat uudestisyntymiseen
Seitsemäs opinkappale viittaa Pyhän Hengen uudestisynnyttävään työhön, joka johtaa ihmisen pelastukseen ja joka muuttaa ja uudistaa hänen
elämänsä. Se kuvaa niiden hengellistä uudestisyntymistä, jotka katuvat
ja uskovat. Sitä kuvataan monin tavoin, joista jokainen ilmaisee pyrkimystä rappiosta eheyteen. Tällaisiin kuvauksiin kuuluvat muutos kuolemasta elämään (Joh. 5:24; 1. Joh. 3:14), tuleminen uudeksi luomukseksi
(2. Kor. 5:17; Gal. 6:15), syntyminen uudesti (Joh. 3:5–6; 1. Piet. 1:23),
iankaikkisen elämän saaminen (Joh. 17:2; Room. 6:23) ja siirtyminen
pimeydestä valoon (Joh. 8:12; Ef. 5:8).
1 Catherine Booth, The Highway of our God:
Selections from the Army Mother’s Writings. London SP & S: 13, ei aikamerkintää.
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Jumalan tarkoituksena on luoda meidät uudelleen Poikansa Jeesuksen
kuvaksi ja vapauttaa meidät synnin vallasta. Uskon kautta Jeesukseen
meidät johdetaan vapaaseen, avoimeen ja alati kehittyvään jumalasuhteeseen. Henki vapauttaa meidät tulemaan todelliseksi itseksemme.
Tämä prosessi ei tule koskaan valmiiksi tämän elämän aikana, vaan se
kasvaa ja kehittyy Pyhän Hengen paljastaessa meille aina enemmän
Kristuksen voiman tarvettamme. Pyhä Henki Herrana ja elämän antajana
tekee ylösnousseesta Kristuksesta meille todellisen.
3. Tuloksena on pelastus
Pelastus tarkoittaa, että Jumala hyväksyy meidät ehdoitta ja lupaa meille
uuden elämäntavan hänen kauttaan. Meidän pelastuksemme on riippuvainen sekä Jumalan armosta että antamastamme uskonvastauksesta.
Oppi pelastuksesta on ratkaisevaa sille, miten me ymmärrämme Jumalan
luonteen. Se osoittaa meidän palvovan pelastavaa Jumalaa, joka ymmärtää ihmisen tilanteen ja tulee pelastamaan meidät.
4. Pelastus yhteisöllisenä asiana
Tulla pelastetuksi merkitsee paljon enemmän kuin henkilökohtaisen
uuden elämän saaminen. Me olemme osa Jumalan uutta yhteisöä, hänen
kansaansa, joka on kutsuttu viemään hyvää sanomaa maailmaan. Kirkko
on perhe niille, jotka ovat syntyneet uudesti Jumalan armosta ja Pyhän
Hengen voimasta ja jotka yhdessä muodostavat Jumalan kansan maailmassa (katso Pelastusarmeijan käsitys kirkosta).
Lisäksi pelastus ei raamatullisessa mielessä koske vain yksilöitä ja
ihmisyhteisöjä, vaan se vaikuttaa myös koko maailmanjärjestykseen.
Meille on luvattu ”uusi taivas ja uusi maa”. Historia käy kohti Jumalan
koko maailmankaikkeutta koskevan suunnitelman täyttymistä: ”– – hän
oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan
päällä” (Ef. 1:10).
•

Oletko samaa mieltä, että pelastus tarkoittaa vapautta ja uutta elämää? Kuinka selität tämän toisen uskonnon edustajalle?

•

Kuinka kuvaisit katumusta, uskoa ja uudestisyntymistä nuorten
aikuisten ryhmälle, jolla on vain vähän Raamatun tuntemusta?
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•

Tarkastele uudelleen uudestisyntymistä koskevia kielikuvia, joita on
lueteltu yllä osassa 2. Ovatko ne helposti käsitettäviä sinun kulttuurissasi ja elämänpiirissäsi? Mitä muita kielikuvia voitaisiin käyttää
kuvattaessa tätä kokemusta?

B. Historiallinen yhteenveto
1. Vanha testamentti
a)

Kautta koko Vanhan testamentin me näemme Jumalan toimivan
lakkaamatta saattaakseen oman kansansa ihmiset uuteen suhteeseen
itseensä nähden ja keskenään. Hänen pelastava luonteensa ilmenee
juutalaisen historian tapahtumien kautta. Eksodus, lähtö Egyptistä
silloin kun israelilaiset orjat vapautettiin sorron alta ja johdettiin
luvattuun maahan, tarjoaa vaikuttavan kuvan siitä, miten Jumala
puuttuu tapahtumien kulkuun pelastaakseen kansansa (2. Moos.
3:7,8).

b) Egyptistä lähdön kokemus oli vakuuttanut israelilaiset orjat siitä,
että Jumala oli heidän puolellaan. Jumala vapautti kansansa sorron
alaisuudesta ja palautti sen kadonneen identiteetin. Jumala palautti
yhteyden tarjoamalla heille avuksi liiton, lain ja uhrijärjestelmän
auttaakseen heitä elämään jatkuvasti kanssaan. Jumala puolustaa
kansaansa ja toimii sorrettujen puolesta olivatpa he vankeuden,
köyhyyden, epäoikeudenmukaisuuden tai synnin ahdistamia.
c)

Egyptistä lähdön, eksoduksen uskollinen muisteleminen ja sen mieleen palauttaminen kunnioitti Jumalan luonnetta pelastajana ja toi
sitä ilmi sekä tunnusti, että kansalla oli velvollisuus olla uskollinen
pelastaja-Jumalalleen (5. Moos. 29, 30). Kun Israelin kansan historia johti uudelleen siihen tilanteeseen, jossa juutalaiset menettivät
kotinsa ja joutuivat maanpakolaisuuteen, heissä syntyi toivo siitä,
että menneisyyden pelastaja-Jumala voisi armossaan pelastaa heidät
myös nykyisyydessä (Neh. 1:1–11).
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d) Myöhemmät Vanhan testamentin profeetat uskoivat, että Israelin
ja Juudan valtakuntien jatkuvat poliittiset katastrofit aiheutuivat
Jumalan kansan jatkuvasta tottelemattomuudesta (Jes. 1:2–9).
Kansaa oli kutsuttu Jumalan kanssa erityissuhteeseen, josta se ei
petollisten johtajiensa takia voinut pitää kiinni (Hes. 34). Tämä
johti kansan horjumiseen kohti hengellistä ja poliittista pirstoutumista (Hoos. 4). Silti profeettojen sanoma oli toivon ja rakkauden sanomaa (Hoos. 11:1–11). Jumalan kansa saisi vielä lopuksi
takaisin arvonsa ja uusi maailmanjärjestys tulisi voimaan (Joel
2:12–32; Jes. 65:17–66:24). Jeremia puhui sisäisen uudistumisen toivosta. Jumala tulisi antamaan anteeksi Israelille ja solmisi
uuden liiton, jonka puitteissa jokainen ihminen tulisi tuntemaan
Jumalan (Jer. 31:31–34).
e)

Jumala kykeni luomaan sitä, mitä Israelin kansa tarvitsi vaeltaessaan hänen kanssaan luottavan kuuliaisena. Myöhemmin Vanhan testamentin kirjoituksissa uhrijärjestelmä ja lupaus sisäisestä
uudestisyntymisestä olivat niitä lahjoja, joiden avulla kansa saattoi
lähestyä Jumalaa ja säilyttää liittosuhteensa hänen kanssaan.

2. Uusi testamentti
a)

Uudessa testamentissa Jumala ilmestyy jälleen pelastajana. Hänen
pelastava armonsa paljastuu Jeesuksen Kristuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen yhteydessä. Jeesuksen uhri ja kuolema ovat Jumalan uusi historiaan puuttuminen, uusi Egyptistä
lähtö (raamatunkohta Luuk. 9:31 puhuu Jeesuksen kärsimyksestä
hänen ”poislähtönään”). Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus ovat
se tapa, jonka välityksellä kaikki ihmiset – ei vain juutalainen
kansakunta – voivat ottaa vastaan pelastuksen. Heidän Jumalan
vastainen kapinointinsa voidaan antaa anteeksi ja heidän jumalasuhteensa voidaan palauttaa ennalleen Pyhän Hengen lahjan kautta
(Ap. t. 2:38).

b) Uuden testamentin kirjoittajat osoittavat, että Jeesuksen elämän ja
opetuksen kautta Jumalan armo on vuodatettu maailmaan uudella
tavalla. Luukas kertoo Jeesuksen toiminnasta Jesajan vapauden
ja uudistumislupausten täyttymyksenä (Luuk. 4:16–21,vertaa Jes.
61:1,2). Jeesus ilmaisi toiminnallaan Jumalan tarjoaman pelastuk-
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sen luonteen. Hän ruokki nälkäisiä, paransi sairaita, antoi syntejä
anteeksi ja julisti Jumalan valtakunnan tulemusta. Jeesuksen opetus
osoitti Jumalan olevan heidän rinnallaan ja puolustavan niitä, jotka
tunnustivat tarvitsevansa häntä (Matt. 5:3; 18:21–35; Luuk. 18:13).
c)

Uskonnolliset johtajat torjuivat Jeesuksen ja olivat salaisessa yhteistyössä roomalaisten vallanpitäjien kanssa. Näin syntyivät olosuhteet, jotka johtivat Jumalan pelastavaan ristintyöhön. Uuden
testamentin kirjoittajille Jeesuksen uhrautuvainen rakkaus ristillä
ja syyttömäksi todistaminen ylösnousemuksen kautta merkitsivät
pelastuksen tarjoamista kaikille ihmisille (Joh. 12:31–33; Ap.
t. 2:22–39; Room. 3:21–26; 5:18–21; 6:3,4). Tämä oli Jumalan
pelastavan luonteenlaadun uusi ilmaus ja tarjosi mahdollisuuden
uuteen suhteeseen hänen kanssaan, uudenlaiseen elämään kaikille, jotka luottavat häneen, uuteen varmuuteen hänen läsnäolostaan, uuteen perheeseen, uuteen ihmiskuntaan ja uuteen luomiseen.

d) Paavalille Kristuksen uhri merkitsi kahdenlaista siunausta: vapautumista ja pääsyä Jumalan uuteen elämään (Room. 8:2; 2. Kor. 5:17).
Yhdessä ne muodostavat pelastuksen. Usko Kristukseen vapauttaa
synnistä, muiden valtojen ja voimien alaisuudesta, juutalaisen lain
rajoituksista ja inhimillisen luontomme heikkoudesta.
e)

Pelastus ei koske ainoastaan henkilökohtaista vapautumista synnistä, vaan se on myös merkkinä kristillisessä yhteisössä vallitsevista
oikeista suhteista (Room. 12:4; 1. Kor. 12:13). Pyhän Kolminaisuuden jäsenten väliset suhteet innoittavat Kristuksen ruumiiseen
kuuluvia ja antavat esikuvan ihmissuhteille (2. Kor. 13:14).

f)

Jumalan perimmäisenä tahtona on yhdistää ”Kristuksessa yhdeksi
kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä” (Ef. 1:10). Pelastus tulee
lopulta vaikuttamaan koko luomakuntaan.

g) Uusi elämä alkaa Kristuksen kanssa ja jatkuu aina siihen uuteen
maailmaan saakka, jonka Jumala valmistaa kansalleen Kristuksen
tullessa takaisin (1. Tess. 4:13–17).
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•

Lue 5. Moos. 26:6–9. Mitä tämä raamatunkohta sanoo Jumalan
luonteesta ja pelastuksesta?

•

Kuinka Vanha testamentin pelastusta koskeva käsitys auttaa meitä
ymmärtämään Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta? Miten tämä
vaikuttaa opetukseemme ja julistukseemme?

3. Kirkon opetus
Pelastusta koskevaa oppia on tutkittu ja kehitelty eri tavoin kautta kirkon
historian.
•

Origenes tutki raamatullista totuutta vapaudesta Kristuksessa sellaista kulttuuritaustaa vasten, jota hallitsi pelko sekä tässä maailmassa että henkimaailmassa vaikuttavia vihollisia kohtaan. Pelastus
merkitsi näistä peloista vapautumista Jeesuksen Kristuksen kautta.

•

Helvetin pelko oli keskiajalla levinnyt laajalle, ja jäykät sosiaaliset
rakenteet rajoittivat henkilökohtaisia vapauksia. Roomalaiskatolinen kirkko saarnasi pelastusta armosta, mutta sen tietyt käytänteet
pikemminkin lisäsivät pelkoja kuin lievittivät niitä (esimerkiksi
paine ostaa ja myydä paavillisia anekirjeitä syntien anteeksiannon
tähden).

•

Reformaatio puhui pelastuksen mahdollisuudesta uskon kautta.
Lutherin armollisen Jumalan etsintä vastasi niiden ihmisten tarpeisiin, jotka uskoivat, ettei vanhurskas Jumala voi hyväksyä syntisiä.
Luther teki sen johtopäätöksen, että Jumala ei ainoastaan edellytä
vanhurskautta, vaan myös antaa sen.
”Mutta usko on Jumalan teko meissä, joka meidät muuttaa ja
synnyttää uudesti Jumalasta (Joh. 1:13) – – Se tekee meidät
vallan toisiksi ihmisiksi sydämen, mielen, halun ja kaikkien
voimien puolesta ja tuo mukanaan Pyhän Hengen. Oi, usko on
elävä, toimelias, uuttera ja voimallinen asia – – Usko on elävä,
uhkarohkea luottamus Jumalan armoon”2

2 Martti Luther, Valitut teokset II, Esipuhe Paavalin kirjeeseen roomalaisille,
toim. Lennart Pinomaa, 19, Juva 1983.
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Vapautus tuomiosta on siis Jumalan lahja, ja sen avulla kaikki ihmiset pääsevät Jumalan läsnäoloon (luku 8). Usko merkitsee Lutherin
mukaan olemista oikeassa suhteessa Jumalaan. Usko ei ole ainoastaan uskomista evankeliumien historialliseen luotettavuuteen, vaan
myös henkilökohtaista luottamusta Kristuksen pelastustekoon sekä
halua toimia tämän uskon mukaisesti. Uskoa ei kuitenkaan koetella
sen voimakkuuden perusteella, vaan sen perusteella, miten luotettava uskon kohde on. Uskon tulee olla elämän jatkuvana ja kestävänä
ominaispiirteenä. Usko johtaa Kristuksen ja uskovan väliseen keskinäiseen sitoutumiseen. Kun yksittäinen ihminen vastaa kokonaisvaltaisesti Jumalalle, niin Pyhä Henki asuu hänen elämässään.
•

Erityisesti 1600-luvun eurooppalaiseen kristillisyyteen liittyvä
pietismi oli steriilin, oikeaoppisen uskon ja oikean, mutta hengettömän opin haaste. Tuloksena oli kutsu uskoon, joka perustui henkilökohtaiseen kokemukseen, ja jolla oli selkeästi yhtymäkohtia oppiin
uudestisyntymisestä. John Wesley sai vaikutteita pietistisestä perinteestä. Hän keskitti opetuksensa Jumalasta syntyneiden muuttunutta
elämää koskevaan etuoikeuteen. Usko Kristukseen johtaa pelastukseen, mikä merkitsee vapautusta synnistä ja myös sen vallasta.
”Se, joka siis on vanhurskautettu tai pelastunut uskon kautta, on
todella uudestisyntynyt. Hän on syntynyt uudesti Hengestä uuteen
elämään.”3

•

Metodistiteologi Richard Watson (1781–1833) kuvasi uudestisyntymisen olevan ”luonteemme uudistumista, joka antaa meille ylivallan
synnistä ja tekee meidät kykeneviksi palvelemaan Jumalaa rakkaudesta eikä vain pelosta”.4

•

1700- ja 1800-lukujen herätysliikkeet luottivat näihin oppeihin: pelastus synnistä Jumalan armon kautta, vanhurskauttamisen todellisuus ja uusi elämä Kristuksessa sekä pyhittymisen mahdollisuus. Ne
ovat Pelastusarmeijan uskon, elämän ja tehtävän, mission, perustana.

3 John Wesley, 1851 Saarnoja eri tilaisuuksissa.
http://www.ccel.org/ccel/wesley/sermons.v.i.html
4 Richard Watson, lainattu teoksessa Alister E. McGrath, ed.,
The Christian Theology Reader, 3rd Edition. Oxford, Blackwell: 465.
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•

Mitä nyky-yhteiskuntaan liittyviä kuvia voitaisiin käyttää tulkitsemaan nykyiselle sukupolvelle raamatullisia, vapauteen Kristuksessa
liittyviä kuvia?

C. Myöhempi teologinen kehitys
a)

Eksistentialismin nousu 1800-luvulla johti ”autenttisen” ja ”epäautenttisen” inhimillisen olemassaolon väliseen erotteluun (Heidegger,
1888–1976). Bultmann tulkitsi näiden kahden inhimillisen olemassaolon olevan joko Jumala-uskon leimaamia (autenttinen olemassaolo) tai sidottuja katoavaan aineelliseen maailmaan (epäautenttinen
olemassaolo). Hän väitti, että evankeliumin, keerygman (kreikankielinen sana kerygma merkitsee julistusta, saarnaa) julistamisen
kautta autenttinen olemassaolo tehdään mahdolliseksi. Jotakin
samankaltaista kehitti Paul Tillich (1886–1965). Hänelle pelastus
näyttää liittyvän vain autenttisen henkilökohtaisen elämän elämiseen. Vaikka tämä tulkinta kuvaakin lunastetun elämän aitoutta ja
eheyttä, se ei tee riittävästi oikeutta Jumalan pelastustyölle ja jättää
huomiotta kristillisen evankeliumin yhteisölliset, sosiaaliset ja poliittiset puolet.

b) Vapautuksen teologia tarjoaa vastakkaisen näkemyksen. Monet
nyky-yhteiskunnassa elävät ihmiset pitävät henkilökohtaista ja
hengellistä pelastusta vähemmän tärkeänä kuin vapautumisen käytännöllisempää todellisuutta, joka koskee ruumiillista ja aineellista
sortoa. 1900-luvulla naiset yrittivät vapautua miesten fyysisestä,
psykologisesta ja taloudellisesta ylivallasta, etniset vähemmistöt
historiallisesta ja taloudellisesta ylivallasta, ja köyhät rikkaiden
ylivallasta. ”Vapautuksen teologia” -ilmauksen käsitetään tavallisesti viittaavan Latinalaisessa Amerikassa vaikuttaneeseen roomalaiskatoliseen liikkeeseen, joka syntyi 1960-luvulla ja jonka piirissä
monet kirkkoon kuuluvat julistivat, että Jumala oli köyhien puolella
ja että hän otti osaa taisteluun vapauden ja oikeudenmukaisuuden
puolesta. Vapautuksen teologien mukaan teologian tulee perustua käytäntöjen (praksiksen) Jumalan Sanan valossa tapahtuvaan
kriittiseen tarkasteluun, ja sen pitää pyrkiä ennemmin muuttamaan
maailmaa kuin selittämään sitä. Siksi Jumalan ihmisten tulee seurata
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Kristusta ja palvella köyhiä ja sitoutua heidän ahdinkoonsa, vaikka
siitä seuraa kärsimystä. On teologeja, jotka asettivat yhtäläisyysmerkin pelastuksen ja poliittisen vapautumisen välille, ja toisia,
jotka väittivät, että pelastuksella on seurauksia sekä hengellisessä
että aineellisessa maailmassa. Gustavo Gutiérrez (1928–) kirjoittaa
pelastuksen olevan uusi luominen ja sanoo, että Paavalin kirjoitukset (Room. 8 ja 2. Kor. 5:17) esittävät Kristuksen työn ”yhtä
aikaa vapautumisena synnistä ja kaikista sen seurauksista: riistosta,
epäoikeudenmukaisuudesta, vihasta”.5
c)

Feministiteologia, joka tutkii teologisia kysymyksiä naisten kokemusten valossa, on myös merkityksellinen sille, miten käsitämme
synnin ja siten katumuksen tarpeen. Monet feministit ovat esittäneet, että ihmisen synnin kuvaamiseen yleisesti käytetty luokittelu, esimerkiksi liioiteltu ylpeys, kunnianhimo ja itserakkaus, on
miehisesti suuntautunut, ja he väittävät, että ne ovat vastakkaisia
naisten kokemuksille, joille synti usein merkitsee näiden samojen
ominaisuuksien puuttumista. Sellainen pelastuskäsitys, jossa synti
määritellään jonakin, joka erottaa Jumalasta, ja joka vahingoittaa,
vääristää ja rajoittaa todellisten inhimillisten mahdollisuuksiemme
kehittymistä, voi vähentää tätä huolta.6

Pelastuksen liikkuma-ala on laaja, ja se käy yksiin inhimillisten tarpeiden laajuuden ja syvyyden kanssa. Paavalille pelastus merkitsi vapautumista niin synnistä kuin juutalaisen lain rajoituksista. Augustinukselle
se merkitsi vapautumista ihmisen tahdon moraalisesta turmeltumisesta;
Lutherille taas vapautusta levottoman omantunnon kärsimyksistä. Wesleylle se merkitsi vapautusta vanhan elämän pimeydestä. ”Autenttisen”
olemassaolon etsiminen saa vastakaikua yksittäisten ihmisten syvissä
tarpeissa, kun taas vapautuksen teologien harrastamalla sosiaalisten
rakenteiden arvostelulla on merkitystä arkitodellisuudessa. Näillä ihmisen tilan piirteillä on merkitystä kaikkina aikoina. Pelastus on yksilön
todellisuutta, mutta sillä on myös sosiaalinen yhteytensä. Pelastuksessa
on kysymys elämän eheydestä ja hyvinvoinnista.
5 Gustavo Gutiérrez, 1974, A Theology of Liberation. London: SCM Press: 90.
6 Katso esimerkiksi: Judith Plaskow, 1908, Sex, Sin and Grace.
University Press of America; Daphne Hampson,lainattu teoksessa Alister E. McGrath,
ed., The Christian Theology Reader, 3rd Edition. Oxford Blackwell: 479–482.
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Sillä on tekemistä niin aineellisen kuin hengellisenkin vapautumisen
kanssa. Sillä on yhteys niin yhteisöjen kuin yksittäisten ihmistenkin paranemiseen. Jeesus tuli vapauttamaan meidät kaikesta, mikä sitoo meitä.
•

Vapautuksen teologian mukaan teologiaa ei saisi erottaa sosiaalisesta sitoutumisesta tai yhteiskunnallisesta toiminnasta. Mitkä ovat
tällaisen käsityksen edut ja haitat?

D. Merkitys pelastusarmeijalaisille
1. Vapaasti valittu kokemus
Pelastus edellyttää henkilökohtaista osallisuutta katumuksen ja uskon
prosessiin. Se merkitsee vapaata ja tietoista valintaa elämämme suuntaamiseksi Jumalaa kohden. Pelastuksen voi käsittää eri tavoin uskovan iän,
kokemuksen ja kykyjen mukaan, mutta niin katumus kuin uskokaan ei
edellytä täydellistä ymmärtämistä.
2. Uudestisyntyminen on Hengen työ
Pelastuskokemus on viime kädessä Pyhän Hengen työtä. Pelastusarmeijalla on vastuu valaista esimerkein, julistaa ja opettaa pelastusta niin, että
siitä tulee uskottava ja ymmärrettävä, mutta Armeija ei voi saada aikaan
pelastusta. Se on Hengen työtä ihmiselämässä. Ihmisestä taas riippuu
katumuksen ja uskon valinta.
3. Pelastusarmeija
Oppi pelastuksesta on keskeinen Pelastusarmeijan opetukselle ja käytännön toiminnalle. Me olemme Pelastusarmeija, joka julistaa hyvää
sanomaa pelastuksesta uskon kautta Kristukseen. Tämän pelastuksen
tekee mahdolliseksi Jumalan armo, ja se on kaikkien ihmisten ulottuvilla
iästä, sukupuolesta, arvoasemasta tai kulttuuritaustasta riippumatta.
4. Pelastus on kokonaisvaltainen kokemus
Kaikki meidän toimintamme, niin käytännöllinen, sosiaalinen kuin
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hengellinenkin, nousevat siitä perusvakaumuksestamme, että Jumalan
rakkaus on todellisuutta ja että toiveenamme on nähdä kaikkien ihmisten
saavan yhteyden Jumalaan. Mitään toimintaamme tai työmuotoamme ei
voi erottaa siitä todellisuudesta, että pelastus on sekä lupaus että mahdollisuus, joka on tarkoitettu kaikille ihmisille. Seitsemäs opinkappale
muistuttaa meitä pelastuksen kokonaisvaltaisuudesta. Pyhän Hengen työ
koskettaa elämämme ja persoonallisuutemme kaikkia alueita, fyysisen,
tunne-elämän ja hengellisen elämämme hyvinvointia, suhteitamme
sukulaisiimme ja ympärillä olevaan maailmaan. Kun pidämme käytännössä huolta lähimmäisestämme tai yritämme saada aikaan paranemista
perheissä ja yhteisöissä, välitämme evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta.
•

”Hän juoksi, kunnes saapui pienelle kummulle, jolla seisoi risti. Hiukan
alempana sen juuressa oli hauta. Unessani näin, että juuri kun Kristitty
saapui ristin luo, taakka itsestään irtosi hänen harteiltaan ja putosi. Se
lähti vierimään ja vieri alaspäin, kunnes tuli haudan suulle; sinne se putosi, enkä minä enää nähnyt sitä.”7 Onko pelastuskokemuksessasi samaa
kuin Bunyanin kuvauksessa? Pohdi yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia.

•

”Yksittäisen ihmisen muutos johtaa suhteiden, perheiden, yhteisöjen
ja kansakuntien muutokseen. Me kaipaamme ja odotamme iloiten
kaikkien asioiden uutta luomista Kristuksessa. Meidän tehtävämme
on Jumalan tehtävä.”8 Kuinka voimme varmistua siitä, että tehtävämme on kokonaisvaltainen ja kattava?

•

Onko epäoikeudenmukaisten tai epärehellisten toimielinten tai
poliittisten hallintojärjestelmien haastaminen olennainen osa työtä
pelastuksen viemiseksi maailmaan?

•

Mikä osa Pelastusarmeijan katumuspenkillä on ihmisen pelastustapahtumassa? Missä määrin tällainen julkinen teko on apu tai
välttämättömyys?

•

Kirjoita ystävällesi laulu, runo tai kirje, joka ylistää pelastuskokemusta (katso Luuk. 1:47–55).

7 John Bunyan, Kristityn vaellus, suom. Olli Aho, Pieksämäki 1986, 52.
8 Robert Street, 2008, Called to Be God’s People. London: Salvation Books: 7.
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Luku kahdeksan

Pelastuksen luonne
Vanhurskauttaminen, armo ja usko
Me uskomme, että me tulemme armosta vanhurskautetuiksi uskon
kautta Herraamme Jeesukseen Kristukseen ja että sillä, joka uskoo, on
siitä todistus omassa itsessään.
Jos muuttava armo, joka on sovituksen tulos, voi pelastaa meidät, niin meidän täytyy itse kokea Kristuksen ristin kaikkia koskevan työn voima. Tämä
ei tapahdu ymmärtämällä oppia, vaan luottamalla pelastavaan Jumalaan.
Ne, jotka tulevat Jumalan luo vilpittömästi katuen ja uskossa, löytävät
hänen vastikkeetta tarjotun anteeksiantamuksensa kaiken käsityskyvyn
ylittävän todellisuuden. Tuloksena on elämän muutos, mullistus, jota voi
kuvata vain uudeksi luomukseksi (2. Kor. 5:17).

A. Vanhurskauttaminen
Sana vanhurskauttaminen kuvaa sitä Jumalan tekoa, joka muuttaa
meidän ja Jumalan välisen suhteen. Vaikka olemme syntisiä, Jumala
julistaa meidät vanhurskaiksi, koska uskomme Jeesukseen Kristukseen
(Room. 3:22). Jumala hyväksyy meidät sellaisina kuin olemme. Me
emme ansaitse tällaista hyväksyntää emmekä voi ansaita sitä tai maksaa
sitä mitenkään takaisin. Voimme vain kokea anteeksiantamuksen ilon ja
sovituksen Jumalan kanssa. Aivan kuin kotiin palaavaa tuhlaajapoikaa
kohdeltiin Jeesuksen vertauksessa, meitä kohdellaan kuten sellaisia,
joilla on oikeus yhteyteen Isän kanssa ja hänen arvonantoonsa (Luuk.
15:17–24). Tiedämme olevamme Jumalan lapsia, ja vahvistumme
suhteessamme häneen ja toinen toisiimme. Meidät on otettu kokonaan
Jumalan perheväkeen kuuluviksi, ja sen tähden meillä on iankaikkisen
elämän toivo (Gal. 4:3–7; Tiit. 3:4–7).
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Meidän vanhurskauttamisemme on riippuvainen Jumalan luonteenlaadusta, Jeesuksen Kristuksen pelastustyöstä ja uskostamme häneen.
Jumala, joka on vanhurskas, laupias ja uskollinen, on Jeesuksen Kristuksen henkilössä itse tullut ihmisten luo pelastaakseen syylliset ja avuttomat. Meidät on julistettu syyttömäksi synnistä, Jumala on hyväksynyt
meidät ja syntimme ovat anteeksiannetut, koska Jumala on armollinen ja
laupias. Tämä on Jumalan lahja.
Jeesus opetti Jumalan armollisen isän luonnetta ja välttämättömyyttä
omata nöyrää uskoa Jumalan laupeuteen. Paavali käytti opetuksessaan
vanhurskauttamisen kielikuvaa kuvaamaan Jumalan tapaa palauttaa
kaikki ihmiset oikeaan suhteeseen hänen kanssaan uskon kautta Kristukseen (Room. 1:17; Gal. 2:16; 3:24). Vanhurskauttaminen on keskeistä
evankeliumin hyville uutisille.
Meidän on hyödyllistä tiedostaa, että jumalasuhteeseemme sisältyy
paradoksi, ja vanhurskauttamisen ja uudestisyntymisen siunaukset koskevat sitä. Vanhurskauttaminen kertoo ratkaisevasta jumalasuhteemme
muutoksesta uskon kautta Kristukseen, vieraantumisen muuttumisesta
hyväksynnäksi. Uudestisyntyminen taas kertoo Hengen meille antamasta
elämästä, armon jatkuvasta työstä elämässämme – armon, jonka kanssa
meidän tulee olla yhteistyössä. Me tiedämme niin kasvun tuottaman
ilon kuin kivunkin, joihin todellinen vanhurskauttaminen kutsuu meitä.
Sekä uudestisyntyminen että vanhurskauttaminen ovat todellisia. Vaikka
Jumala kutsuu meitä elämän pyhitykseen, hän hyväksyy meidät aina
lapsinaan, ja Hengen kautta Jumala antaa meille varmuuden paikastamme hänen luonaan.

B. Armosta vanhurskautettu
Jumala etsii meitä ennen kuin me edes haluamme etsiä häntä. Hänen
armonsa on täysin ansaitsematonta (Hoos. 11:3–4, 8–9). Tämä on ollut
kaikkina aikoina tunnusomainen piirre Jumalan suhtautumisessa meitä
ihmisiä kohtaan. Se ilmenee parhaiten Jeesuksen Kristuksen kautta (1.
Kor. 1:4). Armo herättää meidät, saa meidät tunnustamaan syntimme,
vakuuttaa meidät toivosta, auttaa meitä vastaamaan ja johdattaa uuteen
elämään.
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Me emme kuitenkaan voi pitää Jumalan anteeksiantoa itsestään selvänä. Hän ei anna katumattomille syntisille automaattista anteeksiantoa.
Nimenomaan Jumalan armo herättää meidät huomaamaan pelastuksemme välttämättömyyden, ja silloin tarvittava vastauksemme on meidän
katumuksemme.
Ilmaus ”edeltävä armo” kuvaa tätä Pyhän Hengen valmistavaa työtä.
Armo edeltää kääntymystä. Meidän moraalitajumme tai omatuntomme,
vaikkakin epätäydellinen tietämättömyyden ja synnin tähden, voi toimia
hengellisen heräämisen virikkeenä. Jumala antaa kaikille ihmisille moraalista ymmärrystä, ja Jeesuksen opetus vakuuttaa meille, että ne, joilla
on vanhurskauden nälkä ja jano, ravitaan (Matt. 5:6). Kaikki tämä on
Hengen työtä, ja hän voi muuttaa luonnollisen katumuksen tai inhimillisen moraalifilosofian todelliseksi jumalatietoisuudeksi.
Pyhä Henki saattaa meidät Jumalan armon välityksellä synnintuntoon. Hän
paljastaa meidän todellisen ja aiheellisen syyllisyytemme vastakohtana tunteille, jotka kulttuuriin tai uskontoon liittyvät tekijät tai yletön itsetutkistelu
ovat synnyttäneet. Armolla, joka johtaa synnintunnosta vakuuttumiseen, on
myönteisiä seurauksia – katumus, anteeksianto ja uusi elämä.
Meidän vanhurskauttamisemme tapahtuu Jumalan armosta. Tämä Jumalan armo pelastaa meidät, kun uskomme on vanhurskauttavaa uskoa
(Room. 3:24; Ef. 2:4–10). Elämä Kristuksessa edellyttää turvautumista
jatkuvasti Jumalan armoon eikä omaan hyvyyteemme ansaitaksemme
Jumalan suosion. Olemme aina Jumalalle velkaa, aina vailla ansioita,
ja meidät hyväksytään aina vain armosta. Jumalan pelastava armo tulee
täydelliseksi vasta silloin kun elämämme saavuttaa lopullisen päätöksensä Kristuksen luona (Ef. 1:13,14).

C. Vanhurskauttaminen
uskon kautta
1. Uskon luonne
Usko on meidän henkilökohtainen vastauksemme Jumalan armoon.
Usko tarkoittaa luottavaista evankeliumin hyvän sanoman vastaanottamista – sen sanoman, että Jumala hyväksyy meidät Jeesuksen Kristuksen
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tähden. Usko merkitsee sitoutumista Jumalaan, kuuliaista vastausta Jumalan hyvyyteen ja halua seurata Jumalaa opetuslapsena (Room. 5:1,2).
Sen tähden usko on enemmän kuin älyllinen totenapitäminen. Vaikka
usko Kristukseen edellyttää järjen käyttöä, on mahdollista hyväksyä
uskontunnustus luottamatta Vapahtajaan. Vanhurskauttava usko sulkee
piiriinsä sydämen, sielun ja tahdon, ja itse Jumala tekee sen mahdolliseksi antamalla uskon lahjan sille, joka sen haluaa.
2. Usko ja teot
Usko ei ole mikään inhimillinen suoritus, joka auttaa voittamaan palkinnon tai tuottaa sen. Usko on Jumalan antama kanava, jonka kautta armo
virtaa. Kyse on pikemminkin asenteesta kuin toiminnasta.
Ne, jotka yrittävät saada Jumalan hyväksynnän omilla suorituksillaan,
ovat tuomittuja olemaan jatkuvasti turhautuneita ja levottomia, koska
suurinkaan inhimillinen ponnistus ei voi koskaan täyttää kaikkia todellisen vanhurskauden asettamia vaatimuksia. Vaikka meidän ulkonainen elämämme näyttää tahrattomalta, tiedämme ajatuksiemme ja
vaikuttimiemme olevan riittämättömiä miellyttämään Jumalaa. Vielä
suuremmat ponnistukset voivat tehdä meistä itsekeskeisempiä ja vähemmän Jumalaan suuntautuneita, tuomitsevampia ja itseensä vajonneita.
Lukuisatkaan hyvät työt eivät voi tasata velkaamme Jumalan tileissä
eivätkä ne voi olla suurempia kuin syntimme (Joh. 6:28,29). Hyvät työt
ovat kuitenkin aidon kristillisen uskon seurausta silloin kun uskova elää
elämäänsä kuuliaisena ja uskollisena.
Kun luovumme inhimillisistä ponnistuksista ja heittäydymme katuen
Jumalan anteeksiantavan armon varaan, Jumala antaa armonsa meille
ilmaiseksi (Ps. 37:3–6). Meidät vapautetaan syyllisyydestä ja hyväksytään vanhurskaiksi Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen kauttaan. Kun
sitten lepäämme luottavaisesti Jumalan armeliaisuudessa, löydämme
vanhurskauden uuden tien, joka ei perustu inhimilliseen ponnistukseen,
vaan Jumalan elämää antavaan armoon (Room. 3:21–26).
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D. Uskonvarmuus
Me uskomme, että Jumala, joka on hyväksynyt ja pelastanut meidät ja
antanut meille iankaikkisen elämän, on myös antanut meille varmuuden
oikeasta suhteestamme häneen. Pyhä Henki on pelastuksemme sinetti ja
vakuus, ja hän antaa meille varmuuden evankeliumin sanoman totuudesta ja sen voimasta meissä. Meidän uusi elämämme, vakaa tarkoituksemme totella Jumalaa, muutos entiseen elämäämme nähden ja uusi hengellinen suuntamme ovat osoituksina siitä, että meidät on otettu lapsiksi
Jumalan perheeseen (Room. 8:14–17). Voimme olla varmoja tästä, koska
Pyhä Henki puhuu meille ja meidän elämämme on muuttunut (1. Joh.
5:1–12).
Luottamuksemme ei perustu muuttuviin mielialoihin tai tunteisiin, vaan
Jumalan Sanaan. Kun hyväksymme Raamatussa olevat vanhurskauttamista, uudestisyntymistä ja Jumalan perheeseen ottamista koskevat
Jumalan lupaukset, perustamme luottamuksemme Jumalan uskollisuuteen. Jumala on antanut lupauksensa ja häneen voi luottaa (Ps. 138:7,8;
Hepr. 10:19–23).
Uskonvarmuus ei tarkoita, ettemme koskaan koe kiusausta epäillä
kääntymystämme tai että olemme koko ajan tietoisia Hengen työstä
itsessämme. Silloin kun me emme koe olevamme tietoisesti vakuuttuneita pelastuksestamme, muistamme kuitenkin, että jatkuva yhteys Kristukseen riippuu hänen työstään eikä meidän tunteistamme (1. Joh. 3:19–24).
Jotkut ihmiset saavat varmuutensa voimakkaana hetkellisenä kokemuksena. Toisille taas varmuus syntyy kaikessa hiljaisuudessa ja hitaasti.
Tämän varmuuden tulee vahvistua päivittäin kuuliaisuuden kautta, eikä
sen varjolla saa koskaan olla välinpitämätön tai omahyväinen. Muuttunut ja alati muuttuva elämä ovat armotyön osoitusta meissä (2. Kor.
13:5–7; Fil. 1:4–6).
Jumalan tahto on, että hänen lapsensa tietävät kuuluvansa Jumalan perheeseen ja jatkavat luottavaisesti vaellustaan (Room. 8:35–39). Evankeliumin kutsu pelastukseen tarkoittaa kutsua uskoon eikä huolenalaisuuteen.
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E. Pelastus, jota on julistettava
Meidät on vanhurskautettu armosta uskon kautta Herraamme Jeesukseen
Kristukseen. Me olemme uudestisyntyneet Pyhän Hengen kautta – hänen, joka todistaa pelastuksesta sydämissämme jatkaessamme kuuliaista uskonyhteyttä Kristukseen. Kirkon tehtävänä on kutsua maailmaa
olemaan tästä pelastuksesta osallinen. Kirkolla, joka on ottanut vastaan
armon hyvän sanoman, on etuoikeus saarnata sitä maailmalle, joka ei
hyvää sanomaa tunne eikä sen totuutta ymmärrä. Kirkko on oppinut
luottamaan Jeesukseen, ja sillä on ilo kutsua uskoon heitä, joilla ei ole
mitään luottamusta. Kirkolla, jolla on varmuus syntien anteeksiannosta, on itseluottamusta viedä eteenpäin sanomaa Jumalan luotettavasta
huolenpidosta.
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Lisätutkistelua varten 8
”Hengestä, ylhäältä elämään syntyneenä
Jumalan taivaalliseen perheeseen,
Golgatan rakkauden tähden kokonaan vanhurskautettuna,
oi, mikä arvo minulla onkaan!”
John Willard Peterson1

A. Opinkappaleen keskeiset asiat
1. Vanhurskaaksi luettu Jumalan edessä
”Vanhurskautena” tai ”oikeudenmukaisuutena” (dikaiosyne) käännetyllä kreikankielisellä sanalla on sama juuri ja merkitys kuin sanalla,
joka tavallisesti käännetään ”vanhurskauttaa” tai ”oikeuttaa, puolustaa”
(dikaioo), joka merkitsee siis ”julistaa vanhurskaaksi”. Kun Raamattu sanoo meidän olevan vanhurskautettuja, niin se siis merkitsee, että
Jumala kohtelee meitä siten kuin olisimme vanhurskaita ja viattomia tai
oikeamielisiä.
2. Jumalan toiminta ja ihmisen antama vastaus
Vanhurskauttaminen on Jumalan teko. Se, että Jumala kohtelee meitä
kuin olisimme vanhurskaita (toisin sanoen vanhurskautettuja, syyttömäksi osoitettuja), on hänen lahjansa meille, vaikkakaan me emme ole
sen arvoisia emmekä voi sitä ansaita lakia noudattamalla tai elämällä
jonkin erityisen elämäntavan mukaisesti. Ihmisen oikea vastaus Jumalan
vanhurskauttavaan työhön on usko, jonka avulla voimme ottaa vastaan
tämän lahjan (Fil. 3:7–11).

1 The Salvation Army Song Book 1986, 371:2
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3. Jeesus tekee vanhurskauttamisen mahdolliseksi
Jeesuksen työ ristillä täytti ihmisen vanhurskauttamiselle asetetut ehdot
(Room. 4:24,25; 5:18; luku 6).
4. Oppi uskonvarmuudesta (1. Joh. 5:10)
Oppi uskonvarmuudesta antaa tunnonrauhan niin sen objektiivisen,
yleispätevän totuuden kyseessä ollen, jonka mukaan Jeesus Kristus
hankki sovituksen synneistä ja on sen tähden tehnyt vanhurskauttamisen
mahdolliseksi, kuin siinä subjektiivisessa, yksilöä koskevassa merkityksessä, että meillä yksittäisinä uskovina voi olla vanhurskauttamisen
kokemus.
5. Kaikkia ihmisiä varten
Opit uskon kautta vanhurskauttamisesta ja uskonvarmuudesta voivat
vaikuttaa kaikkien niiden elämässä, jotka valitsevat uskon Jeesuksen
Kristuksen sovitustyöhön.
•

Lue ja pohdi hetken ajan raamatunkohtaa Ef. 2:4–10. Mitä tämä
teksti sanoo Jumalan tehneen meidän puolestamme? Mitä teksti sanoo siitä, minkä tähden hän teki sen? Kuinka nämä jakeet auttavat
sinua ymmärtämään ilmauksen ”Jumalan armo”?

•

Etsi sellaisia lauluja, jotka kuvaavat kristityn hengellisen kotiinpaluun ja Jumalan vastaanottamisen aiheuttamaa iloa. Kirjoita
laululuettelo, jota voit käyttää apuna hengellisiä kokouksia valmistellessa ja henkilökohtaista hartauselämää varten.
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B. Historiallinen yhteenveto
1. Vanha testamentti
Vanhan testamentin opetus on sopusoinnussa vanhurskauttamisopin
kanssa.
a)

Se osoittaa, että synti on luonteeltaan universaali; kaikki ovat
tehneet syntiä (Ps. 14:3), mutta anteeksiantamuksen suo Jumala (Ps.
130:3,4).

b) Abrahamin usko Jumalan lupaukseen antaa hänelle perillinen merkitsi, että ”Herra katsoi hänet vanhurskaaksi” (1. Moos. 15:6).
c)

Kuva oikeusistuimesta keinona, jota Jumala käyttää valmistaessaan
pelastuksen ihmiselle, tulee Vanhassa testamentissa selkeästi ilmi
(Ps. 43:1).

2. Uusi testamentti
a)

Keinona pelastaa ihminen on vanhurskauttaminen armosta uskon
kautta Kristukseen (Room. 3:21–26). Vanhurskauttamisen käsitettä
kehitetään kirjeissä roomalaisille ja galatalaisille. Niissä Paavali
ottaa asiakseen selvittää niitä juutalaiseen lakiin liittyviä vaatimuksia, joita tulisi asettaa pakanakristityille. Tulisiko heidän olla
kuuliaisia laille, jotta heitä voitaisiin pitää vanhurskaina? Paavalin
mukaan tämä ei ollut kristillisen uskon tai elämän ehto. Meidät on
vanhurskautettu, toisin sanoen palautettu oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa yksinomaan uskon kautta Jeesukseen, ristiinnaulittuun ja
ylösnousseeseen Messiaaseen (Room. 3–5; Gal. 3:23 –4:7).

b) Juutalaisessa yhteydessä vanhurskaus liittyi lakiin. Vanhurskas ihminen on sellainen, joka on julistettu syyttömäksi, joka on varmistanut Jumalan edessä tuomionsa: ”syytön”. Tämän tuomion voi saada
vain sovituksen kautta (katso: Lisätutkistelua varten 6B3). Vanhurskaudella ei ole mitään tekemistä ihmisten tekojen tai luontaisen
arvon kanssa, vaan sen kanssa, mikä heidän asemansa on Jumalan
edessä.
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c)

Sen tähden uskova on ”vanhurskautettu”. Tämä on sekä tilanne, jota
voi kuvata muuttuneena arvoasemana, koska Jumalan ja ihmisen
välinen yhteys on palautettu entiselleen, että prosessi, koska yhteys
jatkuu. Meidän vanhurskauttamisemme tulee uskon kautta kun
hyväksymme sen, että Jeesuksen ristintyö on tehnyt mahdolliseksi
tämän muuttuneen aseman.

d) Tämä tapahtuu armoon liittyvänä ja se on Jumalan lahjaa ihmiskunnalle, joka ei sitä ansaitse (1. Kor. 15:10; Ef. 2:8).
e)

Usko Kristukseen on riittävä eikä siihen tarvitse lisätä mitään. Kaikki ihmiset etnisistä taustoista ja sosiaalisista tilanteista riippumatta
voivat tulla hänen luokseen ja tulla kokonaan uudeksi hänen armostaan (Gal. 3:28). Jumalan vapaus on tarkoitettu kaikille ihmisille.

f)

Joidenkin raamatunselittäjien mielestä Jaakobin ja Paavalin kirjoitusten välillä on vastakkaisuutta, ja he ovat sitä mieltä, että raamatunkohta Jaak. 2:24 väittää vanhurskauttamisen tekojen kautta
olevan mahdollista. Tekstin Jaak. 2:14–26 huolellinen lukeminen
todistaa tekojen olevan merkki vanhurskauttavasta uskosta. Me
toimimme sen mukaan, mitä me todella uskomme. Siten usko, joka
ei ilmene elämäntavassa, on kuollut ja arvoton.

g) Uskova voi olla vakuuttunut pelastuksesta (1. Joh. 3:24; Room.
8:16). Se on Hengen työtä uskovan elämässä. Paavali kuvaa Pyhää
Henkeä myös ”sinettinä” (2. Kor. 1:22; Ef. 1:13; 4:30). Se voi viitata omistamiseen, mutta myös turvallisuuteen ja lupaukseen tulevaisuudesta.
3. Kirkon opetus
a)

Kristillisyyden varhaishistoriassa kirkkoisä Augustinus otti käsiteltäväksi Paavalin opetuksen vanhurskauttamisesta. Jumalan armo oli
Augustinuksen opetuksen ensisijainen keskus. Hän uskoi ihmisen
olevan luonnostaan moraalisesti helposti kiusauksiin lankeava ja pahalle altis (katso: Lisätutkistelua varten 5 B3). Sen tähden pelastuksemme tulee osaksemme vain Jumalan armosta. ”Tätä Kristuksen
armoa, jota ilman eivät pikkulapset eivätkä aikuiset voi pelastua, ei
kuitenkaan ole annettu palkkiona ansiokkuudesta, vaan se annetaan
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ilmaiseksi [latinaksi: gratis], ja sen tähden sitä kutsutaan armoksi
[latinaksi: gratia].”2
b) Augustinus seurasi tätä ajatusta sen johdonmukaiseen johtopäätökseen saakka ja väitti, että me emme voi valita sitä tulemmeko vanhurskautetuiksi vai emme, emmekä myöskään voi kieltäytyä pelastuksesta, jota meille tarjotaan. Jumalan armo johtaa meitä uskomaan
Kristukseen. Silloin me olemme vapaita rakastamaan ja valitsemaan
hyvän, ja meidät palautetaan oikeaan asenteeseen Jumalaan nähden.
Meidät hyväksytään ja vanhurskautetaan armosta. Sen jälkeen me
elämme tässä uudessa suhteessa täysin Jumalan armosta.
c)

Päinvastoin kuin Augustinuksen teologia Pelastusarmeijan oppi
– samalla kun se vahvistaa, että Jumalan armo on ihmisen vanhurskauttamiselle välttämätön – edustaa arminiolaista opinkäsitystä,
jonka mukaan pelastus on myös riippuvainen ihmisen vastauksesta
(katso: Lisätutkistelua varten 6 B3j ja k; Lisätutkistelua varten 9
B3b). Meidän täytyy päättää hyväksyä tarjottu lahja.

d) Humanismin nousu 1500-luvulla johti uuteen yksilön merkityksen painottamiseen ja uusiin kysymyksiin siitä, miten yksittäisellä
kristityllä voisi olla henkilökohtainen suhde Jumalaan. Luther
päätyi omaan vanhurskauttamiskäsitykseensä henkilökohtaisen
kokemuksen ja raamatunteksteihin liittyneen uuden oivalluksen
kautta. Huolimatta ponnistuksista elää moitteetonta elämää munkkina Lutherin omatunto oli rauhaton ja hän uskoi edelleen olevansa
syntinen Jumalan edessä. Vähitellen hän oivalsi roomalaiskirjeen
ensimmäistä lukua lukiessaan ”Jumalan vanhurskauden” (Room.
1:17) viittaavankin Jumalan haluun pelastaa eikä rangaista. ”Aloin
käsittää, että tässä jakeessa Jumalan vanhurskaus on se, jossa
vanhurskas ihminen elää Jumalan lahjasta, joka on usko.”3 Jumala
antaa armosta vanhurskauden, jota ihminen ei voi saavuttaa. Ainoa
vaatimus on luottava usko. Tämä löytö johti Lutherin henkilökohtaiseen vapautumiseen.
2 Augustinus, lainaus teoksesta: Alister E. McGrath, ed., The Christian Theology Reader,
3rd Edition. Oxford Blackwell: 416.
3 Martin Luther, Preface to the Complete Edition of Luther’s Latin Works (1545)
http://www.iclnet.org/pub/resources/text/wittenberg/luther/tower.txt
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Hänen myöhempi opetuksensa pelastuksesta yksin uskosta vei hänet
kiistaan roomalaiskatolisen kirkon kanssa ja johti protestanttiseen
uskonpuhdistukseen.
e)

Augustinus oli puhunut vanhurskauttamisesta pääsemisenä oikeaan
suhteeseen Jumalan kanssa. Tätä on joskus kuvattu ”vuodatettuna
vanhurskautena”, koska Jumalan vanhurskauden lahja tulee todella
osaksi sitä, mitä me olemme – me olemme vanhurskaita. Lutherin mielestä vanhurskauttaminen ei tee meitä vanhurskaiksi, vaan
mahdollistaa sen, että meidät luetaan kuuluviksi vanhurskaiden
joukkoon. Tätä on ihmisen ”hyväksi luettu, imputatiivinen vanhurskaus”. Pelastuksemme merkitsee sitä, että otamme yllemme
Kristuksen vanhurskauden, joka ei ole koskaan meidän omaamme,
vaan hänen. Siksi Jumala kohtelee meitä ikään kuin me olisimme
vanhurskaita.

f)

Luther puhui meidän ”vieraasta” vanhurskaudestamme. Uskon
kautta meidät on ”puettu” vanhurskauteen (katso Hes. 16:8). Sekä
Luther että Calvin käyttivät tätä kielikuvaa pukeutumisesta uusiin
vaatteisiin: voimme verrata syntiämme likaisiin vaatteisiin, jotka
vaihdamme Kristuksen viittaan. ”Viitta” kuuluu Kristukselle, ja
siten syntinen luonto pysyy Kristuksen ”suojan” alla. ”Ihminen vanhurskautetaan uskon kautta kun – – (hän) uskon kautta ottaa kiinni
Kristuksen vanhurskaudesta ja siihen pukeutuneena tulee Jumalan
silmien eteen, ei syntisenä, vaan vanhurskaana.”4 Me voimme olla
syntisiä omissa silmissämme, mutta vanhurskaita Jumalan edessä.
Näin me ymmärrämme olevamme aina riippuvaisia Jumalan armosta.

g) Uskon olemus on tärkeä. Se on aina henkilökohtainen eikä vain
evankeliumien kertomusten historiallista tuntemista. Usko edellyttää elävää luottamusta meidän tähtemme ristiinnaulittuun ja ylösnousseeseen Kristukseen. Usko tulee siksi käsittää luottamuksena:
kristitty ei hyväksy totuutta vain älyllisesti, vaan haluaa turvautua
siihen ja toimia elämässään tämä usko lähtökohtanaan. Viime kädessä usko yhdistää uskovan Kristukseen.
4 John Calvin, Institutes of the Christian religion Book 1
http://www.ccel.org/ccel/calvin/institutes.v.xii.html
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Kysymys on koko persoonan kokonaisesta vastauksesta Jumalalle.
Tämä ei merkitse sitä, että usko johtaa vanhurskauttamiseen, vaan
että vanhurskauttaminen otetaan uskon kautta vastaan. Aloite ja
lahja tulevat Jumalalta, sillä myös usko on Jumalan lahja.
h) Opilla vanhurskauttamisesta uskon kautta on ollut syvälle käyvä
vaikutus protestanttisuuteen, sillä se johtaa välittömästi kysymykseen, miten vanhurskautettu kristitty vapautuu myös todellisuudessa
tulemaan siksi, mitä hän jo on Kristuksessa. Jotkut uskovat näyttävät ajattelevan, että käytöksellä ja elämäntavalla ei ole merkitystä, ehkä jopa niin, että synnin tekemisen jatkaminen voisi tehdä
armosta vielä suuremman (Room. 6:1). Tämä huolestutti niitä, jotka
seuraavien vuosisatojen aikana kyseenalaistivat Lutherin vanhurskauttamisopin: heitä pelotti moraalinen löyhyys, antinomismi,
lakia väheksyvä tai sen hylkäävä kanta. Tätä kysymystä käsitellään
uudestisyntymistä ja pyhitystä koskevissa opinkappaleissa.
i)

John Wesley teki selvän eron vanhurskauttamisen, jonka hän ymmärtää hyväksi luettuna vanhurskautena, ja todellisuudessa vanhurskautetuksi ja vanhurskaaksi tulemisen välillä, jonka hän rinnastaa
pyhitykseen (luku 10). Wesleyn mukaan pyhitys on vanhurskauttamisen hedelmä. Hän väitti, että vanhurskauttaessaan meidät Jumala
tekee Poikansa kautta jotakin meidän puolestamme, ja kun me
pyhitymme, niin Henki tekee työtään meissä.5

j)

Pelastuksen toinen tärkeä siunaus on Pyhän Hengen suoma uskonvarmuuden lahja (1. Joh. 5:10). Jumalan suuren laupeuden tähden
voimme luottaa, että pelastuksemme on varma. Tämä on erityisesti
protestanttista evankelista opetusta. Roomalaiskatolisen opetuksen
mukaan ihmisen varmuus nähdään pettävänä, ja siksi on ylimielistä
olla varma Jumalan suosiosta. Protestantit taas korostavat Jumalan
luotettavuutta. Lupauksen antajaan voi luottaa (Hepr. 10:22,23).

5 John Wesley, Sermons on Several Occasions
http://www.ccel.org/ccel/wesley/sermons.v.v.html
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Tuhlaajapojan paluu, Rembrant,
n. 1669, Pietari, Eremitaasin kokoelma
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•

Lue kertomus tuhlaajapojasta raamatunkohdassa Luuk. 15:11–32 ja
yritä kuvitella sitä sekä isän että molempien poikien näkökulmasta.
Ajattele isän rakkauden laajuutta ja veljesten reaktioita. Ryhmä voisi esittää roolileikkinä kertomuksen, jonka vaikutus on samankaltainen. Miten tämä kertomus liittyy kahdeksanteen opinkappaleeseen?

•

John Wesley etsi uskonvarmuutta ja sai sen ”Aldersgaten kokemuksessaan” 24. toukokuuta 1738. ”Noin kello neljännestä vaille
yhdeksän hänen (joka luki Lutherin laatimaa roomalaiskirjeen
esipuhetta) kuvatessaan sitä muutosta, jonka Jumala saa sydämessä aikaan uskon kautta Kristukseen, tunsin sydämeni lämpenevän
omituisesti. Tunsin luottavani Kristukseen, yksin Kristukseen, pelastukseni tähden, ja sain varmuuden, että hän on ottanut pois syntini,
minunkin syntini, ja pelastanut minut synnin ja kuoleman laista.”6
Miten sinä kuvaisit omaa vanhurskauttamisen ja uskonvarmuuden
kokemustasi?

•

En pelkää enää tuomiota,
Jeesus, ja kaikki hänessä, on minun,
minä elän hänessä, elävässä päässäni,
vaatetettuna jumalalliseen vanhurskauteen,
käyn rohkeana iankaikkisen valtaistuimen eteen,
ja Kristuksen kautta saan oman kruununi.7

•

Suunnittele opinto- tai keskusteluryhmä, joka tutkii tähän laulunjakeeseen liittyviä opillisia viittauksia.

6 John Wesley, The Journal of John Wesley
http://www.ccel.org/ccel/wesley/journal.vi.ii.xvi.html
7 Charles Wesley, The Song Book of The Salvation Army 1986 283:4
– No condemnation now I dread; Jesus, and all in him, is mine. Alive in him,
my living head, And clothed in righteousness divine, Bold I approach the eternal throne
And claim the crown, through Christ, my own.
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C. Merkitys pelastussotilaille
1. Armosta
Jumalan lahja on johtanut meidät oikeaan yhteyteen Jumalan kanssa
meidän vanhurskauttamiseksemme. Me emme voi itse ansaita pelastustamme. Pelastusarmeijan sosiaalinen toiminta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta koskevat pyrkimykset voidaan ymmärtää vain tästä lähtökohdasta käsin. Toimintamme on pelastuksemme seurausta eikä tapa
osoittaa olevamme pelastuksen arvoisia.
2. Uskon kautta
Kahdeksas opinkappale ilmaisee selkeästi, että henkilökohtainen usko
on se tapa, jonka avulla me tiedämme olevamme oikeassa suhteessa
Jumalaan. Tämä syvä luottamus sekä halukkuus rakentaa elämämme sen
varaan, mitä Jumala on tehnyt Jeesuksessa Kristuksessa on pysyvän ja
henkilökohtaisen jumalasuhteen perusta. Usko on toimintaa, joka käy
yli henkisen tai älyllisen ymmärryksen. Sen voivat saada kaikki, jotka
uskovat, ja se on välttämätön kaikille, jotka sanovat itseään pelastusarmeijalaisiksi.
3. Voimme tietää olevamme pelastettuja
Niiden, jotka ottavat Jumalan armon vastaan ja jotka luottavat Jumalaan,
on mahdollista tietää olevansa pelastettuja. Voimme perustaa elämämme
tämän luottamuksen varaan, ja jokapäiväisen elämämme tulee heijastaa
tätä totuutta. Pelastuksemme riippuu Jumalan lupauksista ja toiminnasta – ei tunteistamme. Siinä uskonnollisen, poliittisen ja kulttuurisen
epävarmuuden ilmapiirissä, jossa monet pelastusarmeijalaiset elävät,
pelastusvarmuus on elintärkeä puoli oppiamme ja voi tarjota turvallisuudentunteen ja tasapainon mahdollisuuden mielipiteiden moniselitteisyyden keskellä.
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•

Lue raamatunkohdat Room. 3–5; Gal. 3:2 –4:7 yhdessä yllä olevan
tekstin kanssa. Mitä haasteita kohtaamme välittäessämme 2000-luvulla merkitystä ilmaukselle ”vanhurskauttaminen uskon kautta”?

•

Muistele omaa tähänastista vaellustasi uskossa. Missä määrin pelastusvarmuutesi on auttanut sinua elämään ”tunteittesi
yläpuolella”?8

•

Keskustelkaa Pelastusarmeijan aktiivisen toiminnan perinnöstä.
Kuinka on mahdollista varoa sitä asennoitumista, jonka mukaan
pelastuksen voi saavuttaa tai sen voi säilyttää omien hyvien tekojen
kautta?

8 Lucy Milward Booth-Hellberg, The Song Book of The Salvation Army 1986 773:4
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Luku yhdeksän

Pelastettuna pysyminen
Jatkuva kuuliainen usko
Me uskomme, että pelastettuna pysyminen riippuu jatkuvasta
kuuliaisesta uskosta Kristukseen.

A. Pelastuksen siunaukset
”Kääntymys” on sana, jota tavallisesti käytetään kuvaamaan kristityksi
tulemista. Se viittaa suunnanmuutokseen, täyskäännökseen, sydämen
muutokseen. Kääntymys merkitsee uuden jumalasuhteen alkua – suhteen, jossa usko ja luottamus korvaavat epäuskon, ja joka johtaa uuteen
elämään.
Tämä uusi suhde tuottaa suurta iloa ja monia siunauksia. Ihmisen ja Jumalan välillä vallitsee nyt avoin yhteydenpito; erossaolon tuska on jäänyt taakse. Tiedostamme itsessämme uuden kaipauksen pyrkiä hyvään ja
uuden voiman toteuttaa se. Tunnemme luottamusta ollessamme Jumalan
läsnäolossa ja koemme olevamme osa uutta perhettä. Kaipaamme enemmän Jumalaa ja hänen todellisuuttaan niin nykyisyydessä kuin tulevaisuudessakin. Tällaisia siunauksia on ilmaistu kristinopin käyttämässä
kielessä esimerkiksi sanoilla vanhurskauttaminen, uudestisyntyminen,
uskonvarmuus, lapseksi ottaminen ja pyhitys. Nämä termit ovat tärkeitä,
sillä ne auttavat meitä tunnistamaan henkilökohtaisen kokemuksemme
luonteen ja perustamaan sen kristittyjen uskovien yhteiseen kokemukseen.
Jumalan tarkoituksena meidät pelastaessaan on luoda meissä hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, Jumalan todellisen kuvan, kaltaisuutta, jotta
me tulisimme ”osallisiksi jumalallisesta luonnosta” (2. Piet. 1:4). Silloin
me voimme kirkastaa Jumalaa Kristuksen todellisina opetuslapsina, ja
silloin meistä tulee pyhiä (Ef. 4:22–24).
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B. Uskosta luopuminen
Uskonvarmuus (luku 8) ei merkitse, että pelastumisemme on taattu
vastoin vapaata tahtoamme. On mahdollista lakata olemasta kuuliainen Kristukselle ja siten menettää ikuisen elämän toivo. Tämä vastaa
käsitystämme Jumalan armosta, Jumalan, joka aina antaa meille mahdollisuuden vastata hänelle vapaasti. Vapauteen elää armosta kuuluu vapaus
kääntyä pois Jumalasta.
Tämä opinkappale muistuttaa meitä, että kristillinen elämä edellyttää
sitoutumista sekä uskoon että kuuliaisuuteen (Juud. 20,21) ja halua olla
Jumalan Hengen johtamana (Room. 8:14). Johanneksen evankeliumi
käyttää kielikuvaa viinipuusta ja oksista ilmaisemaan sitä syvää ja
pysyvää yhteyttä, joka on välttämätön Jeesuksen ja hänen oppilaidensa
välillä.
”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan
hedelmää, ellei se pysy minussa, ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy
minussa” (Joh. 15: 4)
Tämän suhteen katketessa jopa todellisen kristityn on mahdollista luopua. Luopumusta voi kuvata ihmisen haluttomuutena noudattaa Jumalan
tahtoa tai Jumalan tahdon vastustamisena. Se voi tapahtua hylkäämällä
Kristus harkitusti tai huomaamattomammin ajautumalla pois opetuslapseudesta tai laiminlyömällä hengellistä elämää (Hepr. 2:1–3). Näin voi
tapahtua silloin kun jätämme tekemättä sitä, minkä tiedämme olevan
oikein tai kun valitsemme ehdoin tahdoin ja toistuvasti sen, minkä tiedämme olevan väärin (Hepr. 10:19–39). Tämä ei tarkoita, että luisumme
aina syntiä tehdessämme pois Jumalan armosta. Väärä toiminta ei ole
luopumusta. Tärkeää on toimintaa seuraava asenne. Monet epäonnistumisemme eivät riistä meiltä Pyhän Hengen läsnäoloa, jos käännymme
hänen puoleensa ja pyydämme anteeksiantoa ja puhdistusta. Tämä ei
silti merkitse sitä, että voimme olla huolettomia tai omahyväisiä asenteessamme syntiin (Room. 6:1–4).
Toistuva luopumus johtaa viime kädessä Kristus-yhteyden menetykseen,
ja sen seuraukset ovat pysyviä (Matt. 5:13; Joh. 15:6; Hepr. 10:26–31;
Ilm. 2:4,5; 3:1–6, 14–22).
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Kehittääksemme ja vaaliaksemme elämää, jonka turvana on täydellinen
luottamus Jumalan armoon, meidän ei pidä lannistua mahdollisuudesta
tulla kiusatuksi yli voimiemme (1. Kor.10:6–13). Ylenmääräinen huoli
pelastettuna pysymisestä tai lankeemuksen pelosta johtuva elämän
rajoittaminen eivät tue sitä kuuliaista uskoamme, jonka ansiosta olemme
oppineet tuntemaan Kristuksen Vapahtajana. Uskomme vahvistuu, kun
Kristuksen palvelukutsulle kuuliaisina pysymme hänen lähellään ja panemme elämämme peliin siellä, missä on inhimillistä hätää, uhmaamme
syntiä ja uskallamme elää kristityn elämää sen kaikessa täyteydessä.

C. Jatkuva kuuliainen usko
Eläessämme jatkuvassa kuuliaisessa uskossa Kristukseen emme lankea
pois armosta ja joudu ikuiseen kadotukseen. Tähän elämään kuuluvat
hengellinen kurinalaisuus rukouksen, Raamatun lukemisen ja kieltäymyksen muodossa, sekä ennakkoluulottomuus Kristuksen ruumiin
palvelutehtävää kohtaan jumalanpalveluksen, opetuksen, huolenpidon
ja palvelun kautta. Vaikka kuuliainen usko on riippuvainen ihmisen sitoutumisesta ja toiminnasta, se edellyttää myös jatkuvaa Pyhän Hengen
sisäistä työtä uskovan elämässä (Fil. 2:13; Hepr. 13:20,21).
Meillä on pelastusvarmuus niin kauan kuin pidämme uskon Jeesukseen
Kristukseen. Sellainen usko ilmenee kuuliaisuutena hänen johdatukselleen, tahdolleen ja käskyilleen. Vapaasta tahdosta valittu kuuliaisuus on
uskon seuraus, ja ilman kuuliaisuutta usko kuolee.
Kääntymyksemme on alkuna matkalle, jonka aikana muutumme enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Pelastus ei siten ole säilytettäväksi tarkoitettu tila eikä vakuutuskirja, joka ei edellytä mitään lisäpanostusta. Pelastus
on alkuna pyhiinvaellukselle Kristuksen kanssa. Tämä pyhiinvaellus
edellyttää meiltä kuuliaisuutta irrottautua synnistä ja vihkiytymistä
Jumalan päämääriä varten (Kol. 2:6,7; 1. Tess. 5:12–22). Sen tähden
”kuuliainen usko” on ratkaisevaa: sen myötä pyhiinvaellus on mahdollista kun toimimme yhdessä Jumalan kanssa ja annamme hänen tehdä
työtään meissä. Pyhiinvaelluksen tekee täydelliseksi meissä tapahtuva
Jumalan alati syvemmälle käyvä työ, jonka tarkoituksena on muovata
meistä pyhiä (luku 10).
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Kristityn vaelluksemme on uskon matka, ja se kutsuu meitä päivittäisessä elämässämme näkyvään opetuslapseuteen (Room. 12). Rukouksen ja
Jumalan sanan tutkimisen myötä kasvamme suhteessamme Jumalaan.
Opimme Kristusta seuratessamme panemaan käytäntöön sen, minkä
kuulemme Hengen kautta. Kasvamme kuuliaisuudessa ja uskollisuudessa Jumalaa kohtaan (2. Piet. 3:18; 1. Joh. 5:1–5). Alamme huomata, että
kuuliainen usko annetaan meille Jumalan armosta eikä omien erinomaisten ponnistustemme avulla.
Tulemme tietoiseksi Pyhän Hengen pyhittävästä työstä.
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Lisätutkistelua varten 9
”Jos usko merkitsee syntisen elämän jättämistä Jumalan haltuun
pelastettavaksi, niin se merkitsee myös lunastetun elämän luottavaista pyhittämistä kuuliaiseen Jumalan palvelemiseen.”
Frederick Coutts1

A. Opinkappaleen keskeiset asiat
1. Jatkuva usko
Yhdeksäs opinkappale korostaa sitä totuutta, että kristillinen opetuslapseus edellyttää pysyvää yhteistyötä Jumalan kanssa. Usko ei ole pelastuksen hetkellä tapahtuva yksittäinen teko, vaan jatkuvaa sitoutumista ja
tapaa elää. Yhdeksättä opinkappaletta täydentää kymmenes opinkappale,
joka puhuu siitä pyhitystyöstä, jota Jumala tekee kuuliaisen uskovan
elämässä.
2. Kuuliainen usko
Usko edellyttää kuuliaisuutta. Sitoutumisemme Jumalaan edellyttää
meiltä valintaa noudattaa hänen tahtoaan (Matt. 6:9,10), ja Jumala antaa
mahdollisuudet elää Hengelle kuuliaisena (Room. 8:3,4).
3. Kuuliaisen uskon tunnusmerkit
Kuuliaisen uskon tunnusmerkkeinä ovat halu tietää Jumalan tahto, rukous ja luottamus Jumalaan (2. Kor. 12:9,10) sekä omistautuminen hänen
tiedossamme olevan tahtonsa mukaiseen elämään (Room. 12:1,2).

1 Frederick Coutts, 1969, Essentials of Christian Experience.
London: The Salvation Army: 44-45.
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4. Epäonnistumisen mahdollisuus
Meillä on koko elämämme ajan kyky tehdä omia valintoja. Jumalan vapaan tahdon lahjaa ei meiltä oteta koskaan pois. Jollemme tottele Jumalan
meille ilmoitettua tahtoa, me epäonnistumme (Luuk. 6:46–49). Jatkuva
tottelemattomuus ilman katumusta voi johtaa uskon menettämiseen ja
asemamme menetykseen Kristuksessa. Tätä sanotaan luopumukseksi.
•

”Jatkuva kuuliainen usko”: mieti omaa kokemustasi siitä. Mitkä ovat
olleet suurimmat ilonaiheet ja mitkä vaikeimmat haasteet?

B. Historiallinen yhteenveto
1. Vanha testamentti
a)

Jumalan ja Israelin kansan välinen liittosuhde edellytti alusta alkaen
jatkuvaa kuuliaisuutta lakia ja Jumalan tahtoa kohtaan (2. Moos.
20:1–17; 5. Moos. 6:1–25).

b) Jumalan kansan päättäväisiä yrityksiä kääntyä pois Jumalasta ja siten
epäonnistua pitämään omalta osaltaan yllä liittosuhdetta, kuvataan
luopumuksena. ”Kansani horjuu kahtaalle; minuun päin ja minusta
pois. Se huutaa avuksi Korkeinta mutta ei saa apua” (Hoos. 11:7).
c)

Jumalan rakkaus ja uskollisuus pysyivät muuttumattomina kansan toistuvista epäonnistumisista huolimatta (Jer. 31:3; Hoos. 11:1–11, Hes. 37:23).

2. Uusi testamentti
a)

Kristillistä opetuslapseutta kuvataan erilaisin, suhteen jatkuvuutta
osoittavin ilmauksin. Niihin kuuluvat: pysyminen Kristuksessa (Joh.
15:4), eläminen Jeesuksen Kristuksen yhteydessä (Kol. 2:6), eläminen Hengen varassa (Gal. 5:25) ja kasvaminen Kristuksen armossa
ja tuntemisessa (2. Piet. 3:18).

b) Jatkuva ja kuuliainen usko on riippuvainen Jumalan voimasta (Fil.
2:13; Hepr. 13:20,21).
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c)

Jos ”jatkuvaa kuuliaista uskoa” kerran tarvitaan, täytyy olla mahdollista, että aidolla kristityllä uskovalla on valinnan mahdollisuus
kääntyä pois uskosta, luopua (Matt. 5:13; Luuk. 8:13; 9:62; Joh.
15:6). Raamatunkohta Hepr. 6:4–6 kuvaa tämän valinnan lopullisia
seuraamuksia.

d) Luopumuksen mahdollisia syitä voivat olla toisten ihmisten vaikutus (1. Kun. 11:4), maallisen elämän asettaminen etusijalle (2. Tim.
4:10) sekä Jumalan sanan ja hengellisen elämän laiminlyöminen
(Luuk. 8:13).
e)

Lopullinen pelastus on luvattu niille, jotka pysyvät uskossa (Matt.
10:22; 24:13; Kol. 1:22,23; Hepr. 3:14; Ilm. 2:10).

•

”Demas on tähän maailmaan mieltyneenä jättänyt minut” (2. Tim.
4:10). Keskustelkaa siitä, mitkä vaikutteet omassa elämänpiirissänne voivat saada uskovan luopumaan uskosta. Mitkä toimintatavat
voivat auttaa meitä suojautumaan tätä vastaan?

•

Kirjoita vertaus, joka ilmaisee yhdeksännen opinkappaleen totuuden.

3. Kalvinilaisten ja arminiolaisten välinen kiista
Luvuissa 5–8 viitataan ihmisen tilaa ja pelastusoppia koskeviin erilaisiin
ja joskus eriäviin näkemyksiin. Kalvinilaisten ja arminiolaisten välinen
kiista on Pelastusarmeijan teologialle erityisen merkityksellinen. Se on
saanut nimensä kahden teologin, Jean Calvinin ja Jacob Arminiuksen
mukaan, joiden työ ja perintö edustavat suuressa määrin keskustelussa
esiintyviä vastakkaisia käsityksiä.
Tämä kiista voidaan esittää viitenä kohtana.
Kalvinilaisten näkemykset
a. Täydellinen turmeltuneisuus
b. Ehdoton valinta		
c. Rajoitettu sovitus		
d. Vastustamaton armo		
e. Pyhien kestävyys		

Arminiolaisten näkemykset
Täydellinen turmeltuneisuus
Ehdollinen valinta
Rajoittamaton sovitus
Edeltävä armo
Pyhien ehdollinen kestävyys
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Näkemyksissä olevien yhtäläisyyksien ja eroavuuksien yhteenveto ja
niiden suhde Pelastusarmeijan opinkappaleisiin esitetään seuraavassa:
a)

Täydellinen turmeltuneisuus. Syntiinlankeemuksen seurauksena (1.
Moos. 3) kaikilla ihmisillä on taipumus tehdä syntiä, eikä mikään
ihmisluonnon alue ole synnin vaikutuksen ulkopuolella. Ihmiset
osoittavat taipumusta tavoitella omia etujaan ja huolehtia niistä mieluummin kuin seurata Jumalaa (Lisätutkistelua varten 5 B3). Ihmisen vapaus vastata Jumalalle on heikentynyt. Vaikka kaikki teologit
eivät hyväksy oppia ihmisen täydellisestä turmeltuneisuudesta, niin
se on kalvinilaisten ja arminiolaisten välisen yhteisymmärryksen
pääkohta, ja se ilmaistaan erityisesti Pelastusarmeijan viidennessä
opinkappaleessa.

b) Ehdoton valinta. Tämä kalvinilaisten oppi vakuuttaa, että Jumala
valitsee ne, jotka hän itse tahtoo ottaa luokseen. Tämä valinta ei
perustu mihinkään hyveeseen, ansioon tai hyviin tekoihin, vaan ainoastaan Jumalan laupeuteen ja armoon. Predestinaatio koskee sen
tähden sitä yksittäistä uskovaa, joka on Jumalan valitsema (Lisätutkistelua varten 6 B3i). Jokaisen viiden kalvinilaisen uskonkohdan
alkujuuret löytyvät Augustinuksen opetuksesta, ja niin on tämänkin
käsityksen suhteen. Augustinus korosti Jumalan armon ylivaltaa,
mikä johti hänet ajattelemaan, että Jumala antaa pelastuksen täysin
oman harkintansa mukaan (Lisätutkistelua varten 8 B 3b). Jumalan armo on lahja, jonka jotkut saattavat saada, mutta toiset eivät.
Vaikka synti on universaali, kaikkia ihmisiä koskeva, niin armo on
partikulaarinen, ihmisistä vain osaa koskeva. Augustinus kutsui tätä
”valinnaksi”. Tapa ajatella näin johtaa väistämättä siihen johtopäätökseen, että toiset pelastuvat – Jumalan armosta – ja toiset eivät.
Jotkut on ”valittu” pelastukseen. Jean Calvin kehitti tätä ajatusta
teoksessaan Institutio Religionis Christianae aina siihen loogiseen
johtopäätökseen saakka, että joidenkin ihmisten täytyy sen tähden
olla valitut tuhoon tuomittaviksi. ”Kaikkia ei ole luotu samoin
ehdoin, vaan jotkut on valittu edeltä käsin iankaikkiseen elämään,
toiset iankaikkiseen kadotukseen.”2 Sitä vastoin arminiolaisille
valinta on ehdollinen ja se riippuu uskosta Kristukseen.

2 Jean Calvin, http://www.ccel.org/ccel/calvin/institutes.v.xxii.html
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Jumala pelastaa sen tähden kaikki ne, jotka täyttävät ennalta määrätyn pelastuksen ehdon suorittamansa valinnan perusteella. Predestinaatiosta, ennaltamääräämisestä, tulee sen tähden luonteeltaan
ennemmin yhteisöllinen kuin yksilöä koskeva asia. ”Ei voi sanoa,
että ’usko annetaan valituille tai niille, jotka pelastuvat’, vaan että
’uskovat valitaan ja pelastetaan.’”3 Kaikki ihmiset, jotka ovat valinneet uskon Kristukseen, on määrätty ennalta pelastukseen. Pelastusarmeijan seitsemännen opinkappaleen edellytyksenä on arminiolainen käsitys ehdollisesta valinnasta: ne, jotka valitsevat pelastuksen,
ovat Jumalan valittuja.
c)

Rajoitettu sovitus. Ehdottoman valinnan johdonmukaisena seurauksena on käsitys, että vain tietyt ihmiset tulevat pelastumaan. Augustinus käyttää perustelussaan kielikuvaa savenvalajasta: ”Savenvalajalla on valta saveen nähden niin, että hän voi valmistaa samasta
savimöykystä yhden astian arvokasta ja toisen arkista käyttöä
varten.”4 Tämä yhdessä sen käsityksen kanssa, että kaikki ne, jotka
ovat valittuja, pelastuvat ehdottomasti, on yhteenveto kalvinilaisesta rajoitetun sovituksen opista. Arminiolainen teologia puolustaa
sovituksen universaalia, kaikkia koskevaa luonnetta ja ulottuvuutta.
Pelastusarmeijan arminiolaiset juuret näkyvät selkeästi kuudennessa
opinkappaleessa, jossa sanotaan: ”jokainen, joka tahtoo, voi pelastua.”

d) Vastustamaton armo. Vastustamaton armo -opin mukaan Jumalan
pelastava armo vaikuttaa aina pelastukseen valituissa. Jumalan
säätämässä ajassa kaikki heidän vastarintansa murtuu ja he tulevat uskoon. Pyhä Henki kykenee voittamaan kaiken pelastuksen
vastustamisen. Arminiolaiseen teologiaan kuuluu oppi edeltävästä armosta, joka ”käy edellä” ja valmistaa ihmistä pelastukseen.
Arminiolainen teologia tunnustaa myös Jumalan armon vaikutuksen
pelastuskokemuksen kaikissa vaiheissa, mutta kiistää käsityksen
vastustamattomasta armosta ja vahvistaa ihmisen oman valinnan ja
päätöksenteon mahdollisuuden.

3 Jacobus Arminius. http://wesley.nnu.edu/arminianism/arminius/Arminius.htm
4 Augustinus lainattu kirjassa Alister E. McGrath, ed., The Christian Theology Reader,
3rd Edition. Oxford Blackwell: 414.
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Pelastusarmeijalle ilmaukset ”jokainen, joka tahtoo, voi pelastua” sekä ”katumus Jumalan edessä, usko Herraamme Jeesukseen
Kristukseen – – ovat välttämättömät ehdot pelastukseen” (kuudes ja
seitsemäs opinkappale) osoittavat selkeästi ihmisen pelastustapahtumaan liittyvän päätöksenteon ja toiminnan tärkeyden.
e)

Pyhien kestävyys. Tämä oppi edellyttää pelastuksemme olevan
niin ”varma”, että käytöksemme tai vastauksemme Jumalalle ei voi
millään tavoin tehdä sitä tyhjäksi. Tätä tukevat sellaisten tekstikohtien, kuten Joh. 10:28 (katso myös 6:37,40), Fil. 1:6 ja 1. Joh.
2:19, raamatullinen tulkinta. Calvin uskoi, että Jumalan valinnan
näkökulmasta on niiden, jotka ovat todella pelastettuja, mahdotonta
luopua uskosta, sillä se merkitsisi Jumalan armon kiistämistä. Ne,
jotka selkeästi luopuvat uskosta, joko palaavat takaisin tai he eivät
ole koskaan olleetkaan todellisesti pelastettuja. Tätä vastoin arminiolaiset pitävät kiinni siitä, että uskosta luopuminen on mahdollista:
”– – pelastettuna pysyminen riippuu jatkuvasta kuuliaisesta uskosta
Kristukseen” (yhdeksäs opinkappale). Jumala antaa armossaan vapaan tahdon, jotta me voimme vastata hänen armoonsa, ja halutessamme myös kääntyä siitä pois.

Yhteenvetona: on ilmeistä, että Pelastusarmeijan opinkappaleet ovat
arminiolaisen teologian kaikua. Tämä johtuu suurelta osin Pelastusarmeijan metodistisista juurista ja wesleyläisen teologian voimakkaasta
vaikutuksesta William ja Catherine Boothiin ja muihin Pelastusarmeijan
alkuaikojen ajattelijoihin.
Kuitenkin on tärkeää muistaa, että sekä kalvinismi että arminiolaisuus
ovat hurskaiden, oppineiden ja Raamattuun keskittyneiden kristittyjen
kehittämiä teologisia oppijärjestelmiä. Niiden molempien juuret ovat
Raamatussa ja niissä on totuuden aineksia. Kalvinismin edustama Jumalan kaikkivaltiuden painotus voidaan jäljittää Raamattuun kuten arminiolainen ihmisen vapaan tahdon korostuskin. Teologiset oppijärjestelmät
ovat tärkeitä niin ymmärryksen kuin hengellisen elämän kehittymistä
ajatellen, mutta niitä ei voi koskaan täysin sovittaa yhteen älyn tasolla.
Meidän järkemme ei täysin tavoita Jumalaa, hänen toimiaan ihmisten
suhteen eikä sovituksen salaisuutta, vaan tämä kaikki täytyy kokea
uskon kautta.
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•

Lue tästä kirjasta uudelleen ne kohdat, jotka koskevat kalvinistien
ja arminiolaisten välistä kiistaa. Pidä huolta siitä, että kykenet
selittämään pääkohdat uudelle kristitylle, joka haluaa ymmärtää
näitä kysymyksiä.

C. Merkitys
pelastusarmeijalaisille
1. Jumalasuhteen varjeleminen
Pelastuksen hetkellä syntyneen uskonvakaumuksen seurauksena tulee
luottavaisuuden ja kuuliaisuuden suhteemme Jumalaan jatkuvasti kehittyä. Pelastuksen hetken tulee johtaa sellaiseen elämäntapaan, joka heijastaa käsitystämme Jumalan tahdosta omassa elämässämme. Pelastusarmeijan opetuksen tulee auttaa vastakääntyneitä oppimaan kuuliaisuutta
ohjaamalla ja kasvattamalla heitä sekä muistuttamalla, että he ovat itse
vastuussa omasta henkilökohtaisesta uskonvaelluksestaan.
2. Henkilökohtainen hengellinen kurinalaisuus
Kaikkien pelastusarmeijalaisten vastuulla on varmistua siitä, että heidän
hengellinen elämänsä saa sopivaa ravintoa yhteisessä jumalanpalveluksessa ja keskinäisessä yhteydessä sekä oman hengellisen kurinalaisuutensa kautta. Oman hengellisen elämän hoitamiseen voi kuulua
henkilökohtainen rukous ja raamatunluku, kongresseihin ja hiljaisuuden
retriitteihin osallistuminen, mentorointi, hengellinen ohjaus ja muu apu
hengellisen elämän kehittämiseksi.
3. Mahdollisuus kääntyä pois Jumalasta
Pelastuksen ei tule koskaan johtaa itsetyytyväisyyteen. Ei ole yhtäkään
kristittyä, jonka kohdalla kääntyminen pois Jumalasta ei olisi mahdollista. Kuka tahansa voi – vähitellen tai yhtäkkiä – päättää hylätä pelastuksen, jonka on sanonut omistavansa ja luopua suhteestaan Jumalaan.
Kaikilla Pelastusarmeijan yhteisöihin kuuluvilla on vastuu tarkkailla
tottelemattomuuden, mielenkiinnon puutteen tai pettymysten merkkejä
omassa ja toisten ihmisten elämässä. Heidän tulee myös asettua vastus-
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tamaan kaikkea sellaista asennoitumista tai käytöstä, mikä on vastoin
tätä opinkappaletta.
•

”Uskon, että jos käännän tietoisesti selkäni Jumalalle ja etäännyn
pois hänestä, niin tulee se kohta, jossa suhde katkeaa, enkä enää
ole ’Kristuksessa’”.5 Millä tavoin tunnistamme luopumuksen merkit
itsessämme ja muissa ihmisissä?

•

Miten sinä laatisit raamattutuntisarjan 15–18-vuotiaille aiheesta
”Elämäntapa, joka heijastaa ’jatkuvaa kuuliaista uskoa’”?

•

Ajattele tuntemiasi ihmisiä, jotka kerran olivat kristittyjä, mutta
jotka eivät enää käy jumalanpalveluksissa tai tunnusta uskoa.
Sitoudu rukoilemaan heidän puolestaan ja – jos on tarkoituksenmukaista – toimi sen hyväksi, että he voisivat palata uskoon ja
uskovien yhteyteen.

5

Grant Sandercock-Brown, Blessed Assurance, The Officer, May/June 2009: 48.
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Luku kymmenen

Täydellinen pelastus
Oppi pyhityksestä
Me uskomme, että kaikkien uskovaisten etuoikeutena on tulla
kokonaan pyhitetyiksi ja että koko heidän henkensä, sielunsa ja
ruumiinsa voi säilyä ”nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen tulemukseen”. (1. Tess. 5:23)

A. Hengen pyhittävä työ
1. Pyhittyminen
Pyhän Hengen uudistava voima tulee pelastuskokemuksen aikana todellisuudeksi uskovan elämässä. Se auttaa häntä lähtemään liikkeelle kääntymishetkestä ja uuden elämän kynnykseltä kohti kristittynä olemisen
täysi-ikäisyyttä. Vanhurskauttamisen kokemus ei ole määränpää, vaan
alku sille matkalle, jonka tulisi olla kasvun ja kehityksen leimaamaa.
Prosessi ei ole automaattinen, vaan se edellyttää meiltä avoimuutta
muutoksen tarpeelle siten, että alamme elää ennemmin Jumalan tahdon
ja tavoitteiden mukaisesti kuin omiemme. Haluamme myös antaa Pyhän
Hengen tehdä työtään meissä tuon tavoitteen saavuttamiseksi. Pelastuksemme luonnollisena seurauksena meitä kutsutaan elämään pyhää
elämää vastauksena Jumalan käskylle ”Olkaa pyhät, sillä minä olen
pyhä” (1. Piet. 1:16).
Pyhittyminen armosta uskon kautta mahdollistaa pyhän elämän. Ilmaisut
”pyhittyminen”, ”pyhittyä” ja ”pyhitetty” ovat käännöksiä heprean- ja
kreikankielisistä sanoista, joita Raamattu käyttää kuvaamaan Jumalan pyhyyttä ja sitä tekoa, jonka kautta Jumalan lapset pyhitetään ja
erotetaan Jumalan käyttöön. Pelastusarmeijan kymmenes opinkappale
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liittyy nimenomaan tähän Jumalan tekoon: ”Me uskomme, että kaikkien
uskovaisten etuoikeutena on tulla kokonaan pyhitetyiksi ja että koko heidän henkensä, sielunsa ja ruumiinsa voi säilyä ’nuhteettomana meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen’” (1. Tess. 5:23).
Pyhän Hengen pyhittävän voiman omakohtainen löytäminen ja itselleen omistaminen ei ole uusi pelastavaan uskoon ja uudestisyntymisen
kokemukseen nähden irrallinen kokemus. Sama armo, joka vaikuttaa
elämässämme, sekä pelastaa että pyhittää. Pyhityskokemus auttaa meitä
kohtaamaan haasteita, joita voimattomuuden, pettymyksen ja syyllisyyden tunne tuo huomatessamme, ettei pelastuskokemuksemme varjele
meitä kiusauksilta, vaan tekee meidät tietoisemmiksi synnin voimasta ja
inhimillisen heikkouden todellisuudesta. Voimme kuitenkin voittaa nämä
haasteet Hengen voimassa ja käydä eteenpäin kohti kääntymyksemme
lupaamaa täyttymystä – synnin voittamista, pyhityselämää ja kypsää
kristityn elämää.
2. Jumalan armollinen huolenpito
Pyhä Henki tekee työtään meissä Jumalan armollisen huolenpidon
ansiosta ja kutsuu meitä siihen pyhitykseen, joka on kaikkien uskovien
etuoikeus.
Meitä kutsutaan heijastamaan Jumalan pyhyyttä. Jumala on pyhä,
voimassaan ja luonteensa kauneudessa kunnioitusta herättävä. Jumalan
lapsia kutsutaan heijastamaan hänen pyhyyttään ja vihkiytymään hänen
palvelukseensa, tulemaan luonteeltaan hänen kaltaisekseen (1. Tess.
4:1–8).
Tätä kutsua ei ole suunnattu vain harvoille valituille tai eliitille, jolla
on erityisiä hengellisiä edellytyksiä, eikä ilmaus ”kaikkien uskovaisten
etuoikeus” tarkoita, että se olisi haluttaessa saatavilla oleva. Se on Jumalan tarkoitus koko hänen kansalleen. Jumala kutsuu kaikkia kristittyjä:
”Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä” (1. Piet. 1:16).
Pyhä elämä ei ole salaperäistä, ylivoimaista eikä liian vaikeata käsittää. Se on Kristuksen kaltaiseksi tulemista – hänen, joka on todellinen
Jumalan kuva. Hän on todella pyhä, ja hän ilmaisi Jumalan pyhyyden
oman inhimillisen elämänsä eheydessä ja täyteydessä sekä siinä tavassa,
jolla hän uhrasi itsensä Jumalalle (Joh. 17:15–17). Hänen näkemisensä
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merkitsee pyhyyden luonteen ymmärtämistä ja hänen seuraamisensa
merkitsee tulemista pyhyyden leimaamaksi. Pyhyys on Kristuksen
kaltaisuutta.
Pyhitys merkitsee Kristus-elämän tulemista todeksi meissä. Se on pelastuksemme välitön tarkoitus ja todellinen etuoikeus. Se on ihmisyytemme
uudistumista Jumalan, meidän Luojamme ihanteen tai kuvan mukaiseksi. Synnin valta, joka tehtiin ristillä tyhjäksi, on nyt murtunut. Kristityn on mahdollista elää Pyhän Hengen voimassa opetuslapsen elämää
(Room. 8:1–17).
Tämä Jumalan työ antaa meille mahdollisuuden elää sen tarkoituksen
mukaisesti, jota varten meidät luotiin: nauttimaan Jumalan lahjoista,
palvelemaan ja palvomaan häntä elämämme kautta sekä kokemaan inhimillistä yhteyttä rakastaen ja palvellen. Jumala pyhittää meidät niin, että
me voimme hänen ilokseen olla yhteydessä häneen, elää täyttä ihmisen
elämää ja toteuttaa hänen tehtäväänsä maailmassa.
3. Armosta uskon kautta
Pyhittävä Henki tekee tästä kokemuksesta mahdollisen. Uudestisyntymisessä otamme vastaan Pyhän Hengen, joka luo uutta elämää Kristuksessa ja täyttää meidät ilolla ja pelastusvarmuudella. Henki jää olemaan
meidän kanssamme. Hänen pyhitystyönsä tulee meille todelliseksi uskonelämän kautta, johon kuuluu luottamus ja jatkuva kuuliaisuus Jumalaa
kohtaan. Muutumme enenevässä määrin ihmisiksi, joiksi Jumala haluaa
meidän tulevan (2. Kor. 3:17,18).
Vaikka Pyhä Henki tekee työtään elämässämme, hän ei koskaan pakota
meitä tai heikennä valinnanvapauttamme. Pyhyyden kaipuun tulee olla
meissä, ja tämän pyrkimyksen vilpittömyyden vahvistamme omistamalla
elämämme Kristukselle (Room. 8:1–11). Kun toimimme uskossa, koemme pyhittymistä. Pyhityksen mahdollisuus toteutuu vain uskon kautta, kun
luotamme pyhittävän Jumalan armoon ja noudatamme hänen sanaansa.
4. Mullistava elämänmuutos
Risti on pyhityskokemuksen ydin. Se osoittaa tietä uuteen elämään. Raamattu kuvaa dramaattisin sanankääntein sitä, miten lopullisesti me kuo-
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lemme vanhalle minälle ja synnille samastuessamme Kristukseen hänen
kuolemassaan meidän puolestamme, ja ymmärrämme, että syvällisessä
merkityksessä me kuolimme hänessä (Room. 6:1–14).
Jumalan pyhittävä työ on elämän muuttava kokemus, jonka kautta saamme voimaa tehdä perinpohjaisia suunnanmuutoksia elämässämme (2.
Kor. 5:14,15) niin, että Kristuksen Henki tulee ja elää elämäänsä meissä
(Gal. 2:20; Ef. 3:14–19). Joskus Jumalan pyhyyden voimakas välähdys
avaa silmämme näkemään puhtauden tarpeemme. Kaipaus nykyistä
tyydyttävämpään jumalasuhteeseen voi kannustaa meitä etsimään pyhää
elämää. Kutsu palvelemiseen voi johtaa syvempään pyhittävän armon
kaipuuseen. Saatamme kokea kipua ja tuskaa kohdatessamme meissä
itsessämme piilottelevan pahuuden ja synnin. Voimme tulla tietoisiksi
taipumuksestamme antaa kiusaukselle periksi tai lakata olemasta valppaina. Pyhän Hengen johdatus ja oma halumme saada enemmän Jumalalta voi sellaisissa olosuhteissa johtaa meidät hengelliseen kriisiin.
Tällaisina aikoina Pyhä Henki on voimallisesti läsnä antaen voimaa
pyhään elämään. Koemme armon hetken, joka johtaa hengelliseen läpimurtoon. Siirrymme uudelle tasolle suhteessa Pyhään Jumalaan, muihin
ihmisiin ja itseemme (Fil. 1:9–11).
Tuollaiset elämää muuttavat hetket ovat yleisiä, mutta dramaattiset
kokemukset eivät aina ole merkkejä kasvustamme pyhityksessä. Pyhä
Henki kohtelee meitä yksilöllisesti ja johtaa meitä pyhitykseen sopivaksi
katsomallaan tavalla.
Meidän tulee arvioida hengellisen elämämme kasvua sen mukaan,
millaista kuuliaisuutemme on, miten sitoutumisemme rakastaa Jumalaa,
toisia ihmisiä ja itseämme syvenee ja muuttaa meitä, eikä niinkään sen
mukaan, miten syviä ja voimakkaita hengelliset kokemuksemme ovat
(Room. 12:1,2; Kol. 3:5–14).
5. Elinikäinen prosessi
Pyhään elämään kuuluu kriisin ja kehityksen vaihtelu. Pyhittyminen
koetaan usein kriisinä, ratkaisevana käännekohtana ja päätöksenä, ja
siitä tulee myös elinikäinen prosessi. Olemme keskellä tapahtumasarjaa,
jossa me tulemme siksi, mitä jo Kristuksessa vanhurskauttamisen kautta
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olemme. Pyhää elämää leimaa kuitenkin aina ”jo nyt, mutta ei vielä” -todellisuus. Meidät on pyhitetty, mutta emme ole vielä täysin synnittömiä.
Pyhän Hengen aikaansaama pyhittyminen voi ulottua koko persoonallisuuteen jättämättä mitään elämänaluetta entiselleen aivan samoin kuin
synnin turmelevat vaikutukset ulottuvat kaikille ihmiselämän alueille.
Oppi täydellisestä pyhityksestä ei kuitenkaan merkitse, että me saavuttaisimme tässä elämässä vaiheen, jonka jälkeen hengellinen kehitys olisi
pyhittyneille tarpeetonta aivan samoin kuin täydellinen turmeltuneisuuskaan ei merkitse sitä, että pelastumattomat ovat niin pahoja kuin vain
olla voivat.
Todellista pyhää elämää leimaa itse Kristuksen nimi ja sinetti. ”– – Jumala – – on myös antanut meille voitelunsa: hän on painanut meihin
sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuudeksi Hengen” (2. Kor.
1:21,22). Vastauksena tähän etsimme ennen kaikkea Jumalan kanssa
läheistä hengellistä suhdetta, jota leimaa avoimuus, kuuliaisuus ja yhteys
häneen (Joh. 15:1–7). Tämän suhteen seurauksena me tulemme yhä
enemmän Kristuksen kaltaisiksi (Room. 8:29; Ef. 4:13–15; 2. Piet. 3:18;
1. Joh. 3:1–3), ja hänen pyhyytensä näkyy elämässämme. Tämä syvenevä yhteys on merkki sitoutumisestamme ja pyhyyden kaipuustamme.
Paavali kuvaa sitä sanoin ”Kristus elää minussa” (Gal. 2:20). Koemme
ristiinnaulitun ja ylösnousseen Kristuksen läsnäolon omassa elämässämme.
Kristuksen läsnäolo muuttaa meitä, kun elämme hänessä ja hänen kauttaan. Minäkuvamme muuttuu. Lepäämme tietoisina Jumalan rakkaudesta, armosta ja hyväksynnästä. Tämä antaa meille rauhan ja auttaa meitä
hyväksymään itsemme. Suhteitamme leimaa sellainen elämänlaatu, jota
Paavali kuvaa ”Hengen hedelmänä” (Gal. 5:22–26).
Kun seuraamme Jeesusta, joka tuli etsimään ja pelastamaan sitä mikä on
kadonnut, niin tiedostamme kutsun palvella toisia Kristuksen nimessä.
Rakennamme yhteyksiä kadotettuihin, kaltoin kohdeltuihin, unohdettuihin ja avuttomiin. Heissä näemme Kristuksen. Tunnemme vetoa etsiä
totuutta ja oikeutta ja vääryyksien oikaisua Kristuksen nimessä.
Pyhä elämä on sakramentaalista elämää. Se heijastaa Jeesusta ja on
avoin ja näkyvä merkki Jumalan armosta. Pyhä elämä on mielekästä
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ihmisen elämää, ja se on läheisessä yhteydessä Jumalaan ja on toisten
palvelemista itsensä unohtaen. Se on elämää, joka ennakoi lopullista pyhittymistämme, kun meidät kirkastetaan iankaikkisuuden murtautuessa
näkyväksi ja Jumalan ollessa kaikki kaikessa (1. Kor. 15:28).

B. Pyhityselämä
1. Liiton uudistaminen
Koska syntiinlankeemuksesta seurasi kaikkien suhteiden pirstoutuminen,
Jumalan kuvan palautuminen meihin merkitsee yhteyksiemme uudistumista. Tämä uudistuminen on elintärkeää pyhälle elämälle. Koska
Jumala tekee liiton ja pitää sen voimassa, meidänkin suhteissamme tulee
näkyä, mitä vastuullisuus liittoa kohtaan edellyttää. Siten suhteidemme
sekä Jumalaan että toisiin ihmisiin tulee rakentua rakkaudelle ja uskollisuudelle.
Raamatussa liiton käsite muodostaa kaikkien suhteiden perustan. Jumalan kanssa solmittu kuuliaisuuden liitto ilmenee vanhurskaana elämäntapana: rakastavina ihmissuhteina, toisista huolehtimisena ja uskollisuutena moraalisia arvoja kohtaan. Sen tarkoituksena on kirkastaa Jumalaa
ja arvostaa ihmisiä. Tämän vuoksi kuuliaisuuden liiton piiriin kuuluvat
pyrkivät toteuttamaan rakkautta Jumalan määräämässä tarkoituksessa.
Ennen kaikkea me olemme liitossa Jumalan kanssa, joka noudattaa
uskollisesti kanssamme solmimaansa rakkauden liittoa. Kun vastaamme tähän rakkauteen, suhteemme häneen syvenee ja pääsemme häntä
lähemmäksi. Kun tämä rakkaus kasvaa, se ilmenee opetuslapseudessa
elämisenä. Pyhitetty uskova saa rakkaudesta voimaa ja kuuliaisuudesta
opastusta pitääkseen liiton voimassa.
Jumalasuhteemme kehittyessä rakkaus Jumalaan vetää meitä toisten ihmisten luo, ja kuuliainen opetuslapseus saa meidät panemaan rakkauden
liikkeelle. Toisista välittävään yhteyteen osallistuminen voittaa meissä
olevan itsekkyyden, haastaa omavanhurskautemme johtaen meidät
rakkauteen, nöyryyteen, eheyteen ja haluun nähdä toistenkin solmivan
liiton Jumalan kanssa.
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Myös suhteemme Jumalan maailmaan muuttuu. Näemme siinä Jumalan
kauneuden ja heijastuksen hänestä, ja tunnustamme, että se on hänen
maailmansa, hänen luomisensa hedelmä. Luotua maailmaa kohtaan
osoitettu vihamielisyys katoaa ja opimme ymmärtämään osamme sen
vastuullisina hoitajina.
Pyhitys ilmenee siten ihmisten keskuudessa liittoina. Se sekä asettaa
meidät ihmisten keskelle että muuttaa suhteitamme.
2. Pyhitys ja etiikka
Etiikka käsittelee ensi sijassa tärkeitä ihmissuhdekysymyksiä. Pyhitys
on todellista rakkautta, jota vaalitaan ja ilmaistaan suhteissa. Tästä
syystä kristillinen etiikka on erityisen tärkeä pyhän elämän ulottuvuus ja
tiedonala. Se antaa meille periaatteet ja ohjeet, jotta rakkaus saisi täyttymyksensä kaikissa suhteissamme.
Jeesus Kristus on kaiken sen täyttymys, mitä Vanhan testamentin laki on
luvannut ja ennakoinut. Hän opetti, että laki itse asiassa toteutui rakkaudessa (Mark. 12:28–31). Tätä oli rakkauden etiikka. Jeesuksen radikaalin rakkauden etiikan toteuttaminen merkitsee kaikkien suhteidemme
käsittelemistä pyhinä liittoina (Matt. 5:43–48; Luuk. 10:25–37; 1. Joh.
4:7–21). Jumala voi rakastaa meidän kauttamme. Tämä muutos mahdollistaa sosiaalisen pyhityksen ja auttaa meitä elämään niin, että noudatamme tätä mullistavaa rakkauden etiikkaa.
3. Eheys, terveys ja paraneminen
Pyhittävä Jumala on myös parantava Jumala, joka eheyttää meidät
(Ps. 30:2; 103:3). Sana ”eheys” viittaa Jumalan Kristuksessa suorittaman pelastusteon ja Hengen aikaansaaman pyhittämisen kaikenkattavuuteen.
Evankeliumit osoittavat Jeesuksen välittäneen ihmiselämän kaikista
ulottuvuuksista ja siitä miten synti on vääristänyt ihmiselämän. Jeesuksen toiminta oli parantava vastaus ihmisen kärsimykseen ja sairauteen
sen kaikissa muodoissa (Matt. 20:34; Mark. 1:32–34, 40–45; Luuk.
7:11–17). Kerta toisensa jälkeen koko Uusi testamentti kertoo Pyhän
Hengen parantavasta työstä. Liiton uudistaminen edellytti terveyden
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vahvistamista ihmiselämän kaikissa suhteissa: hengellisissä, emotionaalisissa, sosiaalisissa ja fyysisissä (Mark. 2:1–12; Luuk. 4:18; 7:22; Ef.
2:11–22).
Tämä merkitsee, että pyhitystä ei ole ilman eheyttä. Pyhitys voidaan
nähdä ainoastaan kaikkialle elämään ulottuvana lunastavana kosketuksena. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki fyysisesti terveet, tunne-elämältään tasapainoiset, sosiaalisesti sopeutuvat tai taloudellisesti hyvinvoivat
ovat pyhiä. Kyse ei myöskään ole siitä, että ne, jotka kärsivät fyysisestä
heikkoudesta, tunne-elämän kuohunnasta, sosiaalisesta sopeutumattomuudesta tai taloudellisista vaikeuksista, ovat syntisiä. Se tarkoittaa,
että vaatiessamme pyhitystä oikeutenamme me odotamme koko elämää
koskevaa eheyden lupausta. Pyhä elämä tarkoittaa siten Hengen johtamaa matkaa kohti eheyttä Kristuksessa.
Kuten Jeesus kieltäytyi pitämästä sairautta erityisenä syntinä (Joh. 9:3),
niin mekin pidämme kaikenlaisia sairauden tai heikkouden muotoja vain
ilmauksena ihmisen kokonaisvaltaisesta tilasta. Kuten hänkään ei parantanut kaikkia sairauksia eikä uudistanut kaikkia rikkoutuneita suhteita,
mekin huomaamme, etteivät pyhitetyt osoita täydellisen paranemisen
merkkejä jokaisella elämänalueella. Paraneminen, jota me oikeutetusti
edellytämme itsellemme, on syvällekäyvä, mutta sen vaikutuksia saamme odottaa aina ikuisuuteen saakka.
Jumalan pyhänä kansana emme ole kiinnostuneet ainoastaan omasta,
vaan myös toisten ihmisten eheydestä ja terveydestä. Siten meistä, jotka
itse tiedämme parantuneemme, muodostuu parantava yhteisö, joka parantamistehtävään antautuneena odottaa Uudessa Jerusalemissa koettavaa lopullista paranemista (Jaak. 5:13–16; Ilm. 22:1,2).
4. Pyhitys on elettävä todeksi tehtävän kautta
Pyhä elämä ilmenee parantavan, elämää antavan ja rakastavan palvelun
välityksellä. Me toteutamme tehtävässämme Kristuksen elämää. Jumala
pyhittää kansansa, ei vain siksi, että Jumalan luonteenlaatu heijastuisi
heissä, vaan myös siksi, että sama luonteenlaatu heijastuisi koko maailmassa. Jumala muuttaa yhteiskuntarakenteita eri tavoin. Hän muuttaa
niitä myös oman pyhitetyn kansansa tehtävän, mission, kautta – kansan,
jolle Jumalan Pyhän Henki antaa voimaa ja lahjoja tehtävää varten.
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Jumalan pyhän kansan tehtävä käsittää evankeliumin levittämisen,
palvelemisen ja sosiaalisen toiminnan. Jumalan pyhä rakkaus, jota hänen
kansansa sydän ja elämä ilmaisee, osoittaa maailmalle Kristusta, kutsuu
maailmaa pelastavan armon piiriin, palvelee maailmaa Kristuksen myötätunnolla ja hyökkää sosiaalisia epäkohtia vastaan. Pyhitys johtaa tähän
tehtävään.
Pyhittyminen armosta uskon kautta on kaikkien niiden etuoikeutena ja
kutsumuksena, jotka tunnustavat Jeesuksen Kristuksen Herranaan ja Vapahtajanaan ja jotka ottavat vastaan Pyhän Hengen voiman voidakseen
elää pyhää elämää.
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Lisätutkistelua varten 10
”Pyhitys merkitsee yhdenmukaisuutta Jumalan luonnon kanssa.
Se on Jumalan kaltaisuutta sellaisena kuin hän on ilmoittanut
itsensä Jeesuksessa.”
Samuel Logan Brengle1
”Armollinen Herra, asettukoon sinun armosi päälleni,
niin pelastamaan kuin pyhittämään;
koko elämääni sinä haluat ohjata,
johtaa tyynesti sen kokonaisuutta,
jotta maailma saa nähdä aina
Kristuksen ja vain Kristuksen minussa.”
Colin Fairclough2

A. Opinkappaleen keskeiset asiat
1. Kaikille uskoville
Pelastuksen alkuna ovat katumus, usko ja uudestisyntyminen (luku 7), ja
sitä täytyy pitää yllä kuuliaisen uskon kautta (luku 9). Kymmenennessä
opinkappaleessa tutkitaan ”Kristuksessa” (2. Kor. 5:17) elämisen kehittymistä. Pyhitys ei ole mikään valinnainen lisä joillekin uskoville, vaan
se on tarjolla kaikille, jotka ottavat vastaan Jeesuksen Herranaan. Vaikka
tätä kuvataan etuoikeutena, ei se merkitse, että pyhitystä edellytettäisiin
vain joiltakin kristityiltä.

1 Samuel Logan Brengle, Pyhitystie, Pieksämäki, 1976. Suom. Hilkka Taskinen.
2 Colin Fairclough, The Song Book of The Salvation Army, 1986: 479:3.
‘Gracious Lord, thy grace apply,/ Both to save and sanctify;/ All my life wilt thou control,/
Calmly ordering the whole, /That the world may ever see / Christ, and only Christ, in me.’
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2. Jumalan tahto ja työ
Jumalan tarkoituksena on, että ihmiset olisivat pyhiä (1. Piet. 1:16);
myös hänen työnsä uskovien elämässä auttaa heitä olemaan pyhiä (1.
Tess. 5:23,24). Pyhittyminen, pyhäksi tekeminen, on johdonmukainen ja
luonnollinen pelastustapahtuman jatko.
3. Ihmisen valinta
Vaikka pyhitys saavutetaan uskovan elämässä tapahtuvan Jumalan työn
kautta, se on myös ihmisen valinnan tulosta. Jumala ei tee ihmisistä
pyhiä vastoin heidän tahtoaan. Pyhitys kuten pelastuskin tulee valita
vapaasti. Tätä on joskus kuvattu konsekraatioksi, pyhittämiseksi, vaikka
aina ei ole olemassa selvää eroa niiden ilmausten välillä, joita käytetään
Jumalan toiminnasta, kun tarkoituksena on tehdä uskovasta pyhä, ja
ihmisen pyrkimyksestä pyhitykseen.
4. Jumalan kuvan palauttaminen
Pyhityksessä on kysymys eheyden ja täyden ihmisyyden palauttamisesta. Kasvua pyhitykseen tapahtuu, kun annamme Jumalan elää elämäänsä
meissä ja meidän kauttamme. Näin Jumalan todellinen kuva meissä
alkaa palautua. Jeesus Kristus teki todellisen ihmisyyden näkyväksi
oman elämänsä kautta. Kun alamme eheytyä, se vaikuttaa olemuksemme
jokaiseen puoleen, mukaan lukien suhteemme Jumalaan ja muihin ihmisiin. Se vaikuttaa minäkuvaamme, asenteeseemme luomakuntaa kohtaan
ja elämäämme yhteiskunnan jäsenenä.
5. Erottaminen Jumalan tarkoitusperiä varten
Pyhitystä kuvaavien Raamatun sanojen perusmerkitys viittaa erottamiseen. Tätä sovellettiin sekä ihmisiin että esineisiin, jotka erotettiin
tavallisesta, ajallisesta maailmasta ja vihittiin Jumalalle jumalanpalvelusta tai palvelua varten. Niistä tuli pyhiä siksi, että ne liitettiin Jumalan tarkoitusperiin. Sen tähden vihkiminen Jumalalle on pyhitykselle
tunnusomaista, jotta Jumalan tahto toteutuu.
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6. Eettiset ja sosiaaliset seuraukset
Ihmiskunnalle pyhitys ei kuitenkaan merkitse vain erottamista. Sillä
on myös moraalisia ulottuvuuksia uskovan alkaessa heijastaa Jumalan
luonnetta. Pyhitys painottaa pelastuksen eettisiä ja sosiaalisia seurauksia.
Se korostaa Jumalan kallisarvoista armoa, joka edellyttää asenteiden,
vaikuttimien ja elämäntavan muutosta sitä mukaa, kun alamme heijastaa
Jumalan luonnetta elämän arjessa.
7. Pyhitys ei ole synnittömyyttä
Pyhittyminen ei merkitse kaikkien synnin tekemisen mahdollisuuksien
poistamista. Vaikka Pyhän Hengen kautta on mahdollista olla tekemättä
syntiä ja vaikka koemme Jumalan pyhittävän voiman täyteyttä, on aina
mahdollista tehdä syntiä. Ihmisessä on vielä jäljellä rippeitä käyttäytymismalleista, jotka voivat toistua. Ihmisen taipumus antaa periksi
kiusaukselle on edelleen olemassa.
Samoin ei meidänkään tule edellyttää tässä elämässä synnitöntä täydellisyyttä. Kiusaus on osa ihmisenä olemista, mutta Pyhän Hengen voimassa me voimme menestyksellisesti vastustaa kiusausta ja olla tekemättä
syntiä. Emme kuitenkaan voi sanoa, että pyhitetyt eivät voi tehdä syntiä
tai eivät tule koskaan tekemään syntiä.
Emme voi myöskään sanoa, että ne, jotka kokevat Jumalan pyhittävän
voiman täyteyttä, tekevät väistämättä syntiä. Ne, jotka pitävät kiinni
kaikkien uskovien syntisestä epätäydellisyydestä, unohtavat tunnustaa
sovitustyön kaikki siunaukset. Kun olemme uudestisyntyneet Hengestä,
synti ei ole enää väistämätön: pelastus tuo mukanaan vapauden synnin
vallasta uskovan elämässä.
Pitämällä kiinni siitä, että uskovat ovat väistämättä syntisiä tai että he
ovat jatkuvasti taipuvaisia tekemään henkilökohtaista syntiä, rajoitetaan
sovituksen voimaa saada aikaan läpikotainen luonteen muutos ja täydellinen voitto synnistä. Saatamme tehdä syntiä, mutta sitä tehdessämme
huomaamme sen olevan vastakkaista ja vierasta sille, mitä me olemme
Kristuksessa. Me uudistumme armossa tunnustaessamme syntimme
Jumalan ja niiden edessä, joita kohtaan olemme tehneet väärin.
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•

Kun kasvamme pyhityksessä, Jumalan kuva uudistuu elämässämme
(luku 5). Kuinka tämä näkyy käytännössä toimissamme ja asenteissamme?

•

Mitä sinulle merkitsee erottautuminen Jumalan tarkoitusperiä varten?

•

Miksi jotkut kristityt ajattelevat, että vain ”erityiset” ihmiset voivat
tulla pyhiksi? Miten me voimme opettaa heitä ymmärtämään, että
pyhittyminen on pelastuksen luonnollinen seuraus?

•

Valitse omassa elämänpiirissäsi merkityksellinen eettinen aihe.
Miten oppi pyhityksestä auttaa muotoilemaan siihen kristillisen
vastauksen?

B. Pyhityskokemuksen tulkintoja
Pyhityskokemusta on ilmaistu monin eri tavoin, eikä mikään niistä
ilmoita koko totuutta. Pyhitykseltä odotetaan toisinaan liian vähän ja
toisinaan liian paljon. Tulee olla varovainen, jotta vältetään yhtäältä
synkkä tappiomieliala ja toisaalta suurellinen täydellisyyden tavoittelu.
Tunnetuimpia tapoja ilmaista pyhitystä ovat:
1. Täydellinen pyhitys
Ilmaus ”täydellinen pyhitys” on peräisin raamatunkohdasta 1. Tess. 5:23.
Se ilmaisee uskon, että pyhitys vaikuttaa koko persoonallisuuteen ja
ulottuu sielun syvyyksiin saakka. Tätä ilmausta ei tule kuitenkaan käyttää puhuttaessa täydellisen synnittömyyden tilasta. ”Täydellinen pyhitys” merkitsee ennemminkin sitä, että me olemme ehyitä tai kokonaisia
ja tietoisia siitä, että synnin tekeminen on vierasta uudelle olemisellemme Kristuksessa. Jos me teemme syntiä, myönnämme sen rehellisesti ja
tunnustamme Jumalan edessä, hyvitämme sen ja jatkamme eteenpäin.
Täydellinen pyhitys merkitsee sitä, että pysyessämme Kristuksessa
olemme vapaita synnin vallasta, joka jäytää, tuhoaa ja hajottaa meitä.
Olemme vapaita olemaan sellaisia, joiksi meidät on kutsuttu olemaan (2.
Tess. 2:13–17).
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2. Täydellinen pelastus
”Täydellinen pelastus” viittaa Kristuksen pelastustyön loppuun saattamiseen sydämissämme. Emme ehkä käsitä kääntymyksemme yhteydessä
tätä täyteyttä emmekä vaadi oikeutenamme itsellemme sovituksen täyttä
siunausta. Yrityksemme elää kristityn elämää epäonnistuu toisinaan.
Tällainen epäonnistuminen voi saada meidät huomaamaan, että pelastava armo on myös pyhittävää armoa: me voimme puhdistua kaikesta
synnistä ja meillä voi Jeesuksen oppilaina olla voitto synnistä ja elämän
koko täyteys. Me edellytämme osallemme – ja koemme Pyhän Hengen
voimassa – täydellisen pelastuksen.
Täydellisen pelastuksen käsitettä ei tule kuitenkaan ymmärtää jonkinlaisena hengellisen kylläisyyden tilana, jossa me emme enää voi tai emme
tahdo ottaa vastaan lisää armoa. Täydellisen pelastuksen käsite viittaa
pelkästään uskoomme ja avoimuuteemme Jumalan armon täydellistä lahjaa kohtaan. Elämä, joka perustuu tähän täydelliseen lahjaan ja
joka on muuttunut lahjan voimallisen sisällön vaikutuksesta, on pyhää
elämää.
Täydellistä pelastusta ei tule myöskään sekoittaa lopulliseen pelastukseen, joka tulee todeksi ainoastaan tämän maallisen elämämme tuolla
puolen.
3. Pyhällä Hengellä täyttyminen
Pyhällä Hengellä täyttyminen tai Pyhän Hengen täyteys on ilmaus,
jota käytetään kuvaamaan sitä täyteyttä, jonka avulla me kykenemme
elämään kristillistä elämää ja olemaan uskomme todistajia. Tämän
seurauksena ilo Herrassa karkottaa ja korvaa tappiomieliala-asenteet.
Pyhitys on Hengen täyteyttä. Ilmauksen ”täyttyminen” käytössä tulee
olla varovainen, jotta Jumalaa ei tehdä persoonattomaksi vertaamalla
häntä nesteeseen, jota voi kaataa meihin kuin tyhjiin astioihin. Tätä tai
muita Pyhän Hengen työn tulkintoja ei myöskään tule ymmärtää niin,
että muut Pyhän Kolminaisuuden persoonat on jätetty huomiotta. Ilmaus
”Pyhällä Hengellä täyttyminen” tarkoittaa pikemminkin sitä, että Jumala
itse tulee uskovan elämään sen työn kautta, jonka Pyhä Henki persoonana välittää.
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4. Pyhän Hengen kaste
Pyhityskokemusta kuvataan joskus ”Pyhän Hengen kasteena”. Kaste on
vertauskuva sille, että me kuolemme itsellemme ja synnymme uusina persoonina Kristuksessa. Alkukirkko käytti sitä kuvaamaan Pyhän
Hengen vastaanottamista uudestisyntymisen yhteydessä. ”Meidät kaikki,
– – , on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama Henki on yhdistänyt
meidät – –” (1. Kor. 12:13). ”Pyhän Hengen kasteen” voi sen tähden
nähdä jonakin muuna kuin ”Pyhällä Hengellä” täytetyksi tulemisena.
Kaste tapahtuu kerran, kristillisen kokemuksen alussa, kun taas täyttyminen tapahtuu toistuvasti koko kristillisen elämän ajan.
Toisinaan kaste rinnastetaan täyttymisen kanssa, ja ilmauksella ”Pyhän
Hengen kaste” kuvataan siirtymistä syntien anteeksiantamuksesta Hengen täyttämään, uudistuneeseen elämään. Meidän tulee olla varovaisia,
ettemme aseta kristillisiä kokemuksia eri lokeroihin. Jumalan pyhittävä
voima on saman pelastavan armon siunaus ja työ koetaanpa se kääntymyksen yhteydessä tai myöhemmin elämässä.
Ilmausta ”Pyhän Hengen kasteet” on myös käytetty kuvaamaan Hengen
voimalla täyttymisen tai hengellisen voiman vuodattamisen toistuvia
kokemuksia. Tämän ilmauksen käyttäminen joko yksikkö- tai monikkomuodossa voi olla hämmentävää ja johtaa sekavuuteen.
5. Toinen siunaus
Ilmausta ”armon toinen työ” tai ”toinen siunaus” on käytetty pyhitysliikkeissä, Pelastusarmeija mukaan lukien, erottamaan pyhittymisen kokemus vanhurskauttamisen ja uudestisyntymisen kokemuksesta, ja tässä on
seurattu John Wesleyn opetusta. Meidän tulee varoa, ettemme edellytä
jokaiselta kristityltä ”armon toista työtä”, jonka täytyy olla aikajärjestyksessä myöhempi kuin ”armon ensimmäinen työ”. Jumalan pyhittävää
armoa eivät rajoita inhimilliset aikataulut tai selitykset sen vaikutuksista.
Jotkut kokevat täydellisen pelastuksen kääntymyksen yhteydessä ja
jotkut toiset myöhemmin. ”Toinen siunaus” ei merkitse, että on olemassa vain kaksi siunausta tai että toinen siunaus on kristillisen kypsyyden
ja kehityksen lopullinen täyttymys. Wesleyn oppi toisesta siunauksesta
koskee kääntymystä seuraavia kokemuksia, joihin liittyy tärkeä hengellinen haaste, päätös ja kasvu. Näkynä kaikkien uskovien mahdollisuuk-
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sista Kristuksessa ”toinen siunaus” on voimakas väline rohkaisemaan
kaikkia kristittyjä tulemaan osallisiksi Jumalan armon täyteydestä.
6. Puhtaan sydämen siunaus
Ilmausta ”sydämen puhdistaminen” tai ”puhtaan sydämen siunaus”
käytetään, kun korostetaan arvottomien, itsekeskeisten asenteiden poistamista mielestä ja sydämestä. ”Sydämen puhdistaminen” merkitsee, että
vaikuttimemme on puhdistettu ja että rakkaus ohjaa nyt kaikkia toimiamme. Ilmausta ”vaikuttimien puhdistaminen” tulee kuitenkin käyttää
hyvin varoen. Kun käytämme vaikuttimien puhdistamista lähtökohtana,
saatamme kieltäytyä myöntämästä ja tunnustamasta tiettyjä henkilökohtaisia synnin tekoja; myönnämme vain ”erehdykset”. Puhtaus on rakkauden lahja, jolle me avaudumme ja jonka annamme esittää vaatimuksia
itseemme nähden, mutta jota emme koskaan käytä omaksi eduksemme.
7. Täydellinen rakkaus
”Täydellinen rakkaus” on ehkä kattavin pyhitystä koskeva kuvaus, vaikkakin sellainen, jonka voi ilmaista yksinkertaisesti. Pyhittävän voimansa
välityksellä Pyhä Henki täyttää meidät Jumalan täydellisellä rakkaudella
niin, että alamme rakastaa – emme omalla, todella puutteellisella rakkaudellamme, vaan Kristuksen epäitsekkäällä rakkaudella. Meidät on siksi
varustettu täyttämään Kristuksen käsky elämässämme: ”Rakasta Herraa,
Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko
ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” (Luuk. 10:27).
•

Kuvaa oma henkilökohtainen pyhityskokemuksesi kirjoituksen,
musiikin, kuvataiteen tai tanssin välityksellä. Mikä yllämainituista
kuvauksista mahdollisesti sopii parhaiten omaan elämääsi?

•

Miten kuvaisit sen, mitä merkitsee olla pyhä, vastakääntyneelle,
jolla ei ole mitään kristillistä taustaa? Voitko käyttää yllä olevia
kuvauksia, vai onko tarpeen keksiä selitys, joka käyttää nykyaikaista
ja omassa kulttuurissasi merkityksellistä kieltä?

•

Etsi Pelastusarmeijan laulukirjasta lauluja, joissa käytetään yllä
olevia ilmauksia. Miten voisit selittää niitä jumalanpalveluksen
yhteydessä?
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C. Historiallinen yhteenveto
1. Vanha testamentti
a)

Vanhassa testamentissa pyhyys on eräs Jumalaa, mutta ei ihmiskuntaa koskeva ominaisuus. Pyhittäminen on tapahtuma tai prosessi,
jolla ihmisiä tai esineitä puhdistetaan ja vihitään rituaalisesti ja
moraalisesti Jumalalle. Rituaalisesti ymmärrettynä pyhittäminen tai
konsekraatio merkitsee puhdistusta valmisteluna Jumalan kohtaamiselle (2. Moos. 13:2; Joos. 3:5).

b) Hepreankielinen pyhyyttä merkitsevä kantasana qadosh esiintyy
Vanhassa testamentissa verbinä, substantiivina tai adjektiivina yli
850 kertaa. Sanan yleisyys viittaa sen merkittävyyteen. Tämä sana
merkitsee irrotettuna tai erotettuna olemista. Esine tai ihminen on
pyhä, jos se on erotettu ja vihitty Jumalan palvelua varten. Tämä
voidaan nähdä liittosuhteessa Israelin kanssa. Jumalan suorittama
kansan erottaminen tekee siitä ”minun pappisvaltakuntani ja pyhän
kansani” (2. Moos. 19:5,6; 5. Moos. 7:6).
c)

Israelin pyhyyden täytyy sisältää moraalinen ulottuvuus. Kansan
tulee vihkiytyä Jumalalle ja niin tehdessään tulla pyhäksi kuten
Jumala on pyhä (3. Moos. 20:7).

d) Käytännössä liittosuhteen toteutuminen näkyy pyhyyttä ja oikeutta
koskevissa säännöksissä (3. Moos. 19–20), joissa pyhyys ymmärretään ehtona Jumalan antaman lain noudattamiselle.
e)

Pyhyyden käsitteeseen sisältyy Laissa ja profeetoissa henkilökohtaisen vanhurskauden ajatus, joka ilmaistaan sekä Jumalan solmimissa
ja voimassa pitämissä liitoissa että ihmissuhteissa. Vanhurskaus
käsitetään uskollisuutena liittosuhteissa. Tällainen uskollisuus on
tunnusomaista pyhälle ihmiselle. Jumalalle vihkiytyminen merkitsee Jumalan tahdon mukaista elämää (Jer. 31:31–34).

222

2. Uusi testamentti
a)

Uuden testamentin kreikan kieleen kuuluu kaksi sanaa, jotka käännetään sanalla ”pyhä”. Hagiasmos käännetään joskus sanalla ”pyhittyminen”, ja se kuvaa käsitettä ”olla erotettu Jumalalle”. Toinen
sana on hosiotes (hosios). Tämä sana liittyy elämänlaatuun, ja se
merkitsee olla vanhurskas ja puhdas Jumalan edessä niin sisäisessä
mielessä kuin tekojemmekin kautta. Nämä sanat yhdessä muodostavat Uuden testamentin antaman kuvan pyhyydestä, johon sisältyy
moraalinen ja hengellinen puhtaus sekä vihkiytyminen Jumalalle ja
erottaminen hänen käyttöönsä.

b) Jeesus on esikuva. Demonit kutsuivat häntä ”Jumalan Pyhäksi”
(Mark. 1:24). Jeesuksen pyhyys ilmenee ihmissuhteissa ja pyhässä elämässä, sekä täydellisimmin rakkaudessa. Hän hyväksyy ja
tunnustaa Isä Jumalan arvovallan (Joh. 17:11). Hän on omistautunut
täyttämään Isän tahdon (Joh. 8:29). Hänen elämässään ja kuolemassaan ei ilmene itsekkyyttä (Mark. 10:45, Joh. 17:17–19), ja hän on
täydellisen tinkimätön elämäntavassaan ja ihmissuhteissaan. Paavali
kuvaa Jeesusta pyhyytemme esikuvana ja lähteenä elämällemme
Jumalassa (1. Kor. 1:30).
c)

Uudessa testamentissa pyhyys on Jumalan ominaisuus, jota Jumalan
kansan tulee heijastaa omassa elämässään. Se on Kristus-yhteyden
kautta tapahtuvaa Jumalan kuvan palauttamista uskovassa (Kol.
3:9,10). Pyhyys merkitsee olemista Jumalan käytössä hänen tehtäväänsä varten maailmassa, sekä Kristuksen kaltaista luonnetta ja
asenteita.

d) Uuden testamentin käsitys pyhyydestä määrittelee uudelleen Vanhan
testamentin puhtautta (Hepr. 9:13–14), vihkiytymistä (Room. 6:19;
15:16) ja liittouskollisuutta (Hepr. 8:6–13) koskevat painotukset.
e)

Paavalille pyhittyminen on moraalinen vastine Vanhan testamentin
uhraamiselle, jossa ihmiset tai esineet varataan tai erotetaan Jumalalle (Room. 12:1,2). On tärkeää huomata, että uskovat on valittu
ja omistettu pyhitykseen. Tämä on heitä koskeva Jumalan tahto, ja
ilman pyhitystä kukaan ei näe Herraa (Hepr. 12:14).
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f)

Pyhittyminen on nähtävä Isä Jumalan, Kristuksen ja erityisesti
Pyhän Hengen työnä. Kristityt on pyhitetty ”olemaan Kristuksessa”
uudestisyntymisen kautta, ja siksi Paavali kutsuu kaikkia kristittyjä pyhiksi, toisin sanoen sanalla ”pyhät”. Tämä ei viittaa niihin,
jotka ovat erityislaatuisia, ja sen tähden lähes tai täysin moraalisesti
täydellisiä, vaan yksinkertaisesti tietyllä paikkakunnalla eläviin
uskoviin (Room. 1:7; 1. Kor. 1:2; Ef. 1:1; Fil. 1:1, 4:21; Kol. 1:1).
”Pyhä”-sanaa käytetään melkein yksinomaan monikkomuodossa.
Pyhät ovat ihmisiä, jotka kuuluvat Jumalalle. Tämä on ilmauksena
inklusiivinen, omaan piiriinsä sulkeva, ja osoittaa pyhityksen suhdeluonnetta. Siinä ei ole kyse täydellisenä olemisesta, vaan täydelliseksi tulemisesta, kypsymisestä täyteen mittaan Kristuksessa. Olla
”pyhä” ei tarkoita lopputulosta, vaan olemista jatkuvan työn alaisena. Uuden testamentin pyhät ovat epätäydellisiä ihmisiä (Room.
1:7; 1. Kor. 1:2, vrt. 10), mutta työ heissä tulee lopulta valmiiksi
(Fil. 1:6; 1. Joh. 3:2, 3).

g) Paavalin kirjeet olettavat, että oikea usko johtaa luonnostaan oikeisiin moraalisiin tekoihin. Hänen kirjeensä noudattavat usein mallia,
jota on kuvattu ”indikatiivi-imperatiivi”-rakenteeksi. Opillista
opetusta seuraavat ne käytännön johtopäätökset, joita kristittynä
eläminen edellyttää. Nämä kaksi jaksoa liittyvät toisiinsa usein sanoin ”niin” (Room. 12:1 – vuoden 1938 käännös) tai ”siis” (Ef. 4:1;
Kol. 3:12 – vuoden 1992 käännös). Pelastus johtaa pyhitykseen,
ja pyhitys osoitetaan oikean elämän ja erityisesti yhteisön piirissä
ihmissuhteiden välityksellä (1. Kor. 5–8; Ef. 4–6:9; Kol. 3:12–4:1).
h) Kirkko on kutsuttu olemaan esikuva siitä, millainen todellisen Jumalan yhteisön tulee olla, koska maailma oppii tietämään Jumalasta
vain sen mukaan, miten todellista Jumalan kansan pyhittyminen on
(Joh. 17:17,18).
i)

Uskovat ovat tulleet pyhiksi ja elävät jatkuvasti pyhyydessä. Siksi
uskovat ovat pyhittymisensä suhteen sekä passiivisia että aktiivisia.
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3. Alkukirkko
a)

Alkukirkon piirissä kohtaamme radikaalia, mullistavaa opetuslapseutta ja kutsumusta pyhään elämään. Tähän oli olemassa kaksi syytä.
Ensinnäkin evankeliumi ymmärrettiin uskovien kutsumuksena elää
tavalla, mikä erosi täysin ei-uskovien elämäntavoista. Toiseksi tehtävän,
mission, suorittamisella oli kiire, sillä varhaiskristityt odottivat Kristuksen pian tapahtuvaa paluuta ja Jumalan valtakunnan perustamista.

b) Oppi pyhityksestä tulee hyvin selvästi ilmi alkukristillisissä kirjoituksissa. Kristityt elivät pakanallisessa elinympäristössä, ja tällaisen
maailman keskellä heitä kutsuttiin pyhitykseen. Siinä heidän oli
todistettava Jumalasta ja kirkastettava häntä jokapäiväisen elämänsä
kautta. Didakheen kirjoittajalle tavallinen pyhitys, ”elämän tien”
kulkeminen oli sitä, mitä edellytettiin äärimmäisen vaikeina aikoina.3 Vastaavasti Klemensin kirje korinttilaisille kehottaa kristittyjä
tekemään ”sellaista, mikä on pyhitykselle ominaista”4 niin, että
heidän hyvät tekonsa ovat todistuksena muille ihmisille.
c)

Sitä mukaa kuin kirkko vakiinnutti asemaansa ja yhteiskunnan
johtavat voimat tukivat sitä, innostus noudattaa kutsua pyhitykseen melkein unohtui kristinuskon valtavirrassa. Tämän kehityksen seurauksena pyhitys nähtiin muutaman valitun etuoikeutena.
Kutsu pyhitykseen ei juurikaan koskenut maallikoita. Pyhää elämää
odotettiin vain niiltä, jotka oli valittu olemaan pyhiä toisten ihmisten puolesta. Noin vuonna 270 Pyhä Antonius meni autiomaahan
ja alkoi elää yksinäisyydessä rukoillen ja paastoten. Pian siellä oli
joukko erakkoja, joita kunnioitettiin pyhinä miehinä. Jotkut heistä
kehittivät omituisia uskomuksia ja tapoja.

d) 200- ja 300-luvuilla alkoivat askeettien ryhmät elää yhdyskunnissa,
ja vähitellen tästä kehittyi luostarielämä. Nämä uskonnolliset yhteisöt olivat ihmisryhmiä, jotka etsivät yhteyttä Jumalaan hengellisen
elämän ja kilvoittelun kautta. Ne olivat myös esitaistelijoita ristin
tien puolesta – tien, johon sisältyi itsekieltäymystä tai kieltäytyminen omaisuudesta, sekä yhteisöelämä.
3 http://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html
4 Klemensin kirje korinttilaisille http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf09.xii.iv.xxx.html
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Tällainen elämänmuoto koski kuitenkin vähemmistöä, eikä pyhitys enää koskenut uskovien koko joukkoa. 500-lukuun mennessä
luostarilaitos järjestäytyi muun muassa työn ja rukouksen varaan
rakentuneen Pyhän Benedictuksen luostarisäännön mukaan.
e)

Irlannissa vaikuttava varhainen kelttiläinen kristillisyys opetti
radikaalia pyhitystä. Kelttiläinen kristillisyys kehittyi Irlannissa ja
oli merkittävin kristinuskoa uudelleen Englantiin, Skotlantiin ja
Länsi-Eurooppaan tuova liike Rooman valtakunnan 400-luvulla
tapahtuneen tuhon jälkeen. Radikaali pyhitys oli elämäntapa, joka
rohkaisi puhtauteen ja myötätuntoon toisia kohtaan sekä osallistumaan ihmiselämään sen kaikissa ulottuvuuksissa.

4. Keskiaika
a)

Keskiaikana pyhyys käsitettiin jälleen tavallisena ja luonnollisena
kristillisen elämän seurauksena. Sekä Bernhard Clairvauxilainen
(1090–1153) että Tuomas Akvinolainen (1225–1274) kohdistivat
huomionsa pyhyyden paavalilaiseen merkitykseen moraalisena ja
eettisenä arvona. Franciscus Assisilainen (1181–1226) löysi pyhyyden uudelleen yksinkertaisena, mutta radikaalina elämäntapana, jota
myötätunto, ilo ja voimattomuus leimaavat.

b) Pierre Valdes (noin 1140 – noin 1218), Lyonista kotoisin oleva rikas
kauppias, perusti valdolaisliikkeen. Vuonna 1173 hän totteli Jeesuksen käskyä myydä kaikki, mitä hänellä oli ja antaa se köyhille
(Matt. 19:21). Pierre Valdes alkoi vaeltaa saarnaten ja kutsuen ihmisiä opetuslapseuteen. Tästä kehittyi maallikkojen herätysliike. Sille
oli tunnusomaista äärimmäinen köyhyys ja se painotti saarnaamista,
jota tekivät sekä miehet että naiset. Valdolaiset liittyivät uskonpuhdistuksen jälkeen reformoituun kirkkoon.
c)

Joachim Fiorelaisen (1132–1202) kirjoitukset ovat tarjonneet
innoitusta yksittäisille ihmisille ja ryhmille, muun muassa 1700- ja
1800-lukujen pyhitysliikkeelle. Hänen käsityksensä iankaikkisesta
evankeliumista, evangelium aeternum, uskon tuhoutumattomasta
hedelmästä, joka on jäänyt jäljelle Pyhän Hengen tulen puhdistuksen jälkeen, on kiehtonut monien mielikuvitusta. Tätä laajaa
käsitettä ovat paisuttaneet erilaiset merkitykset riippuen kyseessä
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olevien henkilöiden ja ryhmien näkökulmista ja uskonkäsityksistä.
Iankaikkisen evankeliumin malliin kuuluu historian jako kolmeen
ajanjaksoon: Isän aika (Vanhan testamentin kattama aikakausi),
Pojan aika (Uuden testamentin kattama aikakausi) sekä Pyhän Hengen aika, jota tulee leimaamaan iankaikkinen evankeliumi ja Pyhän
Hengen valtava vuodattaminen. Tämä yhdessä hänen profetioidensa
ja Ilmestyskirjan tulkintojensa kanssa on tehnyt suuren vaikutuksen
häntä seuranneiden vuosisatojen aikana eläneisiin ihmisiin. Toisinaan hänen vaikutuksensa on näyttänyt häviävän vain tullakseen
yhtäkkiä jälleen esiin.
5. Uskonpuhdistus
a)

Eräs reformaation merkittävä seuraus oli kaikkien uskovien pappeus – tai yleinen pappeus -käsitteen kehitys. Luther kirjoitti:
”Ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa sanotaan:
’Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo,
– –’ Tässä mielessä me kaikki olemme pappeja – me, jotka olemme kristittyjä.”5 Sen tähden ei tarvita mitään pappia toimimaan
yksittäisten kristittyjen ja Jumalan välisenä yhdysmiehenä. Ainoa
Jumalan ja ihmiskunnan välinen välittäjä on Jeesus Kristus (1. Tim.
2:5). Kirkko on kokonaisuudessaan ”kuninkaallinen papisto”, ja sen
tähden jokaisella uskovalla on kutsumus ja palvelutehtävä täytettävänään. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että kaikki voivat suorittaa ”papillisia” tehtäviä, vaan pikemminkin, että jokaisen kristityn
tulee täyttää oma roolinsa kirkossa. Pyhityksellä on sen tähden merkitystä kaikille kristityille, joiden tulee haluta ottaa osaa Kristuksen
ruumiin suorittamaan työhön ja palveluun.

b) Uskonpuhdistajat uskoivat niin kuin vanhurskauttamisopinkin
yhteydessä, että pyhitys ei ole omaa saavutustamme, vaan täysin
Jumalan työtä. Calvin kirjoitti, että me otamme vastaan kaksinkertaisen armon, sovituksen Jumalan kanssa ja pyhittymisen, joita ei
voi erottaa toisistaan.

5 Martti Luther, 1520 Kirkon Baabelin vankeudesta – Papiksivihkimys.
http://www.ccel.org/ccel/luther/first_prin.v.iii.vii.html
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c)

”Varmaa on, ettei kukaan ihminen voi koskaan oppia tuntemaan
häntä oikein ilman, että ottaa samanaikaisesti vastaan Hengen
aikaansaaman pyhittymisen, tai vielä selkeämmin ilmaistuna: usko
muodostuu Kristuksen tuntemisesta. Kristusta ei voi tuntea ilman
hänen Henkensä suorittamaa pyhittämistä, ja siksi uskoa on mahdotonta erottaa hurskaista tunteista.”6

6. Pietismi ja puritanismi
a)

Puritaaniset ja pietistiset perinteet kohdistivat 1600- ja 1700-luvuilla huomion elämän pyhitykseen, ja nämä perinteet olivat se perusta,
jolle wesleyläinen liike 1700-luvulla ja pyhitysliike 1800-luvulla
perustettiin.

b) Philipp Jakob Spenerin julkaisema kirja Pia Desideria (Hurskaita
toiveita, 1675) aloitti pietismin. Spenerin ehdotukset kirkon uudistamiseksi, joka tapahtui pääasiallisesti henkilökohtaisen raamatunluvun kautta, osoittautuivat merkittäviksi. Pietismi toimi luterilaisen
opillisen puhdasoppisuuden valta-asemaa vastaan ja tasapainotti
tätä sillä uskolla, joka on yhteydessä todelliseen elämään ja vaikuttaa siihen. John Bunyanin (1678–1684) kirjalla Kristityn vaellus
oli myös laajalle ulottuva vaikutus niin kirjailijoihin, kirjoittajiin,
saarnamiehiin, kirkkoihin kuin yksittäisiin kristittyihinkin teokseen
sisältyvien kuvien ja esimerkkien kautta. Kristityn elämän rinnastaminen pitkään matkaan, johon kuuluu henkilökohtainen jättäytyminen ja kilvoitus, vangitsi pietismin hengen ja painotukset.
c)

6

1500- ja 1600-lukujen englantilaiset puritaanit puolustivat niin
yksilöhurskautta kuin opin ja jumalanpalveluksen puhtautta. Heidän
arvostelunsa sekä Englannin kirkkoa että hallitsijavaltaa kohtaan
merkitsi joutumista pidätyksille ja vangitsemisille alttiiksi. Sen tähden monet valitsivat siirtolaisuuden amerikkalaisissa siirtokunnissa,
joissa heistä tuli merkittävä amerikkalaista kristillisyyttä muovaava
voima. Jonathan Edwards (1703–1758) oli merkittävin amerikkalainen puritaaniteologi, ja hän toimi 1730- ja 1740-lukujen suurten
herätysten keskeisenä hahmona. Hänen kirjojaan luettiin laajalti ja
ne viitoittivat tietä sille, että pyhitys ymmärrettiin erillisenä kokeJean Calvin, http://www.ccel.org/ccel/calvin/institutes.v.iii.html
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muksena.7 Vuonna 1740 George Whitefield (1714–1770) kutsuttiin
liittymään tähän herätykseen, jota myöhemmin kutsuttiin Ensimmäiseksi suureksi herätykseksi.
d) Samaan aikaan pietistit Hallessa Saksassa – erityisesti kreivi Nikolaus
Ludwig von Zinzendorf (1700–1760), herrnhutilaisuuden perustaja –
vaikuttivat voimakkaasti pyhitysliikkeen kehitykseen Euroopassa. John
Wesleyn pyhitysopetus sai vaikutteita Zinzendorfilta, joka painotti, että
pyhitys samoin kuin vanhurskauttaminenkin tapahtuu ”uskon kautta”.
7. Metodismi
a)

Hallessa toimiva yhteisö vaikutti John Wesleyyn suuresti. Erityisesti
Peter Böhlerillä (1712–1775) oli merkittävä osa Wesleyn hengellisessä kehityksessä, joka johti Aldersgaten kokemukseen (Lisätutkistelua varten 8 B3). Tuossa kokemuksessa – Wesleyn lukiessa Martti
Lutherin teosta Roomalaiskirjeen selitys – hänen epäilyksensä ja
pelkonsa vaihtuivat rauhaan, luottamukseen ja voittoon.

b) Wesleyn pyhityskäsitys nousi hänen kokemuksestaan; se ei ole mitään systemaattista teologiaa. Hän väitti, ettei ole olemassa mitään
välimuotoa. ”Me emme voi olla pyhiä tietyissä osissa elämäämme.
Jokaisen osan tulee olla pyhitetty Jumalalle. Elämäni jokaisen osan
(eikä vain joidenkin osien) tulee olla uhri joko Jumalalle tai itselleni, mikä itse asiassa merkitsee: paholaiselle.”8
c)

Wesley käsitti pyhityksen olevan osa täydellistä pelastustietä, via
salutis, joka alkaa vanhurskauttamista seuraavalla uudestisyntymisellä. Tästä silmänräpäyksellisestä työstä se laajenee asteittain toiseksi työksi, jossa synneistä puhdistumisen seurauksena on sydän,
jossa vallitsee ”täydellinen rakkaus”. Tällä Wesley tarkoitti vaikuttimien tai aikeiden puhtautta, vilpitöntä rakkautta. Tästä pyhittymisen
prosessi jatkuu, kunnes se on saatettu päätökseen uskovan kuollessa
tai kun hänet ylennetään kirkkauteen.

7 Jonathan Edwards, The Life and Diary of David Brainerd 1745 ja
Charity and its Fruits 1746.
8 John Wesley, A Plain Account of Christian Perfection:
www.ccel.org/w/wesley/perfection/perfection.html:1
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d) Wesley otti täydellisyyden käsitteen lukemistaan William Law’n
kirjoista Christian Perfection (Kristillinen täydellisyys) ja Serious Call
(Vakava kutsumus). Hänen täydellisyyden määritelmänsä ei tarkoittanut ihmisen voivan olla niin hyvä, ettei hänessä ollut kasvun tai
kehityksen varaa. Sen sijaan määrittelyllä oli raamatullinen tarkoitus
saavuttaa haluttu tavoite, sen tehtävän täyttymys, jota varten olemme
luodut, täyttymyksen, kypsyyden tunne (heijastaen kreikankielistä
sanaa teleios, joka on käännetty englanniksi sanalla ”täydellinen” ja
joka kirjaimellisesti merkitsee loppua, päämäärää tai tavoitetta). Siten
Wesley määritteli täydellisyyden olevan ”se rakkaus Jumalaa ja lähimmäisiämme kohtaan, joka edellyttää vapautusta kaikesta synnistä”.9
e)

Wesley huomautti: ”Niin kuin meidät vanhurskautetaan uskosta, niin
meidät myös pyhitetään uskosta. Usko on pyhittymisen ainoa ehto niin
kuin se on vanhurskauttamisenkin ehtona.” Uskovat tietävät, että heidät
pyhitetään ”Hengen kautta, jonka hän, Jumala, on antanut meille.”10

f)

Wesleyn mukaan pyhittyminen ilmeni käytännöllisellä tavalla. Hänen
pyhitysopetuksessaan oli selkeä eettinen heräte. ”Täydelliseen rakkauteen”, joka leimasi hänen pyhityskäsitystään, kuului toisten ihmisten
kuormien kantaminen. ”Kristinusko”, hän sanoi, ”on sosiaalinen uskonto; ja – – jos siitä tehdään jotakin yksinäisyyteen vetäytyvää, niin silloin
se tuhotaan.”11 Vaikka tämä koskee erityisesti kristityn kosketusta yhteiskuntaan kokonaisuudessaan, niin Wesley tunnusti myös kristillisen
seurakunnan tarpeen pitää yllä hengellistä elämää. Tätä tavoitetta varten
hän järjesti kolme tukiryhmää vastakääntyneitä varten: the Society
(paikallisyhteisö), the Band (pienryhmä) ja the Class Meeting (luokan,
solun kokous). Wesley kirjoitti: ”[jos] te tulette yhteen rohkaistaksenne
ja auttaaksenne toisianne elämään todeksi pelastustanne, ja siinä tarkoituksessa huolehditte toisistanne rakkaudessa, niin silloin te olette niitä,
joita minä tarkoitan metodisteilla.”12

9 John Wesley, A Plain Account of Christian Perfection:
www.ccel.org/w/wesley/perfection/perfection.html: 17
10 John Wesley, The Works of John Wesley, 14 vols. reprinted, Grand Rapids, Michigan.
Baker Book House, 1978, 11:420.
11 John Wesley, http://www.godrules.net/library/wsermons/wsermons24.htm
12 John Wesley, Advice to the People Called Methodists
http://www.godrules.net/library/wesley/274wesley_h14.htm
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g) Pelastusarmeijan syntyä edeltäneitä vuosia leimasi suuri pyhitysherätys. Se alkoi vuonna 1858 USA:ssa rukouskokousherätyksenä
leviten Kanadaan ja sitten Isoon-Britanniaan (1859). Charles Finney
ja James Caughey olivat vaikutusvaltaisia saarnaajia. Herätys vaikutti useimpiin kirkkoihin mukaan lukien evankelikaalit anglikaanisen/episkopaalisen kirkon piirissä, metodistit, kongregationalistit ja
presbyteerit.
h) Walter C. Palmer ja hänen vaimonsa Phoebe Palmer olivat amerikkalaisia, jotka kampanjoivat Isossa Britanniassa vuosina 1859–
1863. Heidän kummankin antama opetus ja pitämät herätyskokoukset sekä Phoebe Palmerin pyhitystä koskevat kirjat olivat William ja
Catherine Boothille innoituksen lähteitä.
i)

Tämä suuri herätys vaikutti lähetystyön alkamiseen eri puolilla
maailmaa. Vasta perustettu (1846) Evankelinen allianssi oli läheisesti kytkeytynyt pyhitysherätykseen.

8. Pelastusarmeija
a)

Luottamus mahdollisuuteen elää pyhää elämää ja kohdata Jumalan
pyhittävä Henki on olennainen osa Pelastusarmeijan opetusta ja
uskoa. Siihen on John Wesleyn opetus voimakkaasti vaikuttanut.
Merkittäviä ovat olleet myös niin Suuressa herätyksessä kuin pyhitysliikkeessä aina Armeijan syntyaikaan asti toimineet saarnaajat.
Varhaiset Armeijan johtajat, William ja Catherine Booth, Bramwell
Booth ja George Scott Railton asettivat pyhitysopetuksen etusijalle.
Kirjoituksessaan vuodelta 1902 William Booth korosti sen merkitystä: ”Pidän kirjan Blessing of a Clean Heart (Puhtaan sydämen
siunaus) julkaisemista ja sen antamaa iloa oleellisen tärkeänä
oman rauhani, voimani ja käyttökelpoisuuteni tähden. Tärkeämpää
kuin koskaan se on nyt myös Pelastusarmeijan edistymiselle ja
menestykselle.”13

b) Jo niinkin varhain kuin vuonna 1881 Railton oli ehdottanut, että
pyhityksen siunaus on pelastusupseerille välttämätön:

13 William Booth, 1902, Purity of Heart. London SP & S: 15.
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”– – on mahdotonta olla tehokas upseeri, ellei omaa tätä siunausta.
Melkein jokainen upseeri onkin, ainakin joskus, sen omistanut;
joten niiden, jotka eivät sitä omista, täytyy olla langenneessa tilassa
ja jollakin tavalla vääristyneitä ja epäaitoja.”14
c)

Samuel Logan Brengle kirjoitti paljon pyhityksestä. Brengle, joka
kuvasi pyhitystä ilmauksin ”täydellinen rakkaus”, ”puhdas rakkaus”
ja ”Kristus sinussa” (1896), otti sen kannan, että puhdistus kaikista
synneistä on mahdollista niin, ettei sydämeen jää enää pahaa halua
tai taipumusta. Pyhitys on tila, jossa Jumalaan luotetaan täydestä
sydämestä, ja kristillinen täydellisyys on Jumalan tahdossa olemista
ja sen mukaan toimimista. Tämä saavutetaan ”armon toisella teolla,
jota edeltää kokosydäminen vihkiytyminen, sekä – kuten kääntymystäkin edelsi – varma uskon teko”.15

d) Frederick Coutts antoi 1960-luvulla uuden sysäyksen pyhitysopetuksellemme ajattelunsa, opetuksensa ja kirjoitustensa välityksellä. Kirjassaan
Kutsu pyhitykseen (The Call to Holiness) hän painottaa ”Kristuksen
kaltaisuutta” pyhityksen määritelmänä: 16 ”Missä Kristus on valtaistuimella, siellä on todellista pyhitystä.” Hänen mielestään jokaista ratkaisevaa hetkeä tai kriisiä tulee seurata prosessi, joka merkitsee Hengen
hedelmän yhä kasvavaa vastaanottamista uskovan elämään.
”Kehityksen täytyy seurata kriisiä. Antaessani itseni Jumalalle saan
alkuvaiheessa vastaanottaa Hengen täyteyttä vastaanottokykyni
mukaan. Mutta sitä mukaa kun otan vastaan, tämä kyky kasvaa
– – Täydellinen antautuminen on pyhitetyn elämän alku. Tämän
kokemuksen määränpäätä en näe – en voi sitä nähdä.”17
14 Lainaus: John Larsson, Hengellinen läpimurto, Pieksämäki 1987, 52,
suom. Hilkka Nieminen; 1983, Spiritual Breakthrough, London: The Salvation Army: 53.
15 Samuel Logan Brengle, 1896, Helps to Holiness, Salvationist Publishing and Supplies
Ltd: 8.
16 Frederick Coutts, 1957, The Call to Holiness, London:
Salvationist Publishing & Supplies Ltd: 25.
Kutsu pyhitykseen: suomentanut Elsa Könönen, Porvoo, 1965, s. 38.
17 Frederick Coutts, 1957, The Call to Holiness, London: Salvationist Publishing &
Supplies Ltd :36–37. Kutsu pyhitykseen, suomentanut Elsa Könönen, Porvoo, 1965,
s. 55–56.
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e)

Pelastusarmeijalaisen pyhitysopetuksen kirjoituksiin 1970- ja
1980-luvuilla kuuluvat muun muasssa: Edward Read, Studies in
Sanctification, 1975; Clarence Wiseman, Living the Holy Life, 1978;
Arthur Pitcher, Holiness in the Traffic, 1987; John Larsson, Spiritual
Breakthrough, 1983, suom. Hengellinen läpimurto, Pieksämäki
1987; Chick Yuill, We Need Saints, 1988.

f)

John Larsson teki seuraavan yhteenvedon 1900-luvun jälkipuolen
käsityksestä: ”– – yhä useampien malli on nyt alkukohtana oleva
kriisi, jota seuraa kehitys. Jossakin vuoren juurella pyhiinvaeltaja
kokee hengellisen kriisin, joka panee hänet kiipeämään pyhityksen
vuorelle. Kriisistä on tullut portti, ei päämäärä. Ja siksi tämä kriisikokemus ei olekaan vain joitakin hengen jättiläisiä varten, jotka
ovat jo saapuneet melkein huipulle. Se on tie hengelliseen edistykseen, ja siksi se on tarkoitettu jokaiselle.”18

g) Hengellinen edistyminen on luonnollinen seuraus siitä, että me pysymme pelastettuina ja opimme elämään yhä enenevässä määrin Kristuksen kaltaista elämää. Useimmille ihmisille tämä on kuitenkin aikaa
vievää ja kysyy kärsivällisyyttä. Shaw Clifton vertaa tätä kokemusta
Uuden testamentin ”pyhien” (C2f) kokemukseen – pyhien, jotka oli
”erotettu”, kutsuttu pois maailmasta Jumalan tarkoitusperiä varten,
mutta jotka yhä olivat puutteellisia ihmisiä. He olivat pyhiä asemansa
vuoksi, mutta he eivät olleet aina pyhiä todellisessa elämässään.
”On eri asia olla pyhä nimeltään tai asemaltaan kuin elää pyhää
elämää. Sama pätee nykykristittyihinkin. Samalla hetkellä kun
koit pelastuksen, sinusta tuli Kristuksen oma. Sait aseman pyhänä
samassa merkityksessä kuin Paavali kutsuu pyhiksi kirjeidensä
ei-läheskään-täydellisiä vastaanottajia. Useimmille kristityille kuilu
pyhän aseman ja pyhän elämän välillä on aluksi valtavan suuri.
Kasvaminen armon tuntemisessa sekä tuleminen hengellisesti täysiikäiseksi pystyvät hitaasti mutta varmasti kaventamaan kuilua.”19

18 John Larsson, Hengellinen läpimurto, Pieksämäki 1987,45, suom. Hilkka Nieminen;
1983, Spiritual Breakthrough. London: The Salvation Army: 46.
19 Shaw Clifton, Kaikki on pysyvästi toisin 2008, 120. 1997, Never The Same Again.
Alexandria: Crest Books: 114.
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Jumala edellyttää, että annamme sen aseman, jonka pelastuksemme
on suonut meille, synnyttää meissä pyhää elämää. Monen ihmisen
kohdalla tämä edellyttää myöhemmin päätöksen hetkeä (tai useampia), jolloin he sitoutuvat syvemmin Jumalaan ja ymmärtävät, mitä
hän tahtoo heidän olevan. Kaikille kristityille ”pyhäksi” tuleminen
on kuitenkin oppimisprosessi niin todellisuudessa kuin asemankin
suhteen.
h) Kansainvälinen hengellisen elämän toimikunta (1996–1998) vahvisti ja voimisti Pelastusarmeijan pyhitykseen sitoutumisen:
”Kutsumme pelastussotilaita maailmanlaajuisesti uudelleen painottamaan pyhitysoppia ja elämään sen mukaan kaikissa sen ulottuvuuksissa niin henkilökohtaisissa, ihmisten välisissä, sosiaalisissa
kuin poliittisissakin – kukin omassa kulttuurissaan ja oman aikamme kielellä samalla sallien ja todella rohkaisten sellaista kokemusten ja ilmaisujen monimuotoisuutta, joka on sopusoinnussa Raamatun kanssa.”20
Tätä seurannut vakuutus totesi: ”Me päätämme tehdä kaikkemme
elääksemme pyhää elämää tietäen, että tämä on mahdollista vain
Pyhän Hengen voimassa – hänen, joka tuottaa hedelmäänsä meissä.”
i)

Pelastusarmeija on 2000-luvun alussa jatkuvasti tutkinut, mitä tämä
merkitsee niin yksittäisille ihmisille kuin Pelastusarmeija-yhteisölle.
Nykyinen teologinen tutkimus kohdistuu Pyhään Kolminaisuuteen
suhteiden leimaamana yhteisönä (luku 3) ja siten kristillisten ihmissuhteiden mallina. Tämä yhdistettynä uuteen kristillisen yhteisön
painottamiseen reaktiona nyky-yhteiskuntaa kohtaan on johtanut
keskusteluun, jossa käsitellään sekä sosiaalista että ihmissuhteita
koskevaa pyhitystä. Philip Needham kirjoittaa:
”Jos pyhitys on – niin kuin me pelastusarmeijalaiset olemme
väittäneet – täydellistä rakkautta, niin sillä ei ole merkitystä ilman
yhteisöä, jossa Jumalan rakkauden voi kokea, ilmaista ja oppia.

20 Kansainvälisen hengellisen elämän toimikunnan raportti, liite 4.
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’– – jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen
rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä’ (1. Joh. 4:12).
Meidän tulee olla tämänkaltainen yhteisö tai muutoin pyhityksemme on sisällyksetön – – Pyhitys tulee nähdä henkilökohtaisena
matkana vain osana toisten uskovien kanssa tehtävää matkaa. Me
kuulumme ’Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät.’ (Ef.
2:19). Uusi testamentti antaa minulle sellaisen pyhityksen, joka on
muodoltaan sekä yksiköllinen että monikollinen.”21
Pyhityksen tarve pysyy Pelastusarmeijan elämän ja ajattelun keskipisteenä. Pelastusarmeijan saarnaajat, opettajat ja kirjoittajat käyttävät hyväksi Armeijan alkuaikojen ja kristillisen kirkon perintöä. He
pyrkivät edelleen tekemään pyhityksen merkityksen mahdolliseksi
saavuttaa, tarkoituksenmukaiseksi ja puoleensavetäväksi kaikkien
pelastusarmeijalaisten elämässä. Pyhä elämä pysyy Pelastusarmeijassa tärkeysjärjestyksessä etusijalla. Se on Pyhän Hengen elämää
uskovassa ja hänen kauttaan niin, että Jumalan valtakunta voisi
uskovien vaikutuksesta luoda uutta muissa ihmisissä ja maailmassa.
•

Pyhitys on Jumalan teko eikä meidän oma saavutuksemme.
Onko tämä totta? Miksi?

•

Etsi sellainen taideteos, joka mielestäsi heijastaa pyhittävän
Hengen toimintaa.

•

Missä määrin ajatus siitä, ettei pyhityksellä ole mitään tekemistä
”tavallisten” kristittyjen kanssa, on pysynyt elossa 2000-luvulle
saakka? (C3cd)

•

Minkä neuvon antaisit nuorelle, joka pyrkii elämään pyhää elämää,
mutta kipuilee elämässään jonkin asian kanssa? (C7b)

21 Philip Needham, 2000 Integrating Holiness and Community: The Task of an Evolving
Salvation Army. Word and Deed Fall 2000: 11, 14.
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D. Merkitys pelastusarmeijalaisille
1. Kaikkien uskovien etuoikeus
Samoin kuin pelastus tulee ymmärtää mahdollisuutena jokaiselle, joka
päättää uskoa Jeesuksen sovitustyöhön, niin pyhityskin tulee nähdä
kaikkien uskovien mahdollisuutena. Pyhitystä ei myöskään voi käsittää
hengellisistä asioista kiinnostuneempien tai innostuneempien valinnaisena hengellisenä kokemuksena. Pyhitys tulee hyväksyä pelastuksen
luonnollisena seurauksena. Se on Jumalan tahto omalle kansalleen.
Pelastusarmeijan opetuksen ja osastoelämän tulee heijastaa tätä totuutta.
2. Pyhityksen kokemus
Pyhitykseen ei ole mitään määrättyä tietä. Sisäisen hengellisen elämän
kehittyminen on elintärkeää, jotta se pitää yllä elämäämme maailmassa.
Emme kuitenkaan voi laatia pyhityskokemuksesta järjestelmää. Pyhitys
tunnetaan pikemmin hedelmistään kuin siitä tavasta, jolla se vastaanotetaan, tai nimestä, jonka olemme sille antaneet. Pelastusarmeijalaiset
tunnetaan pyhinä ihmisinä vain heidän eläessään pyhää elämää, eikä
siksi, että heillä on määrättyjä uskonnollisia tai hengellisiä kokemuksia.
3. Pyhä elämä
Pelastusarmeijalaisuuden todellinen ydin löytyy pyhitysopetuksesta.
Se on hengellisyyden ja palvelun, pyhän elämän ja tehtävän, mission,
välinen läheinen suhde. Pelastusarmeijan pyhityskäsitys ilmenee niin
käytännöllisenä ja sosiaalisena pyhityksenä kuin myös henkilökohtaisena hengellisenä kokemuksena ja kehityksenä. Pelastusarmeijalaisten
pyhityksen tulee ilmetä heidän vuorovaikutuksessaan toisten ihmisten
kanssa, heidän moraalisissa käyttäytymisnormeissaan ja heidän yhteiskunnallisessa toiminnassaan.
4. Pyhien yhteys
Pyhitystä koskeva opetus painottaa tarvetta kehittää sisäistä henkilökohtaista elämää, jotta sen avulla voi elää pyhää elämää, yhteisöllistä elämää yhdessä toisten kanssa sekä elämää, jota leimaavat elpyneet ihmis-
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suhteet. Missä tahansa yhteisössä pelastusarmeijalaiset elävät, heidän tulee oppia näyttämään mallia siitä, mitä tämä merkitsee. Ilmausta ”pyhät”
käytetään Uudessa testamentissa aina monikkomuodossa. Kukaan ei siis
voi olla pyhä yksittäisenä ihmisenä olematta pyhä vuorovaikutuksessa
muiden kanssa. Tämä ei merkitse sitä, että Pelastusarmeijan osastot tai
toimipisteet ovat virheettömiä, vaan että pyhityksemme tulee vaikuttaa
ratkaisevasti suhteisiimme.
5. Pyhitys ja yhteiskunta
Tämän pyhityskäsityksen seuraukset ulottuvat laajalle. Ne johtavat monitasoiseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen: suoraan osallistumiseen
ihmisten elämään heidän tarpeissaan – sekä hengellisissä että käytännöllisissä; työhön sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien
puolustamiseksi; tietoisuuteen ekologisen tasapainon merkityksestä
elämänpiirissämme, maailmanlaajuiseen voimavarojen jakamiseen ja
halukkuuteen toimia tämän saavuttamiseksi sekä vastuuseen heikoista ja
köyhistä, haavoittuvista ja syrjityistä. Näin pyhityksen vaikutukset havainnollistavat kristillistä maailmankuvaa kaikissa elämän olosuhteissa.
6. Pyhitys ja teot
Pyhityskokemus on seurausta Pyhän Hengen asumisesta ja työstä kristittyjen elämässä heidän ollessaan avoimia hänelle. Se johtaa yhä syvenevään opetuslapseuteen ja muuttuneisiin elämäntapoihin sitä mukaa
kuin Kristuksen elämä leviää kaikkialle heihin ja luo heidät kokonaan
uudeksi. Uskovat kasvavat pyhityksessä sekä henkilökohtaisesti että
yhteisöllisesti muiden kristittyjen kanssa, ja koko heidän elämäntapansa
heijastaa tätä kasvua. Jumalanpalvelukseen ja henkilökohtaiseen hartauteen sitoutumista täydentää sitoutuminen Jumalan tehtävään, missioon,
maailmassa evankeliumin julistamisen, sosiaalisen palvelun ja toiminnan välityksellä. Hurskaudesta tai myötätunnosta tehdyt työt eivät voi
kuitenkaan koskaan saada aikaan tai tuottaa pyhitystä, vaan ne ovat sen
vaikutuksia.
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•

Pyhitys ei ole mikään erityinen olotila, joka on tarkoitettu harvoja
”pyhiä” varten, vaan se on elämää, johon Jumala kutsuu ihmisiä.
”Pyhitys on tietty luonteenlaatu, johon Jumala kutsuu kansaansa.
Ja jos hän kutsuu meitä siihen, sen täytyy olla mahdollista.”22 Miksi
niin monet pelastusarmeijalaiset ovat uskoneet, että pyhitys on
jotain heille saavuttamatonta? Kuinka voimme toimia tätä väärinkäsitystä vastaan?

•

”Pyhitys edellyttää meitä likaamaan kätemme samalla kun pyydämme Jumalaa pitämään sydämemme puhtaina.”23 Mitä tämä merkitsee sinun elämässäsi? Tarvitseeko sinun muuttaa jotakin elämässäsi?

•

Miten käsityksesi ja/tai kokemuksesi pyhityksestä vaikuttavat jokapäiväisiin päätöksiisi ja tekoihisi?

•

Miten pyhitysopin tulisi vaikuttaa Pelastusarmeijan suhtautumiseen
nykyajan eettisiin kysymyksiin?

•

Kuinka selität Pelastusarmeijan pyhitystä koskevaa painotusta ystävälle, joka kuuluu johonkin toiseen kristilliseen perinteeseen, missä
ei korosteta kutsua pyhitykseen tai missä pyhityselämää ei nähdä
kristityn todellisena mahdollisuutena tämän elämän aikana?

•

Onko siinä mitään vaaraa, että pelastusarmeijalaiset saattavat
toimia ikään kuin he voisivat ansaita pyhityksen omilla ”hyvillä
töillään”? Miten voimme suojautua tältä?

•

Onko pyhitysopin kieli ymmärrettävää nyky-yhteiskunnassa? Kuinka
sinä ilmaisisit pyhitysoppia toisin voidaksesi tehdä sen ymmärrettävämmäksi niille ihmisille, jotka eivät tunne perinteistä hengellistä
sanastoa?

22 Eva Burrows Shaw Cliftonin kirjassa, 2004 New Love: Wellington, New Zealand:
The Salvation Army 125.
23 Robert Street, Called To Be God’s People. London: Salvation Books, 2008, 84.
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Luku yksitoista

Ylösnousseen Herran
valtakunta
Oppi viimeisistä tapahtumista
Me uskomme sielun kuolemattomuuden, ruumiin ylösnousemisen,
maailman lopulla tapahtuvan yleisen tuomion, vanhurskaiden iankaikkisen onnen ja pahojen ikuisesti kestävän rangaistuksen.

A. Kristillinen toivo
Kuoleman jälkeiseen elämään liittyvä kristillinen toivo perustuu uskoon
Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta. Usko ylösnousemukseen
vakuuttaa sitä, että kuolemalla ei ole viimeistä sanaa ihmisen lopullisesta kohtalosta, vaan viimeinen sana on Jumalalla. Jeesus voitti kuoleman,
ja siksi kuolema ei voi lopullisesti erottaa meitä Jumalasta. Jeesus nousi
kuolleista uuteen elämään, Jumalan antamaan iankaikkiseen elämään.
Tätä on kristillinen toivo: Jumala herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista, ja Jumala tulee herättämään meidätkin kuolleista iankaikkiseen
elämään kanssaan.
Usko ylösnousemukseen merkitsee kristitylle radikaalia luottamusta
yhteen iankaikkiseen Jumalaan. Alun Jumala on myös lopun Jumala.
Alussa oli Jumala, joka kutsui maailman olemassaoloon tyhjyydestä ja
loi meidät omaksi kuvakseen. Lopussakin on oleva Jumala, ei tyhjyys.
Jumala, joka kutsuu meitä uuteen ylösnousemuselämään kanssaan. Jumala, meidän Luojamme ja täydelliseksi tekijämme, saattaa päätökseen
meitä koskevan suunnitelmansa.
Jeesus ei kuollut tyhjyyteen, emmekä mekään kuole. Me kuolemme
elääksemme Jumalan luona.
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1. Jumalan valtakunnan voitto
Koko maailmankaikkeudessa tapahtuvaa Jumalan päämäärien toteutumista voidaan kuvata raamatullisella ilmaisulla Jumalan valtakunta.
Tämä ilmaus on tapa kuvata Jumalan herruutta inhimillisissä asioissa ja
se tulee todeksi silloin kun Kristus muuttaa ihmiselämää ja ihmisyhteisöjä. Raamattu iloitsee etukäteen siitä, että tämä muutos tapahtuu täydellisesti ja näkyvästi Jumalan uudessa maailmanjärjestyksessä. Tämä toivo
välitetään elävinä kielikuvina, jotka yrittävät kuvata sitä, mikä viime
kädessä on sanoinkuvaamatonta – sitä, että koko maailmankaikkeus elää
Luojansa kanssa keskinäisen sopusoinnun ja rauhan tilassa (Jes. 11:6–9;
Jes. 65:17–25). Uutta luomakuntaa kuvataan paikkana, jossa kaikki
elävät rakkauden ilmapiirissä, ovat osallisia kaiken hyvän yltäkylläisyydestä ja kokevat suurta iloa. Kuvat juhla-aterioista ja hääjuhlista, vedestä, joka ei koskaan ehdy, elämää antavista puista ja alati tervetulleeksi
toivottavasta iankaikkisesta kaupungista, ilmaisevat havainnollisesti
toivoa (Ilm. 21:1–7; 22:1–5). Ne muistuttavat meitä siitä, että Jumala
suunnittelee meitä varten täydellisen, aivan henkilökohtaisen, iankaikkisen elämän kanssaan. Jeesus tuli julistaakseen Jumalan valtakunnan
tulemusta, ja tulevan ilon esimaku ilmeni hänen opetus-, saarna- ja
parantamistoiminnassaan (Luuk. 4:18,19; 7:22; 11:14–20). Kristuksen ylösnousemuksen ja Hengen vuodatuksen yhteydessä vapautettiin
Jumalan valtakunnan elämä maailmaan (Ap. t. 2:32–36). Siksi Jumalan
valtakunnan evankeliumista tuli alkukirkon sanoman keskeinen aihe
(Ap. t. 8:12; 19:8; 28:23–31). Kaikki, jotka ottavat vastaan Kristuksen
uskon kautta, voivat elää Jumalan valtakunnan todellisuudessa ja odottaa
iloiten sen aikojen lopulla tapahtuvaa täyttymystä Kristuksen palatessa
takaisin (1. Piet. 1:3–5).
2. Iankaikkinen elämä
Kuoleman jälkeinen elämä, joka odottaa kristittyä, on iankaikkista elämää. On kyse elämästä Jumalan läsnäolossa eikä vain päättymättömästä
ajasta. Se alkaa jo nyt, kun seuraamme Kristusta (Mark. 10:17–22;
Joh. 3:16; 10:27–30; 11:25; 17:1–3), ja se on iankaikkista elämää, josta
Raamattu puhuu – elämää ja rakkautta loputtomasti. Se on yltäkylläistä elämää, jota mielikuvituksemme ei riitä käsittämään (1. Kor. 2:9).
Voimme sanoa vain, että Jumala on hallitseva täydellisesti kaikkea (1.
Kor. 15:28).
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Iankaikkinen elämä keskittyy loputtomaan Jumalan palvontaan ja iloon
hänessä. Me löydämme elämämme päämäärän ja saamme kokea sen,
mitä varten meidät on luotu: nähdä Jumala, olla hänen kaltaisensa,
rakastaa häntä ja iloita hänessä ikuisesti (1. Joh. 3:2).

B. Kuolema ja ylösnousemus
Taivastoivon omistaminen ei merkitse kuoleman todellisuuden salaamista. Kuolema on osa elämäämme ihmisinä ja biologisina olentoina.
Kuolema on Jumala antama, syntiin langenneen ihmisen olemassaoloa
koskeva rajoitus. Kuoleman todellisuuden ei pitäisi kuitenkaan riistää
meiltä sitä toivoa, että kuolema on todella voitettu. Kuolema ei erota
meitä Jumalasta (Ps. 116:15; Room. 8:38,39). Jeesus on voittanut kuoleman (1. Kor. 15:20–26).
Me tulemme edelleenkin kuolemaan ruumiillisesti, mutta Jeesuksen
Kristuksen tähden meidän ei tarvitse olla kuolleita Jumalalle. Kun
Paavali kirjoittaa kuolemasta ”synnin palkkana”, hän ei puhu ruumiillisesta kuolemasta, vaan hengellisestä kuolemasta, joka uhkaa niitä, jotka
hylkäävät Jumalan (Room. 6:23).
1. Sielun kuolemattomuus
Kristityt ovat usein osoittaneet uskonsa kuolemanjälkeiseen elämään
ilmauksella ”sielun kuolemattomuus”. Tämä ilmaus tulee ymmärtää
oikein. Kristityt käyttävät sitä tavallisesti siinä merkityksessä, että kuolema ei ole kaiken loppu. Tämä yleinen käsitys on todellakin keskeistä
evankeliumille. Samanaikaisesti on kuitenkin tärkeää nähdä, että ilman
Jumalan vaikutusta meissä ei ole mitään, mikä luonnostaan säilyy elossa
kuoleman yli.
Meidän iankaikkinen olemassaolomme on täysin riippuvainen Jumalasta. Tämä on totta niin vanhurskaan kuin jumalattomankin osalta.
Kuolemattomuutta koskeva kristillinen oppi vakuuttaa, että me olemme
jakamattomia persoonia ja olemme saaneet elämän alkuaan Jumalalta (1.
Moos. 2:7). Jumalan työn ansiosta eheä, omaleimainen persoonallisuus
ulkoisine piirteineen ei häviä tuonpuoleisessa elämässä. Jumala johtaa
meidät kaikki iankaikkisuuteen olemaan osallisina yleiseen ylösnou-
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semukseen ja alistumaan Kristuksen langettamaan viimeiseen tuomioon
(Matt. 25:31–46; Room. 2:5–11; 1. Kor. 15:50–54; 1. Tim. 6:13–16).
2. Ruumiin ylösnouseminen
Ilmaus ”ruumiin ylösnouseminen” on raamatullinen tapa ilmentää
kristillistä uskoa kuolemanjälkeiseen elämään. Raamatussa sana ”ruumis” tarkoittaa koko persoonaa. Tämä ilmaus turvaa ihmisen persoonan
eheyden. (Job 19:25–27; engl. ”Lihassani minä saan nähdä Jumalan”).
Me emme odota tulevamme pelkiksi aineettomiksi hengiksi, vaan jakamattomiksi persooniksi, jotka elävät kokonaan ja kaikkineen Kristuksen
kanssa Jumalassa.
Meidän kaikkien on kuoltava, mutta kuolema ei ole uskovan eikä uskosta osattoman elämän päätös (Ps. 73:24; Dan. 12:2), sillä kaikki herätetään kuolleista tuomiolle (Joh. 5:25–29; Ilm. 20:11–15). Elämämme
haudan takana on täysin riippuvainen Jumalan laupeudesta ja tuomiosta.
Niille, jotka turvautuvat Jeesukseen, Jumala on suunnitellut uuden luomisen uudeksi ihmissuvuksi, joka toteuttaa hänen tahtonsa täydellisesti
(Joh. 14:1–14; 1. Kor. 15:49).
Meidän ylösnousemuksemme on riippuvainen Kristuksen ylösnousemuksesta, ja seuraa vastaavaa mallia. Jeesus kuoli ristillä todellisen
kuoleman. Hänen ylösnousemuksensa oli uusi luominen, ei kuolleen
virkoaminen henkiin. Jeesusta ei herätetty henkiin Lasaruksen tavoin
vain siksi, että hän kuolisi taas uudestaan (Joh. 11:17–44). Hänellä oli
ylösnousemusruumis, joka oli erilainen kuin hänen ihmisruumiinsa,
mutta kuitenkin tunnistettava. Meidän Kristuksessa tapahtuvasta ylösnousemuksestamme tulee myös täydellinen uudeksi luominen. Usko
henkilökohtaiseen ylösnousemukseen vahvistaa uskoamme Jumalaan,
Luojaan ja uudelleenluojaan, joka on luonut meidät ja tulee luomaan
meidät uudeksi, rakkautensa tähden ja rakkautta varten (1. Kor. 15).

C. Lopullinen vastuu – viimeinen tuomio
Kristittyinä me uskomme, että maailmanhistoria ei ole päämäärätön,
vaan se käy kohti lopullista kriisiä, jota Raamatun kirjoittajat kuvaa-
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vat toisinaan ”Herran päivänä” (Jes. 2:12–21; Joel 2:30–32). Vanhan
testamentin profeetat käyttivät tätä ilmausta odottaessaan sitä aikaa,
jolloin Jumalan vanhurskaus lopultakin toteutuisi maan päällä – voiton
ja muutoksen päivää. Israelin Jumala tulisi silloin ilmestymään kaikille
kansoille siunaukseksi ja tuomioksi (Aam. 5:18–27). Jeesuksen Kristuksen ilmestyminen maailmaan on muuttanut tämän toivon muodon
vaikkakaan ei sen sisältöä niin, että me odotamme nyt sitä aikaa, jolloin
Kristus korotetaan ja tunnustetaan Herraksi kaikkialla (Fil. 2:9–11).
1. Tuomio
Tässä yhteydessä voimme puhua tuomiosta. Tuomio on Jumalan lupausten täyttymys. Se on täydellisin vahvistus Jumalan vanhurskaudesta,
Uuden testamentin vapauttavasta sanomasta ja rakastavaan Jumalaan
uskovien luottavasta uskosta. Tuomio osoittaa, että hyvä voittaa pahan.
Se ilmaisee vääryyksien oikaisun, totuuden vahvistamisen, rakkauden
voiton pelosta sekä uuden taivaan ja uuden maan.
Tuomio vahvistaa myös täydellisimmin yleisen, kaikkia koskevan
vastuuvelvollisuuden. Me kaikki olemme vastuussa Jumalalle elämämme aikana ja kuolemamme jälkeen. Tämä on Uuden testamentin selkeä
sanoma. Meillä on henkilökohtainen vastuu omasta elämästämme,
tekemistämme valinnoista, asenteistamme ja teoistamme lähimmäisiämme kohtaan, tavasta, jolla olemme hoitaneet saamamme tehtävät,
lopullisesta kohtalostamme (Matt. 25:31–46). Tämä vastuuvelvollisuus
on keskeinen meidän arvollemme Jumalan kuvan omaavina: Jumala
ottaa meidät vakavasti.
Yksin Jumala toimii tuomarina. Koska tuomarimme on myös Vapahtajamme, voimme kohdata tuomion arkailematta. Hänen tuomionsa osoittaa oikeaksi antamamme uskonvastauksen (1. Joh. 4:17). Voimme levätä
luottavaisina Jumalan laupeudessa ja armossa niin kuin myös hänen ehdottomassa oikeudenmukaisuudessaan (Ps. 9:8; 1. Kor. 3:13–15). Emme
voi sanella Jumalalle sitä, kuka pelastuu ja kuka ei pelastu. Voimme
kuitenkin jättää Jumalan tuomiolle kaikki ne, joiden elämä ja kokemus,
henkilökohtainen uskon tunnustaminen ja hengelliset mahdollisuudet
poikkeavat omistamme, koska Jumala on kaikkien ihmisten rakastava
Luoja (Room. 2:12–16; luku 5).
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2. Helvetti ja taivas
Viimeiseen tuomioon uskominen merkitsee, että hyväksymme helvetin
ja taivaan todellisuuden. Helvettiä esittävät Raamatun kielikuvat ovat
pelottavia ja värikkäitä. Ne muistuttavat meitä siitä, että valintamme
hylätä Jumalan armo tuloksena täytyy olla ero Jumalasta, ja tämä ero
ulottuu aina iankaikkisuuteen saakka (Matt. 13:24–30). Viime kädessä
Jumalan meille suoma vapaus sisältää vapauden tehdä sellaisia valintoja,
joilla on iankaikkisia seuraamuksia (Matt. 25:1–13; 31–46). Niin kuin
helvetti viittaa niiden hätään, jotka kohtaavat iankaikkisuuden ilman
Jumalaa, niin taivas taas kuvaa niiden autuutta, jotka iloitsevat Jumalan
läsnäolon täydellisestä kokemuksesta. Raamatun taivasta ja helvettiä
koskevat viittaukset ovat vain kalpeita välähdyksiä suuremmista todellisuuksista, pelastuvien ja kadotukseen joutuvien lopullisista olinpaikoista
(Mark. 9:42–48; 2. Tess. 1:6–10; 2. Piet. 3:8–13).

D. Toivoa jakamaan
Kristillistä elämää leimaa toivo, joka ulottuu yli tämän elämän elämään
Jumalan kanssa hänen iankaikkisuudessaan. Tämä toivo on ilontäyteistä elämää Kristuksen läsnäolossa odotettaessa tulevaa elämää. Se on
elämää, jota leimaa luottavaisuus, täysi luottamus Jumalan lopullisiin
suunnitelmiin Kristuksessa.Tulevaisuuden toivo on jo osa nykyisyyttä,
sillä Pyhä Henki tuo meille elävän Kristuksen, joka tekee valtakunnastaan läsnä olevan todellisuuden. Kun me jo nyt elämme tätä tulevaisuutta todeksi, niin kutsumme toisiakin osallisiksi toivostamme.
Yhdestoista opinkappale kokoaa yhteen tekemiemme valintojen lopulliset seuraamukset suhteessa Jumalaan ja Jeesuksen Kristuksen tarjoamaan sovitukseen. Viimeisiä tapahtumia koskevat uskonkäsityksemme
perustuvat Jumalan valtaan, oikeudenmukaisuuteen ja rakkauteen siten
kuin ne on ilmoitettu Jeesuksessa Kristuksessa ja Raamatun sanomassa.
Viimeisiin tapahtumiin kuuluvat Kristuksen paluu kunniassa, Jumalan
valtakunnan toteutuminen, ruumiin ylösnouseminen, kaikkien ihmisten
lopullinen vastuu Jumalan edessä, niiden loputon epätoivo, jotka hylkäävät pelastuksen, ja niiden iankaikkinen onni, jotka ovat uskon kautta
vanhurskaita.
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Lisätutkistelua varten 11
”Tee valmiiksi uusi luomakuntasi,
suo meidän olla puhtaita ja tahrattomia;
anna meidän nähdä suuri pelastuksesi,
joka on Sinussa täysin ennallistettu.
Muuttuneena autuudesta autuuteen,
kunnes me otamme paikkamme taivaassa,
kunnes me heitämme kruunumme sinun eteesi,
täynnä ihmetystä, rakkautta ja ylistystä”
Charles Wesley1

A. Opinkappaleen keskeiset asiat
1. Viimeiset tapahtumat
Yhdestoista opinkappale käsittelee eskatologiaa, oppia viimeisistä tapahtumista. Se ei ainoastaan viittaa kuolemaan, taivaaseen, helvettiin ja
viimeiseen tuomioon, vaan myös Jumalan valtakunnan lopulliseen täyttymykseen, joka saattaa päätökseen luomakuntaa ja inhimillistä historiaa
koskevat Jumalan suunnitelmat. Tämä korostaa sitä kristilliselle uskolle
luonteenomaista piirrettä, että aika on luonteeltaan suoraviivaista, lineaarista eikä jaksollista, syklistä. Historialla on ollut alkunsa ja sillä tulee
myös lopuksi olemaan päätös.
Eskatologia voidaan erottaa apokalyptiikasta. Sanaa apokalyptiikka
käytetään viitattaessa tiettyyn kirjoittamisen tapaan, joka tavallisesti
keskittyy sen odotukseen, että Jumala puuttuu historian kulkuun vapauttamalla kansansa, tuhoamalla sen viholliset ja korvaamalla nykyinen
maailmanjärjestys ennalleen saatetulla luomakunnalla.
1 The Song Book of The Salvation Army, 1986: 438:3 – ‘Finish then thy new creation,
Pure and spotless let us be; Let us see thy great salvation, Perfectly restored in thee.
Changed from glory into glory, Till in Heaven we take our place, Till we cast our
crowns before thee, Lost in wonder, love and praise.’
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Painotus on näyissä ja unissa, joiden välityksellä kirjoittaja oppii tuntemaan Jumalan salaiset suunnitelmat. Vaikka jotkut eskatologiset kirjoitukset ovat tyyliltään apokalyptisiä, niin oppi viimeisistä tapahtumista
voidaan ilmaista myös toisin.
2. Toivo
Tämä oppi perustuu toivoon, joka ylittää elämän ja kuoleman välisen
rajan ja joka vallitsee kuoleman hetkelläkin. Evankeliumi on toivon
evankeliumia lunastuksesta niin nykyisyydessä kuin iankaikkisuudessakin. Kuoleman todellisuutta ja tuskaa ei kiistetä, vaan niihin vuodatetaan
toivo, koska Jeesuksen ylösnousemuksessa saamme nähdä ensi hedelmän, ennakkoaavistuksen, kuoleman häviöstä ja lopullisesta tuhosta (1.
Kor. 15:20,25,26,55; Ilm. 21:4).
3. Jumalan valtakunta
Jumalan valtakunnan tulemus on Jeesuksen opetuksen pääteema. Tämä
opinkappale odottaa epäsuorasti Jumalan herruuden ratkaisevaa täyttymystä ja viittaa uskovan lopullisen muuttumisen olevan osa tätä prosessia (1. Kor. 15:22,50–57). Jumalan voitto ja hänen uuden luomakuntansa
perustaminen on varmaa.
4. Ihmisen vapaasta tahdosta ja viimeisen tuomion todellisuudesta
johtuvat seuraukset
Elämänvalinnoillamme on ikuisuuteen saakka ulottuvia seuraamuksia.
Siksi jokainen päätös tulee tehdä Jumalan valtakunnan valossa. Usko
ylösnousemukseen, iankaikkiseen elämään ja lopulliseen vastuuvelvollisuuteen antaa arvoa ja merkitystä elämälle ja meille yksilöinä. Se antaa
meille ajan rajat ylittävän näyn tulevaisuudesta. Emme kuitenkaan voi
eikä meidän tule ennakoida tätä tuomiota. Vain Jumala voi tuomita ja
hän tulee sen tekemään oikeudenmukaisuutensa ja armonsa valossa.
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•

Kuinka usko viimeisiin tapahtumiin voi heijastua meidän elämänvalinnoissamme?

•

Oletko koskaan kohdannut kuolemaa läheltä, esimerkiksi niin, että
kyse on ollut jostakin läheisestäsi, ystävästäsi tai työtoveristasi? Jos
olet, niin miten yhdennentoista opinkappaleen sisältö on auttanut
sinua?

•

Miksi on tärkeää todistaa tämän elämän yli ulottuvasta uskosta?

B. Historiallinen yhteenveto
1. Vanha testamentti
a)

Vanhatestamentilliseen ajatteluun sisältyy vain vähän kuolemanjälkeistä elämää koskevaa pohdintaa. Ihminen luotiin ruumiin ja sielun
kokonaisuudeksi ja hän myös kuoli tällaisena kokonaisuutena.
Toivo oli maata ja kansaa koskeva, ja uskottiin, että ihmiset otettiin kuoleman jälkeen ”isiensä luo” (1. Moos. 25:8) ilman ajatusta
ylösnousemuksesta. Vaikka Vanhan testamentin opetus kohdistui
ensisijaisesti Jumalan valtakuntaan tai Jumalan hallintavaltaan tässä
maailmassa, niin erilaisia tulkintoja tulevan elämän mahdollisuudesta kuitenkin kehiteltiin (Saarn. 3:21; Dan. 12).

b) Usko ylösnousemukseen perustuu Vanhassa testamentissa ajatukseen: kun Jumala hallitsee elämää, niin hän hallitsee myös kuolemaa. Koska Jumala on luonut, hän voi myös luoda uudelleen (1.
Sam. 2:6; 5. Moos. 32:39; Jes. 25:8).
c)

Varhaisimmat tekstit, jotka muodostavat kuvan vanhurskaiden
todellisesta ylösnousemuksesta ja siitä uskosta, että Jumala on
voittava kuoleman ainiaaksi, löytyvät Jesajan kirjasta (Jes. 24–27,
katso myös Dan. 12:1–3). Siinä Jerusalem käsitetään Jumalan vallan
keskukseksi ja paikaksi, ja ruumiin ylösnousemuksestakin on jo
aavistus (Jes. 26:19).
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d) Kuolleiden sijaintipaikkaa kuvataan sanalla ”Sheol”, mikä oikeastaan merkitsee ”ei-elämää” tai elämän vastakohtaa (Ps. 16:10).
Septuagintassa (kreikankielinen Vanhan testamentin käännös noin
200 eKr.) ”Sheol” on käännetty sanalla ”Hades” (lopullinen kuolleiden olinpaikka kreikkalaisen mytologian mukaan), ja tämä esiintyy
kreikankielisessä Uudessa testamentissa jumalattomien väliaikaisena sijaintipaikkana (Ilm. 20:13,14).
e)

Ilmaus ”Jumalan valtakunta” ei esiinny Vanhassa testamentissa,
mutta ajatus Jumalasta kuninkaana on vallitsevana, ja Jumalan
kuninkaallinen valta käsittää menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden (Ps. 145:13). Kansallisen onnettomuuden ja maanpakolaisuuden oloissa profeetat julistavat sellaisen ajan tuloa, jolloin
Jumala ilmaisee itsensä kuninkaana. Tämä suurenmoinen tulevaisuus, joka toteutuu Messiaan toiminnan kautta, tulee merkitsemään
pelastusta ja siunausta kaikille kansoille (Jes. 2:1–4; 11:9; 40:10;
52:7,8; Miika 4:1–5).

2. Vanhan ja Uuden testamentin välinen aika
a)

Vanhan ja Uuden testamentin välisenä ajanjaksona, kansakunnan
kärsiessä poliittisesta marttyyriudesta, kehittyi usko tämän elämän
jälkeiseen elämään. Juutalaiset alkoivat uskoa, että Jumalan kärsivä kansa tultaisiin vapauttamaan tulevassa oikeudenmukaisuuden
paikassa. Apokryfikirjoista voimme nähdä, kuinka fyysisestä ylösnousemuksesta tuli osa kansan toivoa. Jumala tulee Luojana jälleen
luomaan, lunastamaan ja vapauttamaan kansansa (2. Makk. 7).

b) Eräissä samalta aikakaudelta olevissa kirjoituksissa ei ole kuitenkaan mitään viittausta kuoleman jälkeiseen elämään, vaan huomio
kohdistyy täysin nykyisyydessä tapahtuvaan Jumalan toimintaan.
Tällaisiin kirjoituksiin kuuluvat 1. ja 3. Makkabilaiskirja sekä Siirakin kirja. Muut kirjat puhuvat kuolemattomuudesta aineettomassa
mielessä, toisin sanoen ennemmin sielun jatkuvana olemassaolona
kuin ruumiillisena ylösnousemuksena (4. Makk., Riemuvuosien
kirja 23).
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c)

Jeesuksen aikaan ylimystöön kuuluvat papilliset juutalaiset uskonnolliset johtajat, saddukeukset, kielsivät tulevan elämän sen kaikissa
muodoissa (Matt. 22:23). Fariseukset, jotka olivat sekä suullisen
että kirjoitetun lain asiantuntijoita, sekä monet tavalliset juutalaiset
uskoivat lopulta tapahtuvaan ylösnousemukseen ja uuteen maailmanjärjestykseen (Ap. t. 23:8; Joh. 11:24).

d) Tulevaan elämään uskoville uskoon sisältyi tuomio paikassa, jota
kutsuttiin Gehennaksi. Vanhassa testamentissa Hinnomin laakso
(Gehenna) oli merkkinä Juudan ja Benjaminin heimojen rajasta, ja
Babylonin vankeuden jälkeen se oli Juudan pohjoisrajana. Tämä
laakso oli kanaanilaisten Molok- ja Baal-jumalien palvontapaikka.
Erityisesti profeetta Jeremia maalaa elävin kuvin sitä, mitä siellä
tapahtui. Palvontaan kuului lapsiuhreja, ja lasten ajateltiin menevän
tulen läpi jumalien käsiin (Jer. 7:31; 19:4,5; 32:35).
3. Uuden testamentin tausta
a)

Jeesuksen aikana Gehenna (Hinnomin laakso) oli muuttunut koko
ajan palavaksi kaatopaikaksi. Tästä kehittyi Gehennaa koskeva
vertauskuvallinen tulkinta. Gehenna käännettiin helvettinä (Matt.
5:22,29–30; 10:28; 18:9; 23:15,33; Mark. 9:43,45,47; Luuk. 12:5).
Sitä pidettiin paikkana, johon pahat ihmiset joutuivat viimeisen tuomion jälkeen, ikuisena tulirangaistuksena, joka odotti myös saatanaa
ja hänen enkeleitään. Se tuli ei tulisi sammumaan koskaan.

b) Uudessa testamentissa ”Jumalan valtakunta” tai ”Taivasten
valtakunta” on Jeesuksen julistuksen keskeinen aihe (Mark. 1:15).
Kreikankielinen sana basileia käännetään sanalla valtakunta. Tämän
on toisinaan ajateltu merkitsevän jotakin pysähtynyttä, vaikka
se ennemminkin viittaa hallitsemiseen toimintana, kuninkuuden
harjoittamisena. Julistaessaan Jumalan valtakuntaa Jeesus ilmoittaa
Israelin toivon toteutumista. Historian uusi ja lopullinen järjestys on
tullut todeksi.
c)

Jumalan valtakunta on läsnä olevaa todellisuutta, mutta sillä on
myös tulevaisuuteen liittyvä piirre. Kysymys on välittömästä tulevaisuudesta, joka on tulossa Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta (Matt. 17:9; Mark. 9:9), sekä kaukaisesta, viimeisen
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tuomion aikaan liittyvästä tulevaisuudesta (Matt. 8:11,12; 13:37–50;
25:31–46). Siten ainoa, lopunajallinen, eskatologinen Jumalan valtakunta tulee vaiheittain todeksi. On tärkeää olla tietoinen Jumalan
valtakuntaa koskevan julistuksen ”jo nyt, mutta ei vielä” -piirteestä
ja ymmärtää sitä (Mark. 4:30–32).
d) Paavalin kirjeissä eskatologia osoittaa myös ilmausten ”jo nyt” ja
”ei vielä” välisen jännitteen. Paavali painottaa uuden aikakauden
tulemusta Jeesuksen ylösnousemuksen myötä, ja ”uusi luomus” on
jo alkanut kehittyä (2. Kor. 5:17), ja se saatetaan lopullisesti päätökseen (Fil. 1:6) sekä yksittäisen ihmisten että maailman suhteen
(Room. 8:19–23).
e)

Uuden testamentin keskeisen ytimen muodostavat Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus ja sen ihmiskuntaa koskevat seuraamukset.
Jeesuksen ylösnousemus osoitti Jumalan kuninkuuden voimana,
joka voi ilmetä kristittyjen elämässä ja muuttaa perusteellisesti heidän elämänsä ja tulevaisuuden näköalansa. Heikoista ja pelokkaista
opetuslapsista tuli vahvoja todistajia, koska he elivät tämän voiman
todellisuudessa (Ap. t. 4:13–20). He kaipasivat ja odottivat Kristuksen paluuta, jolloin tämä voima tulisi ilmenemään koko täyteydessään (Ef. 1:18–23; Fil. 3:20,21).

f)

Kristuksen tuleminen viimeiselle tuomiolle tulisi varmistamaan
uskovien uuden elämän ja heidän voittonsa synnistä ja kuolemasta.
Kirkko näyttää käyttäneen arameankielistä ilmausta maranata (tarkoittaen ”Herramme, tule!”) ilmaisemaan uskovien toivoa (1. Kor.
16:22). Tulevaisuudessa tapahtuvaa Kristuksen tulemusta on kuvattu kreikankielisellä sanalla parousia (1. Tess. 4:15; 1. Kor. 15:23),
jonka kirjaimellinen merkitys on ’läsnäolo, tulo’ ja jota käytettiin
kuvaamaan jumalan selittämätöntä, mystistä läsnäoloa tai voimakkaan kuninkaallisen hallitsijan vierailua. Molemmat kuvaukset ovat
tärkeitä Jeesuksen toista tulemusta ajatellen.

g) Opetuslapset odottivat Kristuksen paluun tapahtuvan heidän omana
elinaikanaan (1. Tess. 4:13–5:11). Hämmennystä aiheutui, kun niin
ei tapahtunutkaan. Paavali rohkaisi Tessalonikan kristittyjä olemaan
uskomatta huhuja ja arveluita (2. Tess. 2:1–3).
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h) Alkuajan kristityillä oli se varma vakaumus, että he olisivat pian
Kristuksen luona joko hänen paluustaan johtuen tai heidän oman,
Kristuksessa tapahtuvan kuolemansa kautta. Tästä vakaumuksesta
kiinnipitämisen seurauksena olivat heidän kokemansa vaino ja marttyyrikuolemat. He tiesivät, ettei heidän kuolemansa johda tyhjyyteen, vaan että he kuolevat päästäkseen Kristuksen luo. Alkuajan
kristityt uskoivat, että niin kuin Jeesus oli noussut kuolleista, niin
myös he itse tulisivat nousemaan kuolleista (1. Kor. 15:20–22).
Ylösnousemus tarkoittaa täydellisimmässä merkityksessä sitä, että
Jumala herättää ihmisiä kuoleman valtakunnasta uuteen ja päättymättömään elämään hänen läsnäolossaan. Tämä tapahtuma johtaa
selkeyden tilaan, elämän täyteyteen ja täydelliseen jumalayhteyteen
(1. Kor. 13:12).
i)

Ylösnousemus iankaikkiseen elämään on vanhurskaiden etuoikeus, ei kaikkien oikeus tai ihmissielun yleinen ominaisuus (Room.
2:6–7,10; 1. Kor. 15:23,42,51–54). Johanneksen evankeliumi puhuu
kaikkien ihmisten lopullisesta ylösnousemuksesta, mutta tekee eron
niiden välillä, jotka tulevat nousemaan kuolleista elämään ja niiden,
jotka tullaan tuomitsemaan kadotukseen (Joh. 5:25–29).

j)

Juutalainen käsitys ihmiselämän kokonaisuudesta oli perusta uskolle ruumiin ylösnousemuksesta. Ylösnoussut ruumis on jumalallista
alkuperää; se on hengellinen ruumis. Tämä ei tarkoita sen muodostuvan hengestä vaan että se on elävä ja Hengen ohjaama (1. Kor.
15:44,46). Ylösnoussut ruumis on tuhoutumaton, loistava, voimakas, eikä siinä ole sairautta ja katoavaisuutta (1. Kor. 15:42,43).

k) Pyhä Henki liittyy läheisesti uskovan ylösnousemukseen, koska
hän on ”elämän Henki” (Room. 8:2) ja hän, joka tekee eläväksi (2.
Kor. 3:6). Paavalille Henki on tulevan ylösnousemuksen vakuus ja
työväline, ja Henki pitää yllä ylösnousemuselämää (Room. 8:10,11;
2. Kor. 5:5; Ef. 1:13,14).
l)

Uskova herätetään iankaikkisen elämän tilaan, ja sitä kuvataan toisinaan sanalla kuolemattomuus. Meidät on luotu kuolemattomuutta
varten, mutta kuolemattomuus ei ole meidän ominaisuutemme. Me
otamme kuolemattomuuden vastaan jumalallisena lahjana (Room.
2:7) ja meistä tulee kuolemattomia armosta. Kysymys on tulevasta
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perinnöstä eikä siitä, mitä me jo nyt omistamme. Jumala voi vaatettaa meidän kuolevaisuutemme kuolemattomuudella (1. Kor. 15:53).
m) Tuomiopäivä tulee aikanaan, mutta tuomio ei tapahdu vain tulevaisuudessa. Se on jo läsnäoleva (Joh. 3:18; 5:24; 12:31; 16:11; 1. Kor.
11:29,32). Tuomiopäivänä jokainen ihminen herätetään tuomiolle,
ja se johtaa joko yltäkylläiseen elämään, täydelliseen Jumalayhteyteen tai iankaikkiseen kuolemaan, eroon Jumalasta (Joh. 3:36;
5:28–30).
n) Me saatamme ehkä kantaa huolta siitä, missä määrin tuomiota
sovelletaan niihin, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia. Raamattu osoittaa, että Jumala ei ole unohtanut jättää itsestään todistusta
luomakuntaan eikä moraalilakinsa kautta (Ap. t. 14:17; Room.
1:18–32; Room. 2: 14–16). Raamattu osoittaa myös, että ihmiset
tuomitaan sen mukaan, miten heidän on ollut mahdollista oppia tuntemaan Jumala Jeesuksen kautta (Matt. 11:20–24; Room. 2:1–24; 2.
Piet. 2:21). Jumalan oikeudenmukaisuus ja armo muodostavat sen
taustayhteyden, jonka puitteissa tuomio langetetaan.
4. Kirkon opetus ja muut vaikutteet
a)

Sielun kuolemattomuus. Kristinuskon leviäminen hellenistiseen
maailmaan (t.s. siihen osaan maailmaa, jossa kreikkalainen kulttuuri, kieli ja ajattelumallit vaikuttivat) johti sen kosketukseen uusien
vaikutteiden kanssa. Siinä antropologiassa, opissa ihmisestä, johon
Platonin ajatukset (platoninen antropologia) olivat vaikuttaneet,
ihminen käsitetään dualistisena, kaksinaisena olentona. Ihmisellä on
sielu ja ruumis, jotka ovat pikemminkin kaksi vastakkaista entiteettiä, itsenäistä kokonaisuutta, kuin juutalaisen ajattelun mukaisesti
yksi kokonaisvaltainen ihminen. Dualistinen näkemys ei ainoastaan
erota ihmisyyttä kahdeksi osaksi, vaan ymmärtää ihmisruumiin
olevan sielua vähäarvoisempi. Vain sielu, joka on henki, on tämän
mukaan kuolematon.

b) Tämä vaikutti siihen tapaan, jolla kristityt selittivät uskon iankaikkiseen elämään. Kielteinen näkemys ihmisruumiista luonnostaan
pahana sekä usko siihen, että kuolemattomuus on ihmisen sielulle
kuuluva ominaisuus, saivat jalansijaa kirkon piirissä. Kuolematto-
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muudesta tuli platonisen ajattelun vaikutuksesta osa kirkon opetusta
huolimatta siitä, että tämä ajattelutapa ei koskaan kuvastu klassisissa uskontunnustuksissa. Se sisällytettiin 1600-luvulla Westminsterin
tunnustukseen, ja siitä ilmaus on tullut – ei kuitenkaan platonisessa
mielessä – osaksi Pelastusarmeijan oppia.
c)

Jumala yksin on kuolematon (1.Tim. 6:15,16). Ihmiskunta on
kuolevainen, ja Paavalin selkeä opetus on, että kuolemattomuus on
jumalallinen lahja, joka annetaan ainoastaan tulevan ylösnousemuksen kautta (1. Kor. 15:53–55). Pelastusarmeijassa, kuten muissakin
protestanttisissa kirkoissa, kuolemattomuus käsitetään tätä taustaa
vasten, eikä ihmisyyteen kuuluvana, luontaisena ominaisuutena.

d) Tietyissä kristillisissä perinteissä sielun kuolemattomuutta on käytetty selittämään sitä, mitä tapahtuu kuoleman ja ylösnousemuksen
välillä – ”välitilassa”, kuten on joskus sanottu. Se on yritys selittää
aikaan liittyvin ilmaisuin jotakin sellaista, mikä on ajan ulkopuolella
olevaa. Tämä on johtanut senkaltaisten perinteiden syntyyn, kuten
kääntyminen rukouksessa kuolleiden puoleen ja rukous kuolleiden
puolesta sekä usko ”kiirastuleen” sielun puhdistumisen paikkana
ja toisena mahdollisuutena katua ja ottaa evankeliumin sanoma
vastaan. Tällaisilla uskomuksilla ei ole todellista raamatullista perustaa eivätkä ne kuulu Pelastusarmeijan oppiin. Raamattu ilmaisee
selkeästi, että Jumalan tuomio perustuu yksinomaan ihmisen elämään maan päällä (Matt. 25:31–46). Uusi testamentti painottaa, että
me kuolemme ollaksemme Kristuksen kanssa. Me emme antaudu
turhiin pohdintoihin. Todellisuus on yhtä kaukana ymmärryksemme
yläpuolella kuin se on ajan rajojen ulkopuolella. Voimme luottaa
siihen, että tulemme olemaan turvassa Jumalan käsissä.
e)

Kirkkoisä Augustinus kuvaa kirkon olevan maanpakolaisuudessa
”maallisessa valtiossa”, kun hän viittaa Kristuksen inkarnaation,
ihmiseksi tulemisen ja hänen takaisin tulonsa väliseen ajanjaksoon
merkitykseltään tärkeässä teoksessaan Jumalan valtio. Siinä kirkkoa
kehotetaan ylläpitämään selkeästi erottuvaa elämänihannetta ympäröivän epäuskon keskellä ja elämään siinä tulevaisuuden toivossa,
jonka mukaan kirkko lunastetaan maailmasta osaksi ”Jumalan
valtiota”. Odotusaikana kirkko jakaa maailman syntiin langenneen
luonnon, ja kirkkoon kuuluvat sekä pyhät että syntiset. Pelastus
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alkaa tässä elämässä, mutta se saa täyttymyksensä vain historian
lopussa.
f)

Erityisesti John Wesley painotti Jumalan valtakunnan käsillä
olevaa todellisuutta, ja tätä painotusta noudattivat myöhemmin
myös William Booth ja Pelastusarmeija. Wesley oli innokas pystyttämään Jumalan valtakuntaa maan päälle julistaessaan evankeliumia
pelastuksesta uskon kautta. Hän opetti, että yksittäisten ihmisten
elämän muuttuessa Jumalan armosta he kokevat Jumalan valtakunnan elämää tässä ja nyt, ja tämä elämä saavuttaa täydellisyytensä
kirkkaudessa. Jumalan valtakunta merkitsee ”iloitsemisen tilaa jo
täällä maan päällä: pikemminkin taivaan kirkkauden täyttä käyttöoikeutta kuin sen omistamista”.2

g) Wesleyn näkemys Jumalan valtakunnan pystyttämisestä maan päälle
ulottuu kuitenkin laajemmalle kuin henkilökohtaiseen uskonvakaumukseen niiden osalla, jotka ovat hyväksyneet Jumalan kuninkuuden ja vallan sydämissään. Jumalan herruuden ja vallan hyväksyminen tekee rakkauden teoista välttämättömiä. Ne muuttavat maailmaa
laajalti kun Kristuksen seuraajat toteuttavat hänen asettamaansa
ihannetta olla ”maan suola” (Matt. 5:13). Wesley kehotti meitä
maustamaan kaikkea, mikä on ympärillämme, meissä olevalla ”jumalallisella maulla”.
h) Kristityn tulee vaikuttaa yhteiskuntaan yleisesti ja siten antaa
apunsa Jumalan valtakunnan pystyttämiseen maan päällä. Wesley
sisällytti armon sosiaalisen ulottuvuuden ja pyhitysopetuksen saarnoihinsa ja käytännön toimintaansa. Sosiaalinen toiminta ja sosiaalinen uudistustyö liittyvät olennaisella tavalla evankelioimiseen, sillä
Kristuksen evankeliumiin ei hänen mukaansa sisälly yksinäisyyteen
vetäytyvää uskoa eikä yksin elettyä, sosiaalisen ulottuvuuden huomiotta jättävää pyhitystä: ”Kristuksen evankeliumi ei tunne muuta
kuin sosiaalisen uskonnon ja sosiaalisen pyhityksen.”3

2 John Wesley, Matteuksen evankeliumia koskevat muistiinpanot.
3:2http://www.godrules.net/library/wesley/wesleymat3.htm
3 John Wesley, http://www.divinity.duke.edu/wesleyan/docs/jworiginalcollections/04_
Hymns_and_Sac red_Poems_(1739).pdf
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i)

Valistusajan järkiperäinen ajattelutapa johti skeptisismiin, epäilevyyteen, viimeisiä tapahtumia koskevaa oppia, ja erityisesti
tulevaisuudentoivon oikeellisuutta kohtaan, koska sitä ei kyetty
osoittamaan todeksi ja koska se saattoi johtaa välinpitämättömyyteen parantaa maallisen elämän olosuhteita. 1800-luvulla liberalismi
hylkäsi sen käsityksen, että Jumala puuttuu historian kulkuun vasta
historian lopussa. Sen tilalle tuli evolutionaarinen oppi toivosta,
joka odotti sosiaalisen ja moraalisen täydellisyyden asteittaista kehittymistä tässä maailmassa. Käsite Jumalan valtakunta yhdistettiin
moraalisten arvojen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan kehittämiseen.

j)

Ihmiset ovat 1900-luvun aikana menettäneet yleisesti luottamustaan
yhteiskuntaan toivon ja edistyksen lähteenä. Kahden maailmansodan vääryydet ja kauhut herättivät epäilyksiä liberaalia ohjelmajulistusta kohtaan, ja uusi mielenkiinto eskatologiaa kohtaan
heräsi. Eskatologiakäsitykset voidaan yleistää kolmeksi erilaiseksi
näkemykseksi. Futuurinen eskatologia näkee Jumalan valtakunnan
ilmestyvän dramaattisena ihmiskunnan historiaan puuttumisena
jossakin tulevaisuudessa. Aksiologinen eskatologia esittää, että
Jumalan valtakunta on jo läsnä oleva, mutta se toteutuu täydellisesti tulevaisuudessa. Presenttinen eskatologia väittää, että Jumalan
valtakunta on jo täysin läsnä oleva Jeesuksen tultua ihmissydämeen
uskon kautta. Toinen käsitys, aksiologinen eskatologia, vastaa eniten raamatullista sanomaa ja on saanut eniten kannatusta.

k) Levottomuus, joka liittyi ajatukseen viimeisestä tuomiosta ja sen
iankaikkisista seuraamuksista, johti 1900-luvulla myös lisääntyvään
universalismin painottamiseen – uskoon, että kaikki ihmiset pelastuvat Jumalan laupeuden ja armon tähden. Koska Jumala on armon
Jumala, hän on myös oikeudenmukaisuuden Jumala. Näin ollen
universalismi ei vastaa Uuden testamentin opetusta, joka osoittaa
ihmisten maan päällä suorittamilla valinnoilla olevan iankaikkisia
seuraamuksia. Kuitenkaan ei tule edellyttää, että Ilmestyskirjassa ja
muualla Raamatussa aikojen loppua esittävät vertauskuvalliset kielikuvat olisi tulkittava todellisten tapahtumien ja paikkojen kirjaimellisina kuvauksina.
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l)

Tutkijat jatkavat painiaan lopun aikoja koskevan teologian kanssa.
Bultmann väittää, että Raamatun teksteillä on eksistentiaalinen
merkitys siten, että tuomio ei viittaa lopun aikoihin, vaan itseämme
koskevaan tuomioon, joka perustuu meidän omaan tietoomme siitä,
mitä Jumala on tehnyt Kristuksessa.

m) Jürgen Moltmann pohtii kirjassaan Theologie der Hoffnung (1964)
kristillisen toivon ajatuksen uudelleen löytämistä. Kysymys ei tällöin ole yksittäisen ihmisen henkilökohtaisesta muuttumisesta, vaan
yhteisestä toivosta, jonka mukaan Jumala muuttaa ja uudistaa koko
luomakunnan.
n) Tom Wright’in lähtökohtana on sellainen teologia, joka perustuu
Raamatun tekstiin ja tietoon siitä taustayhteydestä, jossa tuo teksti
on kirjoitettu. Hänen yhteenvetonsa mukaan kristillinen toivo on
toivoa ”Jumalan uudesta luomakunnasta”, joka on jo syntynyt
Jeesuksessa ja antaa terveen perustan ja perusteen maailmassa
suoritettavalle tehtävälle, missiolle. Jeesuksen ylösnousemuksen ja
hänen lopullisen tulemuksensa välisenä aikana kirkon tulee rakentaa
Jumalan valtakuntaa kun se puhuu toivosta sovituksen ja paranemisen kautta ja julistaa Kristuksen herruutta.
”Nykyisyydessä meidän tehtävänämme – – on elää ylösnousemuksen
ihmisinä pääsiäisen ja tuomiopäivän välistä aikaa, ja tulla kristillisen
elämämme – niin yhteisen ja henkilökohtaisen kuin jumalanpalveluksen
ja tehtävämme, missiomme kautta – ensiksi mainitun tunnusmerkiksi ja
toiseksi mainitun esimauksi.”4
Tämä näkemys heijastaa Pelastusarmeijan uskonkäsitystä, eettistä perusnäkemystä ja aktiivista uskoa sekä asennoitumista tehtävään, missioon.
•

Missä mielessä voit sanoa eläväsi Jumalan valtakunnan todellisuudessa? Onko mielekästä puhua tästä arkielämääsi, työtehtäviisi,
opintoihisi, työhösi ja kotiisi liittyvänä asiana? Miten tämä vaikuttaa sinun päätöksiisi ja elämäsi tavoitteisiin?

4 Tom Wright, 2007, Surprised by Hope. London: SPCK: 41.
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•

Kuinka selittäisit ruumiin ylösnousemuksen ystävillesi? Mitä raamatunkohtia käyttäisit tukemaan selitystäsi?

•

Verratkaa raamatunkohtia Jes. 2:12–17 ja Fil. 2:9–11. Keskustelkaa
siitä, mikä on niille yhteistä ja mikä niissä on toisistaan eriävää.
Mitä nämä kohdat sanovat ihmisen vastauksesta?

•

Monelle tämän päivän maailmassa elävälle ihmiselle heidän
uskonsa kuoleman jälkeiseen elämään liittyy jälleensyntymiseen,
joka käsitys on peräisin hinduismista. Miksi uskot sen olevan näin?
Millä tavalla oppi jälleensyntymisestä on ristiriidassa raamatullisen
kristillisen uskon kanssa?

•

Miksi universalismi on osalle 2000-luvun ihmisiä houkutteleva teoria?

C. Kristuksen toista tulemusta
koskevia tulkintoja
1. Parusia
Kristuksen toiseen tulemukseen viitataan usein kreikankielisellä sanalla
parousia. Se käännetään tavallisesti ”tulemuksena”, mutta kirjaimellisesti sen merkitys on ’läsnäolo’ ’poissaolon’ vastakohtana. Vuosisatojen
ajan ovat tietyt osat kirkkoa painottaneet Kristuksen paluuta kunniassa,
ja ne ovat tehneet tästä teologiansa ja jumalanpalveluksensa tärkeimmän
asian. Pelastusarmeija on välttänyt spekulaatioita Kristuksen paluuseen
liittyvistä yksityiskohdista. Pelastusarmeijalaisille on tärkeää korostaa
kristittyjen vastuuta elää odottaen ja toivoon sitoutuen. Meidän tulee olla
jatkuvasti avoimia Jumalan läsnäololle ja tuomiolle Kristuksessa sekä
omistautua Jumalan tehtävälle, missiolle, maailman pelastumiseksi.
2. Millennium
Millennium viittaa Kristuksen tuhatvuotiseen herruuteen maan päällä.
Se on mainittu kohdassa Ilm. 20:2–7. Vaikka millenniumia on tutkisteltu
useissa kirkon historian vaiheissa, ei sillä ole kristittyjen piirissä yleistä
hyväksyntää eikä yhteistä tulkintaa.
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3. Amillenialismi
Eräät kristityt tulkitsevat tuhatvuotista valtakuntaa vertauskuvallisesti, ei
tiettynä aikakautena sinänsä, vaan Kristuksen valtana maan päällä kansansa välityksellä. Tuhatvuotinen valtakunta on täydellisyyttä ja eheyttä
koskeva vertauskuva, mutta sillä ei ole mitään aikaulottuvuutta. Tätä
kutsutaan tavallisesti amillenialismiksi.
4. Postmillenialismi
Postmillenialistit opettavat, että maan päällä on kerran oleva Jumalan
valtakunnan aikakausi, tai tuhat vuotta ”evankeliumin valtaa”, jota seuraa Kristuksen paluu. Tämä tarkoittaa aikaa, jolloin toimitaan Kristuksen
yleisen tunnustamisen puolesta ja onnistutaan siinä. Postmillenialismin
kannattajat käyttävät perusteena raamatunkohtaa Matt. 28:19,20 ja mainintaa kirkon voitosta (Matt.16:18). Tätä ajatusta on kuitenkin vaikea
saada sopimaan yhteen niiden tekstien kanssa, jotka puhuvat vainojen
ajoista ja epäuskosta ennen loppua (Matt. 24:6–14; Luuk. 18:8; 2. Tess.
2:3–12; Ilm. 13), ja sen Jeesuksen varoituksen kanssa, että hänen paluunsa on oleva odottamaton (Mark. 13:32–37).
5. Premillennialismi
Premillenialistit sitä vastoin opettavat, että Kristus palaa maan päälle
hallitsemaan tuhanneksi vuodeksi ennen Saatanan lopullista kukistumista. Vaikka paha on vielä läsnä oleva, se on rajattu, ja sekä ihmiskunta
että luomakunta saavat nauttia siunauksen aikaa. Tätä seuraa kuitenkin
lopullinen taistelu, jossa Saatana kärsii tappion ennen yleistä tuomiota ja
uuden luomakunnan alkua. Tämän käsityksen päälähteenä on Ilmestyskirjan luku 20 (mutta katso myös: Jes. 2:2–5; Sak. 14:9,16–21). Tulkinta
ei kuitenkaan ole yksioikoinen ja muutkin merkitykset ovat mahdollisia.
6. Dispensationalismi
Dispensationalistit kehittävät premillenialistista näkemystä edelleen.
He ymmärtävät millenniumin, tuhatvuotisen valtakunnan lisäyksenä
Jumalan asettamaan ilmoitusjärjestykseen tai lisäkautena Jumalan
ihmiskuntaa koskevalle toiminnalle. Heidän käsityksensä mukaan
Kristuksen tulemusta edeltää kirkon ”ylöstempaaminen”. Tässä on kyse
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siitä odotuksesta, että uskovat otetaan ylös ”pilvissä” kohtaamaan Jeesus
hänen palatessaan (1. Tess. 4:15–17). Itse tuhatvuotinen valtakunta tulee
olemaan se aika, jolloin Vanhan testamentin Israelia koskevat lupaukset
täyttyvät kirjaimellisesti.
Erilaiset tulkinnat viittaavat siihen, että Raamattu jättää meidät Jumalan
salaisuuden ja hänen meitä koskevien päämääriensä äärelle, jotka viime
kädessä ovat kaiken spekulaation tavoittamattomissa. Paras reaktiomme
on hiljentyä salaisuuden edessä ja luottaa rakastavan Jumalan hyvään
tarkoitukseen ja Jeesuksessa Kristuksessa ilmaistuun sovitukseen.
•

Varmistu siitä, että ymmärrät jokaisen yllä olevista käsitteistä niin,
että voit selittää niiden samankaltaisuudet ja eroavuudet vastakääntyneelle kristitylle.

D. Merkitys pelastusarmeijalaisille
1. Koko ihminen
Pelastusarmeijan uskon ja sen harjoittaman käytännön mukaan ihmisen
kokonaisuus on ratkaisevaa. Sitä heijastaa evankelioimis- ja sosiaalisen
työmme yhdistäminen. Yhdestoista opinkappale korostaa tätä ihmisen
jakamattomuutta, koska me uskomme koko ihmisen ylösnousemukseen. Monia erilaisia elämää ja kuolemaa koskevia uskonkäsityksiä on
olemassa, ja vaarana on aina se, että ”ajan henkeä” heijastavat käsitykset voivat päästä huomaamatta livahtamaan osaksi kristillistä ajattelua.
Jokaista ruumiin ja sielun erottavaa dualistista ajattelutapaa, joka sisältää
ajatuksen ruumiista vähemmän tärkeänä tai pahana, tulee vastustaa,
koska sellainen voi johtaa epäterveisiin toimintatapoihin tai moraalittomuuteen. Pelastusarmeijan opetuksen tulee selkeästi pitää esillä ihmisen
jakamattomuutta henkilökohtaisen hengellisen elämän ja maailmassa
suoritettavan tehtävän, mission perustana.
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2. Elämä ja kuolema
Elämme sellaista aikaa, jolloin tietyissä länsimaisissa kulttuureissa
kuoleman todellisuutta ja tuskaa torjutaan. Odotuksena on, että jokaista
sairautta ja heikkoutta varten on olemassa hoitokeino ja että elämää voi
loputtomasti pitkittää. Kuolema on laitostettu tai sijoitettu sairaalaan,
ja siksi se on tietyssä määrin piilossa. Kuolema ei ole enää luonnollinen osa elämää, koska monet ihmiset eivät ole ikinä olleet läsnä omien
rakkaittensa kuoleman hetkellä, eivät ole nähneet kuollutta tai eivät ole
huolehtineet kuolleesta ihmisruumiista. Samaan aikaan joukkotiedotusvälineet piehtaroivat ”kuoleman pornografiassa” ja näyttävät kuvia
runnelluista ja kidutetuista ruumiista, kuolemaan johtaneesta väkivallasta tai kohdistavat huomion hautajaisiin ja paljastavat ihmisten surun
ikään kuin se olisi näyttelykohde. Pelastusarmeijalaiset eivät ole suojassa tällaisilta vaikutuksilta. Yhdestoista opinkappale on olennaisen tärkeä,
koska se viittaa kuolemaan todellisuutena ja suuntaa sen jälkeen katseen
kuoleman taakse. Se rohkaisee meitä pohtimaan sellaisia ydinkysymyksiä, joiden eteen jokainen ihminen joutuu. Mikä on elämän tarkoitus?
Onko kuoleman jälkeen olemassa jotakin? Kuinka siirryn elämästä
kuolemaan? Onko olemassa jotakin, joka voi viedä minut kuoleman
läpi? Pitääkö minun kohdata kuolema yksin? Siksi on todella tärkeää
kohdistaa ajatuksensa ylösnousemukseen ja tilintekoon. Ylösnousemus
korostaa jakamattomuutta, kuoleman todellisuutta, sitä ainoaa elämää,
joka meillä on lahjana Jumalalta ja josta me olemme tilivelvollisia niin
nyt kuin tuomiopäivänäkin.
3. Vastuumme
Tietoisuus siitä, että me olemme tilivelvollisia ja että meidät tuomitaan
valintojemme perusteella, muovaa asennettamme toisia ihmisiä kohtaan
samoin kuin heitä koskevia arviointejammekin. Jumala tuomitsee meidät
kaikki sen valon mukaan, joka meillä on, ja Kristuksen totuuden mukaisesti (Room. 2:1–4). Pelastusarmeijalaisina meidän tulee olla tietoisia
siitä, että Jumalan suomaa vapaata tahtoa tulee käyttää viisaasti. Meidän
on opittava valitsemaan jatkuvasti Kristus tietoisena siitä, että päätöksillämme on lopullista merkitystä, ei vain itsellemme, vaan myös Jumalan
valtakunnalle.
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4. Tehtävä, missio
Yhdestoista opinkappale auttaa meitä näkemään asioiden oikeat mittasuhteet. Me toimimme vahvasti sosiaalisten kysymysten parissa ja
itse työssä, ja siksi tarkastelun kohteemme voi helposti rajoittua tämän
maailman asioihin. Tämä opinkappale kuitenkin laajentaa meidän
näköalaamme ja antaa iankaikkisen näkökulman kaikelle, mitä teemme
tai mitä olemme. Se kannustaa meitä omistautumaan Jumalan missiolle,
tarjoamaan toivoa ja tervehtymistä maailmalle, joka jonakin päivänä
luodaan uudeksi Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta.
5. Jumalan lopulliset tavoitteet
Pelastusarmeijalaiset uskovat, että ihminen tehdään täydelliseksi taivaan
kirkkaudessa osana lunastettua luomakuntaa. Tässä ei ole kyse mistään
sen vähäisemmästä kuin uskosta Kristuksen ylösnousemukseen, sillä
lunastettu yhteisö ei ole muuta kuin kirkastettu Kristuksen ruumis (Ilm.
21:1–7). Siksi meidän ylösnousemuksemme, kuten nykyinen pelastuksemmekin, on enemmän kuin henkilökohtainen. Ylösnousemus on
kaikkea tätä – sekä yhteisöllistä että yksilöä koskevaa – eikä siihen liity
ihmisen identiteetin tai eheyden menetystä. Ylösnousemus on kuitenkin jotakin vielä enemmän. Yhdestoista opinkappale on ennen kaikkea
toivon merkki siitä, että Jumala saattaa jonakin päivänä suunnitelmansa
päätökseen. Silloin luomakunta parantuu täydellisesti, ja se lunastetaan,
kun Jumalan valtakunta ja hänen tahtonsa lopulta toteutuvat maailmassa.
•

Syyllistyvätkö pelastusarmeijalaiset koskaan sellaisiin dualistisiin
asenteisiin, jotka kiistävät jakamattoman ihmisen todellisuuden
ja eheyden? Mitä mahdollisia vaaroja tähän asenteeseen liittyy ja
kuinka voimme taistella niitä vastaan?

•

Millä tavoin Jumalan valtakunnan todellisuus ja lopullinen voitto
vaikuttavat elämäntapaasi ja asenteisiisi?

•

Millä tavalla usko viimeiseen tuomioon antaa todistamisellesi vauhtia ja suuntaa?
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•

Jos olisit sielunhoitajana perheessä, jossa joku on kuolemaisillaan,
ja sinua pyydettäisiin selittämään yhdennentoista opinkappaleen
merkitystä, mitä sanoisit?

•

Luuletko, että yhdestoista opinkappale vastaa tämän ajan ihmisten kysymyksiin elämän tarkoituksesta ja kuolemasta? Miten sinä
perustelet?

•

Ilmaise viimeisiä tapahtumia koskeva uskosi tavalla, joka on sinulle
merkityksellisin – esimerkiksi ilmaisemalla uskosi sanoin tai taiteen,
musiikin, luovan kirjoittamisen, tanssin tai draaman avulla. Esitä
aikaansaannoksesi ystävälle tai osastosi väelle.
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Pelastusarmeijan
käsitys kirkosta
”Vakuutamme ja olemme aina vakuuttaneet, että me, Pelastusarmeija, olemme kiinteä osa tätä elävän Jumalan suurta kirkkoa,
elävä ja hedelmää tuottava oksa totisessa viinipuussa.”1
Kirkko on kaikkien niiden muodostama yhteisö, jotka on vanhurskautettu ja pyhitetty armosta uskon kautta Kristukseen. Kristuksen ruumiin
jäsenyys ei ole uskoville vapaaehtoista: se on todellisuus, kaikille niille
annettu, jotka tuntevat Kristuksen, kirkon pään. Se on siunausta sovituksesta, jonka kautta meitä kutsutaan Jumalan ja toinen toisemme yhteyteen.
Pelastusarmeijan oppi edellyttää oppia kirkosta. Jokainen opinkappale
alkaa sanoin: ”Me uskomme...”. ”Me” viittaa uskovien ryhmään, uskonyhteisöön – kirkkoon.
Hyvin tärkeä muutos yhdentoista opinkappaleen sanamuodon laatimisen ja käyttöönoton jälkeen on ollut liikkeen kehitys herätysliikkeestä
kirkoksi, evankelioivaksi uskovien yhteisöksi, joka viettää jumalanpalvelusta, jakaa yhteyden, palvelee ja osallistuu yhdessä missioon.
Pelastusarmeijalaiset ovat Kristuksen yhden ruumiin jäseniä. Meillä on maailmanlaajuisen kirkon kanssa yhteinen perusta samalla kun
ilmaisemme omia ominaispiirteitämme. Yhtenä erityisenä ilmauksena
kirkosta Pelastusarmeija ottaa osaa muiden kristillisten uskonyhteisöjen
ja kirkkojen kanssa missioon ja palvelutehtävään. Olemme osa yhtä
maailmanlaajuista kirkkoa.
Pelastusarmeijan osasto on paikallisseurakunta. Se on kirkon näkyvä ilmaus.
Sillä on omat Raamatun opetukseen, Pyhän Hengen johdatukseen ja tehtävänsä luonteeseen perustuvat tapansa toimittaa jumalanpalveluksia, kouluttaa ja palvella. Sen päämäärä on yhtenevä yhden, maailmanlaajuisen kirkon
kutsun ja opetuksen kanssa. Sen kolme päävahvuutta ovat into evankelioida,
sitoutuminen pyhitykseen ja vahva yhteiskunnallinen toiminta.
1 Bramwell Booth, 1926, Echoes and Memories. London: Hodder & Stoughton: 65.
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A. Kristuksen ruumis
Puhuessamme kirkosta Kristuksen ruumiina tarkoitamme, että kaikki
uskovat on yhdistetty hengellisesti Kristukseen, joka on heidän päänsä
(Kol. 1:18), ja kirkon jäseninä toisiinsa niin, että he toimivat yhteisymmärryksessä (Room. 12:4, 5; Ef. 4:4–6, 15,16). Tarkoitamme, että
kirkko on Kristuksen näkyvä läsnäolo maailmassa, se saa elämän Pyhän
Hengen läsnäolosta keskuudessaan ja sitä kutsutaan kasvamaan Kristuksen kaltaisuuteen.
Raamattu opettaa, että ruumiin jokaisella jäsenellä on tärkeä tehtävä,
jotta kokonaisuus voi toimia Jumalan kunniaksi. Ilman jokaisen jäsenen
läsnäoloa ja osallistumista koko ruumis kärsii (1. Kor. 12:12–30).

B. Jumalan kansa
Vanha testamentti kuvaa sitä, miten Jumala kutsui tunnistettavan kansanryhmän, juutalaiset, erilleen – ei suosiakseen, vaan olemaan hänen kansansa, tekemään kaikille Jumalan armoa tunnetuksi ja olemaan esimerkkinä uskosta ja kuuliaisuudesta (2. Moos. 19:5,6; 5. Moos. 27:9,10).
Uusi testamentti tunnustaa kirkon olevan kutsuttu vastaavanlaiseen
uskoon ja kuuliaisuuteen (Ap. t.. 5:29; Tit. 2:11–14; 1. Piet. 2:9,10). Pyhiinvaeltajakansana kirkko julistaa kaikkia koskevaa sanomaa Jumalan
armosta ja kutsuu ihmisiä kaikkialla liittymään niiden pyhiinvaeltajien
joukkoon yhdessä heidän kanssaan, jotka ovat aikojen kuluessa uskossa
vastanneet Jumalan kutsuun.

C. Kirkko yhteisönä
1. Sovituksen yhteisö
Kirkko osoittaa, että yhteisö on palautettu ennalleen Kristuksen kautta.
Kun syntiinlankeemus aiheutti hajaannusta ja vilppiä ihmissuhteissa,
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niin ennalleen palauttaminen saa näissä suhteissa aikaan parantumista,
vilpittömyyttä ja rakkautta. Kirkko on yhteisö, jossa opimme uskaltamaan olla haavoittuvia toistemme edessä, koska Kristus on voittanut
ristillä synnin tekemällä itsensä haavoittuvaksi meidän vuoksemme (Gal.
6:2). Kirkko on kutsuttu osoittamaan maailmalle, että Jumala on aikaansaanut sovituksen ristin kautta (Ef. 2:11–22; Kol. 1:1–22).
On myönnettävä, että on monia esimerkkejä siitä, miten monet kristilliset seurakunnat ovat epäonnistuneet elämään todeksi sovituksen todellisuutta sekä uskovien kesken että kirkon ulkopuolella olevia kohtaan
(1. Kor. 1:10-17; 11:17,18). Tämän seurauksena jotkut ovat jättäytyneet
aktiivisen seurakuntaelämän ulkopuolelle. Täydellinen yhteydestä vetäytyminen merkitsee kuitenkin jäämistä ilman yhtä sovituksen tärkeimmistä siunauksista, nimittäin mahdollisuutta aitoon inhimillisen yhteyteen
(Luuk. 14:15–24).
Kristuksen ruumista ei kuitenkaan sido epäonnistumiset. Kirkon historiasta näemme, että ihmissuhteissa on tapahtunut hengellistä muutosta
silloin, kun uskovien yhteydessä on uskallettu ottaa riskejä Kristuksen
antamaan turvaan luottaen (Ef. 4:25–32). Tämän on tehnyt mahdolliseksi Pyhän Hengen työ – Hengen, joka luo, voimaannuttaa ja uudistaa
kirkon (luvut 3, 7 ja 10).
2. Pysyvä yhteisö
Kristuksen palvelustehtävän jatkaminen on keskeinen osa kirkon tehtävää. Kirkko toteuttaa sitä siirtämällä evankeliumin sukupolvelta toiselle
(Ps. 145:4–7). Kun kristillinen yhteisö on Raamatun arvovallan alainen,
Hengen johtama ja Kristus on siellä läsnä (Matt. 18:20), se tulkitsee
yksimielisesti evankeliumin sanomaa varmistaen näin sen säilymisen.
Kirkko on yksi, vaikka sillä on erilaisia ilmauksia. Kristityillä on
erilaisia käsityksiä tietyistä asioista, mutta he julistavat yhdessä Kristusta ainoana Herrana ja Vapahtajana, ja kirkko säilyttää ensimmäisiltä
kristityiltä peräisin olevan jumalanpalveluksen ja hartaudenharjoituksen
perinteen, joka oli heidän vastauksensa ylösnousseelle Herralle.
Uudessa testamentissa meitä muistutetaan aina uudelleen siitä ykseydestä, joka meillä on jo Kristuksessa, ja samanaikaisesti meitä varoitetaan
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erimielisyydestä ja kehotetaan syventämään tätä ykseyttä. Kaikkia kristittyjä kutsutaan jatkuvasti etsimään ja ilmaisemaan sitä ykseyttä, jonka
Jumala antaa kansalleen.
Kirkon ykseys on riippuvainen yhteydestä Kristukseen, ei välttämättä
kuulumisesta yhteen yhtenäiseen kirkkoon (Joh. 17:20–26). Kehotus
ykseyteen muistuttaa meitä siitä, että elämme ”nyt, mutta ei vielä” -tilanteessa.
3. Yhteen kokoontunut yhteisö
a)

Pyhä Henki on luonut kirkon yhteyttä varten.
Me olemme yhdessä Jumalan huoneväkeä, hänen perhettään, kun
pysymme Kristuksessa ja hän meissä (Joh. 15:1–17). Tämä läheinen
yhteenkuuluvuus on olemassa Kristuksen käskyn ja Pyhän Hengen
työn perusteella (Joh. 13:34,35; 1. Joh. 4:7–12). Pyhä Henki mahdollistaa, että voimme kokoontua yhtenä joukkona, elää yhdessä
ja kasvaa Kristukseen, joka on pää, sekä löytää hänessä vapauden
ennakkoluuloista ja synnistä.
Yhteyden merkitystä voi tuskin yliarvioida. Me voimme kokea
siinä paranemista, hengellistä kasvua, onnea ja syvää antamisen ja
vastaanottamisen yhteyttä (Ap. t. 2:42–47; 4:32–35; Ef. 2:19–22).
Koska pyhityksessä on kyse suhteista, niin elämän pyhityksen tulee
toteutua yhteisössä. Me teemme kristittyinä hengellistä matkaamme
osana joukkoa. Uusi testamentti puhuu ”pyhistä” vain monikossa
(Room. 1:7; 2. Kor. 1:1; Ef. 1:1). John Wesley opetti pyhityksen
olevan sosiaalista: sitä vaalitaan kristittyjen yhteydessä, ja sen jälkeen pyhitys leviää yhteiskuntaan (luku 10).

b) Pyhä Henki on luonut kirkon parantumista varten.
Kristuksen parantavassa yhteisössä Pyhä Henki tekee meidät kykeneviksi pitämään huolta toisistamme, hoitamaan toistemme kipuja
ja kokemaan paranemista. Seurakunnan kautta Henki tukee meitä
koetuksen tai menetyksen aikoina, eheydymme ihmisinä ja omanarvontuntomme kasvaa (Jaak. 5:13–20). Kun koemme, että meidät
tehdään pyhiksi, meitä autetaan ja meidät parannetaan, huomaamme
kirkon olevan yhteisö, jolle on tunnusomaista syvä ilo, jota kukaan
ei voi ottaa meiltä pois.
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c)

Pyhä Henki on luonut kirkon meidän kasvuamme varten.
Kristittyjen yhteydessä Pyhä Henki auttaa meitä vahvistamaan
toinen toistamme uskossa, ohjaamaan toisiamme, kantamaan
toistemme taakkoja, rohkaisemaan, antamaan anteeksi, kiittämään,
jakamaan, lohduttamaan ja kehottamaan toisiamme (Gal. 6:1–5; Ef.
4:25–32; Kol. 3:12–17; Filem. jae 7).
Tällainen vahva tuki auttaa meitä kasvamaan Kristuksen kaltaisuudessa ja pyhityksessä sekä kehittämään meissä Hengen hedelmää,
jota kuvataan rakkautena, ilona, rauhana, kärsivällisyytenä, ystävällisyytenä, hyvyytenä, uskollisuutena, lempeytenä ja itsehillintänä
(Gal. 5:22,23). Kaikkia kristittyjä kutsutaan kantamaan tätä hedelmää, ja heille annetaan siihen voima. Hengen hedelmä on merkki
siitä, että me olemme todellisia Jeesuksen Kristuksen oppilaita.
Myös seurakunnan jumalanpalvelus ravitsee meitä. Sen kautta Jumala vahvistaa kansaansa niin, että se voi vastata omasta puolestaan
Pyhän Hengen kutsuun ja lähteä uskossa tavoittamaan toisia. Rukous, saarna, musiikki ja erilaiset taideilmaukset vaikuttavat yhdessä
Jumalan kunniaksi ja ravitsevat Jumalan kansaa (Kol. 3:15–17).

d) Pyhä Henki on luonut kirkon varustamaan meidät palvelutehtävää ja
missiota varten.
Seurakunnassa löydämme ja otamme käyttöön yksilölliset lahjamme palvelutehtävää ja missiota varten. Kukin Kristuksen ruumiin jäsen saa lahjoja palvelutehtävää varten, ja Jumala kutsuu häntä kehittämään ja käyttämään niitä kaikkien hyödyksi (Ap. t. 6:1–6; 13:1–3;
1. Kor. 7:7; 12:4–11). Lahjat on annettu sekä rakentamaan kirkkoa,
että mahdollistamaan sen tehtävä maailmassa (Room. 12:3–21; Ef.
4:11–16). Uskonyhteisö tunnustaa lahjamme ja valtuuttaa meidät
suorittamaan palvelustamme. Kun sitten käytämme lahjojamme
palvelutehtävässämme ja missiossa, Jumala tulee kirkastetuksi (1.
Piet. 4:7–11).
4. Hajaantunut yhteisö
a)

Kirkko kokoontuu, jotta se voidaan lähettää suorittamaan tehtäväänsä.
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Kirkko ei ole itsekeskeinen yhteisö, joka kokoontuu yhteen turvallisuuden ja sosiaalisen kanssakäymisen vuoksi. Se on yhteys, jonka
Jeesus kutsuu vapauttamaan jäsenensä pyhiinvaellusta ja tehtävää
varten (Matt. 9:35–10:16; 28:16–20; Mark. 16:15; Luuk. 9:57–62).
Pyhä Henki luo kirkon, ei ainoastaan meille siunaukseksi, vaan
tehdäkseen todistuksemme ja tehtävämme mahdolliseksi.
b) Pyhä Henki antaa voiman koko kirkolle todistamista varten.
Kristillinen pyhiinvaelluksemme edellyttää kestävää sitoutumista kurinalaiseen elämään ja varovaista suhtautumista hämmentäviin maailman
arvoihin. Kirkko on yhteisö, jossa Jumalan valtakunnan arvoja opetetaan ja eletään todeksi. Siten kirkko rohkaisee meitä pitämään yllä sitä
radikaalia elämäntapaa, joka on yhtä kutsumuksemme kanssa.
Meidät kaikki on kutsuttu elämään pyhää elämää maailmassa ja ymmärtämään, että olemme erotetut evankeliumin palvelijoiksi. Kaikilla
kristityillä on suora pääsy Jumalan luo Kristuksen pappeuden tähden
(1. Piet. 2:4–10). Meidät kaikki on kutsuttu harjoittamaan haastavaa
esirukouspalvelua toistemme ja maailman puolesta. Kaikki kristityt
ovat osallisia papillisesta tehtävästä Kristuksessa. Kaikki kutsumustyöt
ovat tärkeitä mahdollisuuksia osoittaa opetuslapseutta (Ef. 4:1–24).
Mitään erillistä palvelutehtävää ei tässä mielessä ole olemassa.
Yhteisen kutsumuksen puitteissa Kristus on kutsunut joitakin kirkon
kokoaikaisiksi viranhoitajiksi. Heidän kutsumuksensa vahvistetaan
Pyhän Hengen lahjalla, kristillisen yhteisön tunnustuksella ja heidän
virallisella valtuuttamisellaan ja vihkimyksellään tehtäväänsä (Ap. t.
13:1–3). Heidän tehtävänään on keskittyä koko kirkon missioon ja palvelutyöhön niin, että sen jäsenet pysyvät uskollisina kutsumukselleen.
He palvelevat työtovereitaan näyn antajina ohjaten tehtävän suorittamisessa, sielunhoitajina huolehtien niistä, joilla on elämässään
kipua ja murhetta, opettajina varustaen toisia missiota varten, sekä
hengellisinä johtajina.
c)

Pyhä Henki antaa kirkolle voimaa tehtäväänsä.
Vahvistaessaan ja hyväksyessään kutsumuksemme kirkko lähettää
meidät maailmaan ottamaan osaa Jumalan tehtävään – Jumalan,
joka lähetti Jeesuksen sovittamaan maailman itsensä kanssa.
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Kristuksen kirkon jäseninä me toteutamme Jumalan tehtävää Kristuksen nimessä eri tavoin, muun muassa:
•
•
•
•
•
•

Läsnäolollamme maailmassa (Matt. 5:13–16).
Julkisella evankeliumin julistuksella (2. Tim. 4:1–5).
Henkilökohtaisella evankelioinnilla (Ap. t. 8:26–40).
Viittaamalla todisteisiin Pyhän Hengen voimasta,
joka muuttaa elämän (Ap. t. 2:38).
Samastumalla köyhiin ja vähäosaisiin ja palvelemalla heitä
myötätuntoisesti (Matt. 25:31–46; Luuk. 10:25–37).
Työskentelemällä sorrettujen kanssa oikeudenmukaisuuden
ja vapauden puolesta (Luuk. 4:16–21).

Kaikki nämä palvelutehtävät pyrkivät elämänmuutokseen. Jos jokin
niistä jätetään huomiotta tai siihen suhtaudutaan välinpitämättömästi, kirkon tehtävä kärsii. Kristuksen kirkon jäseninä olemme kaikki
mukana koko ihmistä ja koko maailmaa koskevassa missiossa
Pyhän Hengen voiman kautta.
5. Tulevaisuutta varten uudistettu yhteisö
Kirkko elää toivosta. Se on osa liikettä, joka ulottuu helluntaista Kristuksen toiseen tulemukseen, kirkon alusta Kristuksen paluuseen ja hänen
lupaustensa täyttymykseen. Pyhä Henki vapauttaa Jumalan ylösnousemuskansan menneiden epäonnistumisten otteesta ja uudistaa sen
Jumalan tulevaisuutta varten Kristuksessa (Room. 8:18–39). Raamattu
katsoo eteenpäin. Israelin ennalleen palauttaminen on luvattu Vanhassa
testamentissa (Jer. 31:1–14). Uusi testamentti käsittää sen maailmankaikkeuden mittakaavassa: kaikki yhdistetään yhdeksi Kristuksessa
(Matt. 8:11; Ef. 1:9,10; 1. Piet. 1:3–9; Ilm. 11:15; 21:1–4).
Kirkossa – sekä maan päällä taistelevassa, että taivaassa riemuitsevassa
– Jumalan tulevaisuus ei ole vain toivon asia, vaan sitä myös jo eletään
todeksi. Sellaisena kirkko on merkki Jumalan valtakunnan tulemuksesta.
Kirkko elää ajatukset kohdistettuina niihin asioihin, jotka ovat ”ylhäällä”. Se käyttää kykyjään ja lahjojaan tuomaan ilmi tätä tulevaisuutta ja
todella elämään sen todellisuudessa. Kirkko elää odottaen Kristuksen
tulevaisuuden aamunkoiton valossa (1. Kor. 15:50–58; Kol. 3:1–4; 1.
Piet. 5:1–11). Sen tehtävänä on avata tuo tulevaisuus maailmalle.
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Kirkko:
opinto-ohjeita
A. Keskeiset tunnusmerkit
1. Kirkkoa koskeva tutkimus
Kirkon teologiaa koskevaa tutkimusta kutsutaan ekklesiologiaksi.
Ilmaus on peräisin kreikankielisistä sanoista logos (joka merkitsee: sana,
järki tai oppi), ja ekklesia (kirkko), joka vuorostaan muodostuu kahdesta kreikankielisestä sanasta ek (ulos, -sta, -stä) ja kaleoo (kutsua). Sitä
käytettiin esikristillisellä ajalla armeijan koolle kutsumisesta taistelua
varten, sekä myös niistä kaupunkivaltioiden vapaista kansalaisista, jotka
muodostivat sääntöjen mukaisesti perustetun korkeimman toimeenpanevan neuvoston. Alkukirkkoon kuuluvat kirjoittajat valitsivat ilmauksen
ekklesia mieluummin kuin juutalaisen synagogan (kreikankielisestä
sanasta synagein, joka merkitsee ’koota, kutsua kokoon’) kuvaamaan
kristittyjen uskovien yhteyttä. Ehkäpä valinta on tärkeä. Vaikuttaa siltä,
että ilmauksen ”uloskutsutut” nähtiin edustavan kirkkoa paremmin kuin
sana ”yhteensaattaminen”.
2. Paikallinen ja maailmanlaajuinen, näkyvä ja näkymätön
Uuden testamentin ajoista alkaen sanaa ”kirkko” on käytetty kuvaamaan
sekä paikallisseurakuntaa (Ilm. 2–3 ”– – seurakunnan enkelille – –”;
engl. ”to the angel of the church”), että yleisessä merkityksessä tarkoittamaan uskovien kristittyjen muodostamaa joukkoa (Kol. 1:18). Tämä
osoittaa, että on olemassa yksi maailmanlaajuinen kirkko, joka toimii
paikallisesti ja erilaisissa ympäristöissä. Calvin teki eron kahden kirkon
välillä. Toinen on näkyvä, maanpäällinen ja nyt läsnäoleva kirkko, joka
on puutteellinen ja erehtyväinen, ja jonka muodostavat sekä valitut että
ne, joita ei ole valittu (luku 9), ja toinen on näkymätön, eskatologinen,
todellinen, ”yksi”, vain valittujen muodostama kirkko, joka syntyy
aikojen lopussa. Vaikka kalvinistinen käsitys kirkosta, joka muodostuu
ainoastaan Jumalan pelastukseen valitsemista, ei vastaa Pelastusarmeijan
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uskoa ja oppia, niin tämä malli tähdentää niitä tulevaisuuden toiveita ja
odotuksia, jotka koskevat vapahdettujen koko joukkoa kaikkina aikoina
ja tulevina aikakausina.
3. Kokoontuneena ja hajautuneena
Kirkkokäsityksemme antaa näkökulman kahdelle tärkeälle toiminnalle
– ”kokoontumiselle” ja ”hajautumiselle”. Kirkon kokoavat toiminnot
ovat ratkaisevan tärkeitä. Jumalan kansan täytyy tulla yhteen saadakseen
tukea, rohkaisua ja varustusta palvelutehtävää ja missiota varten. Tätä
täydentää kirkon ”hajautuminen” suorittamaan Jumalan tehtävää maailmassa. Jumalanpalvelus, yhteisössä oppiminen ja hengellisten lahjojen
kehittäminen ovat kirkon elämälle keskeisiä asioita. Kirkko kokoontuu
yhteen olemaan Jumalan läsnäolossa sekä valmistautumaan ja varustautumaan maailmaan lähtemistä varten. Näin tehdessään se hapattaa
maailmaa vaikutuksellaan, jota ilmentävät rohkea todistus, evankelioiva
tehtävä, laupeudenpalvelus ja profeetallinen ääni.
4. Elämä yhteisössä
Oppi kirkosta pyrkii pitämään meidät uskollisina sille raamatulliselle
käsitykselle ihmiselämästä, jota eletään parhaiten yhteisössä. Kaikki
ihmiset tarvitsevat yhteisöä, jossa voi tuntea olevansa kotona, löytää
juurensa ja paikkansa ja huomata, ettei ole irrallinen. Kirkko vastaa
näihin tarpeisiin, ei yksilöllisyyttä korostava kristillisyys. Meillä ei
ole muuta todellista identiteettiä kuin se, mikä meillä on ihmisinä, kun
olemme yhteydessä toisiin ihmisiin. Olemme keitä olemme Kristuksen
ruumiin jäseninä. Evankeliumi tarjoaa maailmalle todellisen yhteyden
Kristuksessa ja suojelee tuhoavalta, häikäilemättömältä, itsekeskeiseltä
yksilökeskeisyydeltä. Kirkkoa koskeva teologia tarjoaa perustan tälle
käsitykselle. Meille selviää, keitä olemme, mitkä ovat lahjamme ja mikä
on tehtävämme kristillisessä yhteisössä.
5. Sovituksen yhteisö
Uuden testamentin näkökulmasta katsottuna kirkko on niiden yhteisö,
jotka ovat löytäneet anteeksiannon, Kristuksen rauhan ja uuden elämän,
joka on vapaa vihamielisyyden tuhoavista sisäisistä voimista. Kirkko
on siellä, missä synnin aiheuttama erilläänolo paranee. Kirkko todistaa
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sovituksesta Kristuksessa, sen todellisuudesta ja voimasta. Se esittää
myönteisiä vaihtoehtoja vallan, epäterveen kilpailun, mukautumisen ja
alistamisen varaan rakentuville suhteille ja yhteisöille. Kirkko osoittaa,
mitä todellinen ihmisyys on – se ihmisyys, johon Jumala meitä kutsuu.
6. Uskon vartija
Kirkko on uskon vartija. Kirkon tulee opettaa vastuullisesti ja varmistaa,
että sijansa saavat niin menneisyyden viisaus kuin nykyhetkessä tapahtuva oikea kehityskin. Sellaisena kirkko pitää yllä ortodoksista – yhteisesti
sovittua ja vakiintunutta – uskoa, erottaa harhaopin ja varmistaa elävän
tavan lähestyä kristillistä teologiaa silloin kun uusia käsityksiä nousee
esiin. Meidän tulee kuitenkin tunnustaa, että kirkon esittämät ilmaisut
ovat toisinaan olleet ja voivat yhäkin olla turmeltuneita tai huolimattomia, eivätkä varjele uskoa niin kuin tulisi tehdä. Kaikkien uskovien
yhteisön tulee hyväksyä vastuunsa turvata kirkon eheys, koska kirkko on
Raamatun mukaan tilivelvollinen Jumalalle.
7. Yhteisönä aikansa kulttuurissa
Vaikka kirkko on osa ympäröivää kulttuuria, sen tulee ymmärtää itsensä
täysin toisenlaiseksi yhteisöksi. Sen tulee lausua ajatuksensa nykyajan
kulttuurista ja toisinaan olla epälojaali sitä kohtaan sekä vastustaa sen
arvoja ja elämäntapoja. Kirkko ei voi vaarantaa omaa pyhyyttään. Sen
tulee elää Kristuksen vapaudessa eikä sulautua kulloinkin vallitsevaan
maailmanmenoon. Samanaikaisesti kirkon tulee suhteuttaa evankeliumin
sanoma nykyajan kulttuurissa elävien toiveisiin, tarpeisiin ja elämänkilvoitteluun menettämättä profeetallista terävyyttään tai heikentämättä
oman todistuksensa eheyttä. Kirkon tulee pyrkiä olemaan kulttuurissa
tarkoituksenmukainen vaarantamatta evankeliumia ja sen arvoja.
8. Ykseys ja moninaisuus
Kirkkoa koskeva teologia vahvistaa kirkon ykseyden moninaisuudessa.
Siksi on tärkeää, että kaikki kristityt tunnustavat olevansa yhtä Kristuksessa. Tällainen ykseys keskittyy yhteisen uskon keskeisiin asioihin, toinen
toisensa rakastamiseen, yhteiseen kutsuun pyhitykseen sekä yhteiseen
sitoutumiseen missioon. Tämä ykseys tulee vahvistaa jokaisessa seurakunnassa, jokaisessa uskonyhteisössä ja koko maailmanlaajuisessa kirkossa.
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Kristuksen ruumiin ykseydessä me haluamme ilmaista erilaisuuttamme
ja iloita siitä. Olemme erilaisia ihmisinä, meillä on erilaisia lahjoja ja
toimintatapoja, kulttuurisia ilmauksia ja näkökantoja. Uskonyhteisöjen
laaja kirjo on näkyvä, yhteinen merkki tästä ykseydestä erilaisuudessa.
Joillekin on ongelmallista se jännite, joka ”yhteen” kirkkoon uskomisen
ja seurakuntien ja uskonyhteisöjen monilukuisuuden välillä vallitsee.
Se on yleensä ratkaistu jollakin seuraavista neljästä tavasta: väittämällä,
että yksi uskonyhteisö on todellinen kirkko ja että kaikki muut ovat joko
vääriä tai likiarvoja siitä, mitä niiden tulisi olla; tekemällä ero ”ihanteellisen” ja ”todellisen” välillä; esittämällä, että nykyinen hajaannus
poistuu tuomiopäivänä; tai ottamalla esimerkki elollisesta luonnosta
esittämällä erilaisten kristinuskon ilmausten vastaavan puun oksia, joita
liittää toisiinsa niiden yhteys yhteiseen juuristoon (Joh. 15).
Ekumeeninen liike on omistautunut kristittyjen ykseyden vaalimiseen.
Sen yhteisenä teemana on osoittaa Kristusta tuon ykseyden lähteenä.
Silloin seurataan Ignatius Antiokilaisen (noin 35 tai 50 – 98–117 jKr.)
periaatetta: ”Siellä, missä Kristus on, siellä on myös kirkko.”
•

Lue ja pohdi tarkoin raamatunkohtaa Ef. 2:11–22. Miten sovitus
Jumalan kanssa ja sovitus yhteisössä liittyvät toisiinsa? Mitä ovat
ne ”erottavat vihollisuuden muurit”, joita me kohtaamme tämän
päivän kirkossa? Onko oma jumalanpalvelusyhteisösi sovituksen
tarpeessa? Jos on, niin miksi? Kuinka sovituksen tarve voitaisiin
ratkaista?

•

Keskustelkaa siitä, miten kokemuksenne jäseninä Kristuksen ruumiissa, uskovien yhteisössä, on vaikuttanut merkittävästi elämäänne.

•

Millä tavalla ymmärrät kirkon ja tämän päivän yhteiskunnan välisen suhteen? Miten voimme varmistaa, ettei uskon eheys vaarannu
siitä, että kirkko pyrkii seuraamaan aikaansa?
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B. Historiallinen yhteenveto
1. Uusi testamentti
a)

Raamatullinen uskonto on aina yhteisöllistä. Raamattu kertoo yhden
kansan historiasta ja sen suhteesta Jumalaan. Vaikka yksittäisten
ihmisten usko ja toiminta on merkityksellistä, se ymmärretään
oikein vain yhteisön puitteissa. Jeesus nähdään kansansa pelastajana
(Matt.1:21). Hän toimi yhdessä kahdentoista seuraajan muodostaman ryhmän kanssa, jota voidaan pitää uuden Israelin ydinjoukkona. Hän viittaa ”kirkkoon”, joka perustetaan (Matt.16:18; 18:17), ja
hänen viimeinen käskynsä edellyttää jatkuvaa yhteisöllisyyttä (Matt.
28:19,20).

b) Apostolien teot kertoo yhteisön kehittymisestä. Vaikka helluntaipäivän kokivat yksittäiset ihmiset, se oli pohjimmiltaan yhteisöllinen
kokemus, joka johti pysyvän uskon ja todistuksen yhteisön muodostumiseen.
c)

Kirkko käsitetään uutena Jumalan kansana, uutena Israelina. Ihmisryhmänä tämä kirkko on ”valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä
heimo”, joka on kutsuttu ”pimeydestä ihmeelliseen valoon” ”julistamaan hänen suuria tekojaan, joka on teidät kutsunut” (1. Piet. 2:9).
Kaikilla kristityillä on tähän kansaan kuuluvina oma paikkansa ja
kutsumuksensa. Kirkko on se ihmeteko, jonka kautta Jumala Kristuksessa ottaa heidät, jotka ”eivät olleet kansa” ja muuttaa heidät
”Jumalan kansaksi” (1. Piet. 2:10).

d) Tämän lisäksi muut raamatulliset kuvat auttavat määrittämään
kirkon luonnetta. Niihin kuuluvat Kristuksen ruumis (Kol. 1:18;
Room. 12:4,5; Ef. 4:4–6,15,16), Jumalan rakennus (1. Kor.
3:10,11,16; Ef. 2:20–22), Jumalan perhe (Ef. 2:19; 1. Tim. 3:15), Jumalan lauma (1. Piet. 2:25; 5:4; Hepr. 13:20) ja Jumalan viinitarha
(Joh. 15:1–8).
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2. Alkukirkko
Kahden ensimmäisen vuosisadan aikana kristityt ymmärsivät kirkon
olevan pyhä yhteisö, joka noudatti radikaalia elämäntapaa. Se ei tehnyt
myönnytyksiä yhteiskunnassa vallitseville arvoille, ja sitä vainottiin
koska se ei halunnut mukautua. Tuonaikaisen kirkon voi ymmärtää
vaihtoehtoyhteisöksi taistelemassa niitä valtoja ja voimia vastaan, jotka
muovasivat yksittäisten ihmisten elämää ja yhteiskunnallisia rakenteita.
Se oli armeija, joka oli ehdottoman kuuliainen Jeesukselle Kristukselle,
Herralle. Tässä ilmapiirissä oli vähän mielenkiintoa tai voimavaroja
laatia kirkkoa koskevaa teologiaa. Tietyt näkökohdat saivat kuitenkin
osakseen laajaa yksimielisyyttä. Hengellisenä yhteisönä kirkko korvaa
Israelin Jumalan kansana maailmassa, ja sukupuolta, etnistä taustaa ja
kulttuuria koskevista eroavuuksista huolimatta kaikki kristityt ovat yhtä
Kristuksessa. Lisäksi kirkko, jonka keskuudessa on oikea kristillinen
opetus ja jossa sitä julistetaan, kokoaa uskolliset yhteen saamaan ravintoa ja kasvamaan pyhityksessä.
3. Nikean uskontunnustus
Nikean uskontunnustus (liite 1) sisältää vakuutuksen: ”Uskomme yhden,
pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon.” Nämä neljä adjektiivia tunnettiin neljänä ”merkkinä” tai ”tuntomerkkinä”, jotka ovat kirkon tunnusomaisia piirteitä ja ovat vuosisatojen aikana muovanneet monia tapoja
lähestyä kirkko-oppia. Ne painottavat niitä ominaispiirteitä, joiden
tulisi ilmetä kirkossa, vaikka se käytännössä saattaa epäonnistua niiden
saavuttamisessa. Kirkon tulee siten olla ”yksi” ilmenemismuotojen ja
uskonyhteisöjen moninaisuudesta huolimatta. ”Pyhä” tarkoittaa, että se
on erotettu Jumalan tarkoitusperiä varten, vaikka sekä yksittäiset jäsenet
että kirkkolaitos joskus epäonnistuvat olemaan elämässään ja toiminnassaan pyhiä. Se, että kirkko on ”yhteinen” – sitä kuvataan nykyään usein
sanalla maailmanlaajuinen – merkitsee sen olevan myös täydellinen
julistaessaan evankeliumia, palvellessaan kaikkia ihmisiä ja kyetessään
kohtaamaan kaikki inhimilliset tarpeet. Kirkko on ”apostolinen”: se on
apostoleilta periytyvä tai sen opetus on uskollista apostolien opetukselle.
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4. Kirkko ja valtio
Kristinusko laillistettiin keisari Konstantinuksen hallitusaikana Milanon
ediktillä (313 jKr.) ja säädettiin Rooman valtakunnan valtiouskonnoksi
keisari Theodosius I:n hallitusaikana (392 jKr.). Sen jälkeen kirkko alkoi
nopeasti mukautua yhteiskunnassa vallitseviin kulttuurisiin arvoihin ja
tapoihin sekä samastua moniin niistä. Kirkon jäsenyys alkoi yhä vähemmässä määrin keskittyä radikaaliin sitoutumiseen. Kansalaisuus ja valtio
alkoivat rinnastua kirkon jäsenyyteen. Kirkosta tuli ”sakramentaalisen
yhteisön” sijaan pitkälti ”sakramenttien jakaja”.
Kirkon organisaatiomalli noudatti kasvavassa määrin Rooman valtakunnan siviilihallintoa, ja asteittain siitä tuli osa sen rakennetta. Tämä
osoittautui olevan eduksi, koska se mahdollisti kirkon selviytymisen
Rooman valtakunnan hajoamisen aiheuttamasta kaaoksesta. Se osoittautui kuitenkin myös rajoittavaksi tekijäksi, koska vallan ja osallisuuden
keskittyminen vähemmistön, papiston, käsiin rajoitti vakavasti kristittyjen enemmistön osallistumista luovaan opetuslapseuteen ja johtajuuteen.
5. Hengellinen ja maallinen
300-luvulta aina keskiajan loppuun saakka yhteiskunnan käsitettiin
olevan jakautunut kahteen osa-alueeseen, hengelliseen ja maalliseen,
sekulaariin. Kirkko ymmärrettiin hengellisen alueen auktoriteettina,
suojelijana ja tuomarina. Se käytti kuitenkin huomattavaa poliittista ja
taloudellista valtaa myös maallisella elämänalueella, ja sekaantui usein
poliittiseen toimintaan vaikuttaen siihen joskus voimakkaasti tai jopa
määräten lopputuloksen. Samanaikaisesti radikaalit kristittyjen ryhmät,
joita valtakirkko usein vainosi, yrittivät säilyttää ja elää todeksi sitä
opetuslapseuden mallia, jonka he olivat löytäneet Uudesta testamentista.
Esimerkiksi varhainen kelttiläinen kirkko kehitti syvän hengellisyyden
muodon, joka vahvisti Jumalan läsnäoloa jokapäiväisessä elämässä ja
muutti pakanakulttuureja elämää vahvistavan pyhityksen ja myötäelävän
yhteisön voimalla.
6. Uskonpuhdistus, reformaatio
Uskonpuhdistus, reformaatio (1500-luku) yritti elvyttää todellista raamatullista hengellisyyttä. Monista näistä reformaation kirkoista tuli kuiten-
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kin ajan myötä valtiokirkkoja, ja ne tekivät myönnytyksiä kulttuurille ja
heikensivät maallikkojen pappeutta.
Uskonpuhdistajat ajattelivat alussa, että uskonpuhdistusliike palaisi
roomalaiskatolisen kirkon piiriin ja vaikuttaisi siihen sisäpuolelta käsin.
Kun Regensburgin uskontokeskustelussa vuonna 1541 kuitenkin kävi
ilmi, että uskonpuhdistajien ja kirkon välille ei saataisi aikaan mitään
sovintoa tai sovitteluratkaisua, niin protestanttiselle liikkeelle oli tarpeen
kehittää kirkkokäsitys. Calvin esitti todellisen kirkon tunnusmerkkeinä
Jumalan sanan saarnaamisen ja sakramenttien toimittamisen oikein.
”Siellä, missä näemme, että Jumalan sanaa vilpittömästi saarnataan ja
kuunnellaan ja siellä, missä näemme, että sakramentit toimitetaan Kristuksen asetuksen mukaisesti, siellä Kristuksen kirkko on epäilyksettä
olemassa, koska hänen lupauksensa ei voi pettää...”2 Tämä määritelmä
on osoittautunut myöhemmin ongelmalliseksi, kun kyseessä on ollut
Pelastusarmeijan hyväksyminen joissakin yhteyksissä.
Syntynyt radikaali uskonpuhdistus yritti palauttaa kirkkoa radikaaliksi,
maailmaan mukautumattomaksi uskonyhteisöksi. Olemassa olevasta maailmanjärjestyksestä selvästi erottuvana kirkon tuli todistaa evankeliumin
muuttavasta voimasta elämällä Jumalan pyhänä siirtokuntana maan päällä.
7. Herätys ja lähetys
Wesleyläinen herätys 1700-luvulla ymmärsi kirkon olevan pyhien yhteisö, joka kasvatti pyhitykseen ja omistautui missiolle maailman hyväksi.
Kirkosta tuli pyhä kun sen jäsenet antoivat Jumalan Pyhän Hengen pyhittää itsensä (luku 10). Ensimmäiset pelastusarmeijalaiset 1800-luvun
jälkipuoliskolla käsittivät olevansa radikaali ja taisteleva Jumalan kansa,
jota kutsuttiin pyhitykseen ja pyhään taistoon (evankeliointi ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen).
Myös maailmanlähetys laajeni 1800-luvulla merkittävästi. Monet
kirkkokunnat ja muut yksittäisten kristittyjen muodostamat ryhmät
perustivat lähetysyhdistyksiä, joiden tehtävänä oli viedä evankeliumia
ei-kristittyihin maihin.
2 Jean Calvin, Institutes of the Christian Religion Book 4: Chapter 1.
http://www.godrules.net/library/calvin/calvin_iv_iv.htm
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Sen lisäksi tehtiin myös paljon opetuksellista, lääkinnällistä ja sosiaalista
työtä. Tästä syntyi nykyaikainen lähetystyö. Sitä innoitti käsitys laajenevasta kirkosta, joka oli sitoutunut evankelioimaan ja palvelemaan maailmaa. Niin merkityksellisiä ja uhrautuvaisia kuin monet näistä ryhmistä
olivatkaan, ne veivät usein mukanaan evankeliumin ohella länsimaista
kulttuuria. Toisinaan ne edistivät riippuvuus- ja holhoussuhteen kehittymistä. 1900-luvulla on ilmennyt asteittaista irrottautumista kulttuuri-imperialismista näiden maiden kirkkojen otettua kohtalonsa omiin käsiinsä.
8. Maallistuminen ja väestönmuutot
1900-luvulla kirkossakäynti on länsimaissa vähentynyt ja yhteiskunta on
maallistunut. Tilastolukujen ja tuen pienenemisestä johtuen länsimaisen
kirkon on jälleen pakko nähdä itsensä pienenä vastakulttuurisena todistusyhteisönä. Vaikka muutos voi merkitä sitä, ettei kirkkoa enää nähdä
yhtenä yhteiskunnan tärkeistä instituutioista, se voi myös tarjota kirkolle
mahdollisuuden ryhtyä uudelleen käyttämään profeetallista ääntään.
Tällöin se voi sivusta seuraten ottaa kantaa ja kyseenalaistaa aikansa
hyväksyttyjä viisauksia ja käytäntöjä. Samanaikaisesti suuressa osassa
maailmaa kirkko jatkaa kasvuaan ja vapauttaa itsensä menneiden aikojen
länsimaisesta holhouksesta.
Toinen 1900-luvun jälkipuoliskon merkittävä ilmiö on ollut afrikkalaisten, aasialaisten, länsi-intialaisten ja eteläamerikkalaisten maahanmuutto länsimaihin. Tämä on luonut kristilliselle lähetystyölle uusia
mahdollisuuksia. Ensinnäkin länsimaiden kristityt ovat aloittaneet
näiden ryhmien keskuudessa kulttuureidenvälisen lähetystyön ja usein
hyvällä menestyksellä. Toiseksi näihin maahanmuuttajaryhmiin kuuluvat
kristityt evankelioivat yhä suuremmassa määrin muita lännessä. Tämä
on myös johtanut siihen, että isäntäkulttuuriin on syntynyt maahanmuuttajien omia seurakuntia. Nämä ovat lisänneet ekumeenisten yhteyksien
monimuotoisuutta sekä tarjonneet mahdollisuuden vastavuoroiseen
toinen toisensa ymmärtämiseen ja rikastuttamiseen.
9. Hengellisyys ja kulutuskulttuuri
Monissa kulttuureissa on 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alkuvuosina
esiintynyt kasvavaa mielenkiintoa hengellisyyttä kohtaan, koska maallinen tarjonta on epäonnistunut tuomaan tyydytystä ja rauhaa. Tämä on
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kuitenkin useimmiten merkinnyt kääntymistä mieluummin vaihtoehtoisen hengellisyyden puoleen kristinuskon sijaan. Uskontoon suhtaudutaan yleisesti kuluttajan tavoin. Tällöin ihmiset valitsevat hengellisen
elämän aineksista ne osat, jotka vetoavat heihin eniten. Tämä ei helposti
sovi yhteen kristillisen sanoman kanssa eikä varsinkaan kuuliaisen
rakkauden ja hartaan elämäntavan kanssa, joka on seuraus henkilökohtaisesta vastauksesta Jeesuksen sovitustyöhön. Kaikesta huolimatta
kirkolla on mahdollisuus vastata luovasti tähän avoimuuteen hengelliselle elämälle.
•

Valitse muutamia kirkkoa tai seurakuntaa koskevia kuvauksia
Uudesta testamentista (katso esimerkiksi opinto-ohjeet B1d). Mitkä
niistä kuvaavat parhaiten sinun osastoasi tai jumalanpalvelusyhteisöäsi tai sitä, millaiseksi se pyrkii tulemaan? Mitä tulisi tehdä, jotta
osastosi tai yhteisösi pääsisi lähemmäksi sitä hengellistä todellisuutta, johon nämä kielikuvat viittaavat? Mikä kielikuva on haastavin?

•

Ystävä sanoo olevansa kristitty ja kokeneensa pelastuksen Kristuksen kautta ja uskoo Raamattuun. Hän ei kuitenkaan käy kirkossa,
koska kirkko on täynnä tekopyhiä, jotka eivät elä tunnustuksensa
mukaisesti. Hän on päättänyt harjoittaa uskoaan yksityisesti ja etsii
selkeästi hyväksyntää päätökselleen pysyä erossa kirkon yhteydestä.
Mitä tekisit ja sanoisit?

•

Keskustelkaa siitä, millä tavoin kirkon suhteet maallisiin mahtitekijöihin, erityisesti valtioon, voivat olla paikalliselle jumalanpalvelusyhteisölle joko eduksi tai haitaksi.

•

Lue raamatunkohta Joh. 17:20–26. Miksi Jeesus rukoilee ”jotta he
olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä”? Mitä seuraa, kun ykseys
puuttuu?

•

Millaisia toimintasuunnitelmia kirkolla tulisi olla, jotta sen todistus
olisi tehokas ja puoleensavetävä 2000-luvulla?
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C. Pelastusarmeija ja kirkko
1. Lähetyksestä hengelliseksi kodiksi
On selvää, että alkuaikojen pelastusarmeijalaiset eivät kuvitelleet luovansa uutta kirkkoa tai uskonyhteisöä. Joidenkin mukaan kirkot eivät
olleet 1800-luvulla huolestuneita siitä, että maailma oli suureksi osaksi
pelastumaton (erityisesti köyhät ja työväenluokka) ja että vallalla olivat
materialismi, myönnytyksiin suostunut elämänmuoto, itsetyytyväisyys ja
haluttomuus sopeutua muiden yhteiskuntaluokkien ja kulttuuristen ryhmien tarpeisiin. Tällaiset kehityssuunnat olivat täysin vastoin William
Boothin ja hänen väkensä pyrkimyksiä. Alkuaikojen Pelastusarmeijaa
voi kuvata para-kirkkona, puolikirkkona (kreikk. para, rinnalla, sivulla,
vierellä), mikä tarkoittaa ryhmää tai järjestöä, joka palvelee kirkkojen
rinnalla ja suorittaa erityistehtävää, jolle se on täysin omistautunut ja
jota varten se on erityisesti varustettu. Itse asiassa tämä oli järjestö köyhien ja työväenluokan evankelioimiseksi.
Uskoon tulleet ihmiset tarvitsivat kuitenkin ”kirkollisen kodin”, uskovien yhteyden, jossa heitä hoidettiin, jossa heistä tuli opetuslapsia, heitä
koulutettiin ja rohkaistiin. Useimmat kirkon seurakunnista osoittautuivat
kykenemättömiksi mukautumaan köyhyyden kulttuuriin ja tarjoamaan
apua tarvitseville. Vastakääntyneet palasivat takaisin lähetykseen ja tekivät siitä itselleen hengellisen kodin. Jos kristityillä ei ole uskonyhteisöä,
joka palvelee heidän hengellisenä tukijärjestelmänään, heidän kääntymyksensä jää todennäköisesti lyhytaikaiseksi. Tosiasiassa Pelastusarmeijasta tuli lähetystä painottava kirkko.
2. ”Elävä, hedelmää kantava oksa todellisessa viinipuussa”
Monet liikkeemme jäsenistä ovat kuitenkin olleet haluttomia kutsumaan Pelastusarmeijaa kirkoksi. George Scott Railton kokosi nämä
syyt yhteen: ”Me olemme Kristuksen sotilaiden armeija emmekä etsi
kirkon asemaa ja vältämme kuin ruttoa kirkollisia uria, jotta saavutamme jatkuvasti yhä enemmän niitä, jotka ovat kaikkien kirkkorajojen
ulkopuolella.”3
3

George Scott Railton, 1887, Heathen England. The Salvation Army: 145.
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Bramwell Booth kirjoitti hieman toisesta näkökulmasta: ”Vakuutamme
ja olemme aina vakuuttaneet, että me, Pelastusarmeija, olemme kiinteä osa tätä elävän Jumalan suurta kirkkoa – elävä, hedelmää tuottava
oksa totisessa viinipuussa”4, mutta hän ei kuitenkaan itse asiassa käytä
ilmausta ”kirkko”. Puolikirkkoliikkeenä me epäilemättä uskoimme
olevamme ”kirkon käsivarsi”. Tänä päivänä on olemassa kirkkoja, jotka
tuntevat sosiaalista työtämme ja ehkä vielä evankelioimistyötämmekin,
mutta jotka ovat suurelta osin tietämättömiä seurakuntaelämästämme, ja
käsittävät meidät yhä puolikirkkoliikkeenä.
3. Minkälainen kirkko?
Tänä päivänä olisi vaikea kiistää sitä, että Pelastusarmeija on täysin
aito ja samanarvoinen yhteisö kristillisten uskonyhteisöjen kirjossa.
Phil Needham kirjoitti vuonna 1987: ”Monet liikkeeseemme kuuluvat
kokevat tarvetta kehittää kirkko-opillinen käsitys, joka voi auttaa pelastusarmeijalaisia ymmärtämään paremmin kirkon luonnetta ja kutsumusta, Armeijan erityistä kutsumusta kirkon haarana ja Pelastusarmeijan
panosta kirkossa.”5 Kansainvälinen toimintaperiaate määrittelee Pelastusarmeijan seuraavasti:
Pelastusarmeija on kansainvälinen liike ja evankelinen yhteisö maailmanlaajuisessa kirkossa.
Julistuksemme perustuu Raamattuun ja palvelumme on lähtöisin rakkaudesta Jumalaan. Tehtävämme on julistaa evankeliumia Jeesuksesta
Kristuksesta ja ilman mitään erottelua kohdata ihmisten tarpeet hänen
nimessään.6
Jumala kutsui Uuden testamentin kirkon olemaan hänen kansansa ja
suorittamaan hänen tehtäväänsä maailmassa. Tämän määrityksen mukaan Pelastusarmeija voi sanoa olevansa kirkko. Jumalan kansan osana
Pelastusarmeija on raamatullisesti oikeaoppinen eikä lahko.
4 Bramwell Booth, 1926, Echoes and Memories. London: Hodder & Stoughton: 65.
5 Philip Needham, 1987, Community in Mission: A Salvationist Ecclesiology. London:
International Headquarters: 115.
6 Julkaistu ensimmäisen kerran: The Salvation Army Year Book, 1994, London:
The Salvation Army.
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Sen oppi ja käytänteet ovat yleisesti hyväksyttyjen uskontunnustusten
mukaisia, ja ne kuuluvat kirkon opetuksen valtavirtaan. Mission painotus on yhdenmukainen Jeesuksen lähetyskäskyn ja raamatullisen
painotuksen kanssa (Matt. 28:19,20; Ap. t. 1:8).
4. Kokoontunut ja hajautunut yhteisö
Vaikka Pelastusarmeijan historia selkeästi osoittaa, että tarve saada
vastakääntyneille yhteisö johti uskonnollisen yhdyskunnan syntymiseen,
Pelastusarmeija on kuitenkin melkein aina ajatellut itseään enemmän
missiona kuin yhteisönä – se on hajautunut, jalkautunut yhteisö. Koska
Armeija syntyi aikana, jolloin kirkko näytti perääntyvän kaikkialla, erityisesti syrjäytyneiden parista, Pelastusarmeija koki olevansa hyökkäävä
evankelikaalinen voima, joka oli kutsuttu pois valtauoman kristillisyyden mukavuudesta ja sisäisen elämän tarkkailusta. Tehtävän, mission,
painottaminen on pysyvä piirre. Pelastusarmeija voidaan käsittää oikein
vain sen mission valossa, vaikkakin liikkeen toinen tärkeä painopiste,
pyhän ja selkeästi erottuvan elämän kehittymisen korostus, painottaa sitä
tosiasiaa, että yhteisön yhteinen jumalanpalvelus ja keskinäinen yhteys ovat elintärkeitä, jotta Armeija olisi tehokas hajautetun tehtävänsä
suorittamisessa.
5. Kirkko-oppia Pelastusarmeijaa varten
2000-luvun alussa Pelastusarmeija ottaa paikkansa kristillisessä kirkossa
ja tuo mukanaan oman erityisen panoksensa ja painopisteensä. Johannesburgissa vuonna 2006 järjestetty teologinen ja eettinen konferenssi
otti teemakseen kirkko-opin, ja vuonna 2008 julkaistiin ”Pelastusarmeija
Kristuksen ruumiissa: kirkko-opillinen julistus”, joka lausuu:
”Armeijalaisuus on kuitenkin vuosien myötä kehittynyt sekä itseymmärryksessään että muita kristillisiä yhteisöjä koskevassa käsityksessään.
Sen omana lähtökohtana on ollut olla puolikirkollinen evankelioiva
herätysliike (se tunnettiin alun perin Kristillisenä lähetyksenä) ja siitä
on muodostunut kristillinen kirkko, jonka pysyvänä tehtävänä on auttaa
pelastumattomia ja syrjäytyneitä. Pelastusarmeija tunnetaan edelleenkin
kotoisesti ’Armeijana’ tai ’lähetyksenä’ tai ’liikkeenä’ tai joissakin yhteyksissä ”hyväntekeväisyysjärjestönä”. Näitä kaikkia ilmauksia voidaan
käyttää ’kirkon’ ohella. Tällaisen monitahoisen identiteetin omaavana
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Armeija on toivotettu tervetulleeksi ekumeenisen pöydän ääreen. Se
ottaa tässä yhteydessä oman paikkansa niin paikallisella, kansallisella
kuin kansainväliselläkin tasolla.”7
•

Miksi on asianmukaista kuvata Pelastusarmeijaa kirkkona?

•

Mitä sellaista voimme oppia historiakuvauksesta (kohdassa C1),
joka innoittaa meitä osallistumaan Jumalan missioon 2000-luvulla?

•

Tee muistiinpanoja, joita voit käyttää nuorten ryhmässä heidän
halutessaan pohtia Pelastusarmeijan identiteettiä suhteessa maailmanlaajuiseen kirkkoon.

D. Hengelliset lahjat
1. Pyhän Hengen lahjat
Pyhä Henki antaa hengellisiä lahjoja yhdistääkseen kristillistä yhteisöä
sen yhteiselämässä ja sen missiossa. Sellaisenaan ne tulee tunnustaa
osoitukseksi Jumalan rakastavasta anteliaisuudesta kansaansa kohtaan ja
siitä, että hän haluaa kansansa olevan täysin varustettu osallistumaan hänen missioonsa. Lahjat ovat erilaisia, mutta jokainen ihminen on tärkeä
ja kullakin on vastuu käyttää lahjojaan yhteisössä (Room. 12:3–8).
Uudessa testamentissa on useita kohtia, joissa luetellaan erityisiä hengellisiä lahjoja. Nämä raamatunkohdat puhuvat erilaisista palvelutehtävistä,
joita Henki on antanut ylläpitääkseen kirkon elämää. Niihin kuuluu
lahjoja, jotka tekevät kristityistä kykeneviä julistamaan evankeliumin
sanomaa, kuten saarnaaminen, opettaminen ja profetoiminen. Toiset
lahjoista on annettu, jotta kristityt voivat palvella ihmisiä Kristuksen
nimessä, esimerkiksi palvelemisen ja parantamisen lahjat, antaminen ja
vieraanvaraisuus. Jotkut lahjat koskevat johtamista. Tietyt lahjat edistävät ja rohkaisevat omistautumaan Jumalalle, kuten rukouksen, uskon ja
kielilläpuhumisen lahjat.
7 The Salvation Army in the Body of Christ: An Ecclesiological Statement, London:
Salvation Books, The Salvation Army International Headquarters: 10–11; Appendix 5.
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Mitkä lahjamme sitten ovatkaan, ne on tarkoitettu käytettäväksi toinen
toisemme palvelemiseen ja kirkastamaan Jumalaa (Ef. 4:7–13; 1. Piet.
4:7–11).
2. Hengen lahjojen käyttö ja väärinkäyttö
Tästä seuraa, että hengellisten lahjojen käyttäminen kilpailun ja yksilökeskeisen ajattelun edistämiseksi on niiden väärinkäyttöä. Meidän tulee
olla varuillamme, ettemme kohota tiettyjä lahjoja hengellisen paremmuuden osoitukseksi ja siten aliarvosta muita lahjoja.
Kielilläpuhuminen on selkein esimerkki lahjasta, joka on tietyissä
kristillisissä piireissä yliarvostetussa ja joissakin toisissa aliarvostetussa
asemassa. Tämä lahja on yliarvostettu silloin kun se nähdään ehdottomana merkkinä Hengen kasteesta, ja siitä tulee siten hengellisen suorituksen mitta. Se on aliarvostettu silloin kun sitä ei tunnusteta todellisena
Jumalan Pyhän Hengen lahjana (1. Kor. 12–14).
3. Pelastusarmeija ja hengelliset lahjat
Pelastusarmeija tunnustaa kaikki hengelliset lahjat. Koska joitakin
lahjoja voidaan herkästi käyttää väärin yleisessä jumalanpalveluksessa,
Armeija painottaa niitä lahjoja, jotka rohkaisevat selkeään evankeliumin
julistamiseen ja jotka vetävät jokaista läsnä olevaa syvemmin mukaan
jumalanpalvelukseen.
Uusi testamentti osoittaa, että hengellisiä lahjoja käytetään eri tavoin eri
seurakunnissa, usein erilaisista olosuhteista ja tarpeista johtuen. Siinä
painotetaan myös niiden lahjojen erityistä arvoa, jotka auttavat kirkkoa
esittämään selkeästi Jeesusta Kristusta Herrana ja Vapahtajana.
•

Tutki Uuden testamentin hengellisiä lahjoja koskevaan opetusta
varmistuaksesi, että sinulla on tasapainoinen ja raamatullinen käsitys niistä.

•

Tunnista hengelliset lahjasi. Millä tavalla jo käytät niitä? Miten voit
parantaa ja kehittää panostasi tässä suhteessa?

284

E. Sakramentit
1. Armon merkki
Sakramenttia on kuvattu ”sisäisen hengellisen armon ulkoisena näkyvänä merkkinä”.8 Se on armon merkki, jonka voi nähdä, jota voi haistaa,
kuulla, koskea ja maistaa. Se käyttää hyväksi ihmisen tavallisimpia
kokemuksia jumalallisten lahjojen ilmaisemiseen.
Sakramentti on tapahtuma, jossa uskontotuudet siirtyvät johonkin, mikä
on teologisten muotoilujen ja ihmisen käsityskyvyn ulottumattomissa.
Kokemuksen kautta se tekee uskovan kykeneväksi luopumaan älyllisestä
varovaisuudesta ja järkeilystä ja antamaan Jumalan käsittämättömän
armon tulla muuttamaan hänen tavallista elämäänsä. Sakramenteissa on
kyse epätavallisesta eli ”sisäisestä ja hengellisestä armosta”, jota koetaan
arkisten asioiden välityksellä tai ”ulkoisen ja näkyvän merkin” kautta.
Epätavalliseen kuuluvat Jumalan pelastava uhri, kaiken kattava yhteys Jumalaan, hänen kutsunsa opetuslapseuteen, hänen anteeksiantava
perheväkensä. Arkisia asioita ovat esimerkiksi yhteinen ateria niiden
kanssa, joista välitämme tai aterian tarjoaminen tuntemattomille, vesi
peseytymistä varten, lippu, jonka alla seistä ja käsien liittäminen toistemme käsiin.
Se, miten näkyvän ja arkisen sekä näkymättömän ja epätavallisen välinen suhde ymmärretään, riippuu kirkollisesta perinteestä. Yhdessä ääripäässä roomalaiskatolisessa kirkossa merkistä tulee sitä, mitä se esittää.
Toisessa ääripäässä taas tämä suhde käsitetään puhtaan vertauskuvallisesti. Kaikki ovat yksimielisiä siitä, että sakramentit osoittavat uskovalle
Kristusta, hänen kuolemaansa ja ylösnousemustaan.
2. Ainoa tosi sakramentti
Kristusta on kuvattu ainoana, todellisena, alkuperäisenä sakramenttina.
”Hän on tie, joka vie ihmiset Isän luokse ja jonka kautta Jumalan armo
tulee heille, hän on ainoa välttämätön tie.”9
8 Englannin kirkon katekismus.
9 Pelastusarmeijan opin käsikirja, Pieksämäki, 1972, 197.
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Kristus kutsuu meitä ymmärtämään oman elämänsä tavallisia tapahtumia – syntymää, kastetta ja kiusauksia, yhteisiä aterioita ja opetusta – ja
myös kuolemaansa ja ylösnousemustaan iankaikkisen ja näkymättömän
armon valossa.
3. Sakramentaalinen kansa
Jumalan sakramentaalisena kansana me näemme hänen elävän ja
vaikuttavan omissa elämänkokemuksissamme. Ylistämme läsnäoloa,
lahjaa, paranemista, sovitusta, iloa omassa elämässämme yhdistämällä
ne Jeesuksen maanpäälliseen elämään.
Me olemme sakramentaalinen yhteisö, koska elämämme, työmme ja
ylistyksemme keskus on Kristus, ainoa tosi sakramentti. Koko elämämme on sakramentaalista, koska elämme uskosta häneen ja jokapäiväinen
elämämme ilmaisee ja osoittaa kerta toisensa jälkeen odottamatonta
armoa, hänen ansaitsematonta lahjaansa.
Me tunnustamme myös, että Jumala käyttää ihmisiä viemään armoa
toisilleen. Profeettojen ja apostolien tapaan kaikki uskovat on kutsuttu
puhumaan Jumalan puolesta sanojensa ja elämäntapansa välityksellä.
Kutsu elämän pyhitykseen merkitsee kutsua sakramentaaliseen elämään
– osoittamaan Jumalan armoa siinä, mikä on tavanomaista ja arkista.
4. Pelastusarmeija ja sakramentit
Pelastusarmeija on kirkolle pysyvä todistus siitä, että on käytännössä
mahdollista pyhittyä ilman muodollisia sakramentteja. Pyhityskokemuksen kautta ”uskovalla on – – suora yhteys Jumalaan Kristuksen hengellisen läsnäolon kautta sydämessä – – Kristuksen todellinen läsnäolo
välittyy uskovalle pyhittymisen kautta ilman ulkonaisia muotoja”.10
Tämä jatkuva sitoutuminen osoittaa vakaumusta, että ”sisäisesti koettu
armo ei edellytä minkään erityisen ulkonaisen tavan noudattamista”11 ja
osoittaa kuuliaisuutta erityiskutsulle selvästi erottuvaan ja profeetalliseen tehtävään koko kirkon yhteydessä.
10 R. David Rightmire, 1990. Sacraments and The Salvation Army:
Pneumatological Foundations. Scarecrow. Press: 184.
11 Robert Street, 2008. Called to be God’s People. London: Salvation Books: 109.
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Jo Pelastusarmeijan alkuaikoina Jumala johti Armeijaa olemaan viettämättä mitään erityisiä sakramentteja, toisin sanoen kastetta ja Herran
ehtoollista tai pyhää ehtoollista säädettyinä jumalanpalvelusmenoina.
Tämän kautta me muistutamme itseämme ja toisia vaarasta luottaa
ennemmin siihen, mikä on ulkonaista, kuin siihen armoon, josta ulkonainen on merkkinä tai johon se viittaa. Me olemme todistuksena siitä, että
tuo armo on olemassa ja saatavilla kaiken inhimillisen elämän keskellä.
Meidän tulee kuitenkin varjella itseämme siltä mahdollisuudelta, että
merkin noudattamatta jättäminen voi johtaa sen esittämän todellisuuden
laiminlyömiseen.
Me tunnistamme kuuluvamme historialliseen kirkkoon sen tunnustuksen
kautta: yksi usko, yksi Pyhän Hengen kaste, yksi pelastus ja yksi maailmanlaajuinen kirkko. Tunnustamme yhden sakramentaalisen aterian,
jota ei toimiteta seremoniallisesti, vaan jossa itse Kristus on isäntänä
jokaisen pöydän ääressä, jossa hänet otetaan vastaan ja jossa häntä
kunnioitetaan.
Me toimitamme sakramentit rajoittamatta niitä kuitenkaan kahteen,
kolmeen tai seitsemään, vaan kutsumalla Kristuksen ilta-aterioille,
rakkauden aterioille, syntymäpäiville, juhliin, vihkimyksiin, sairasvuoteille, häihin, vuosijuhliin, kadettien liittopäiviin, upseerivihkimyksiin,
eläkkeelle siirtymisiin ja muihin merkittäviin tapahtumiin. Siellä, missä
hänet otetaan todellisesti vastaan, näemme hänen antavan armoaan yli
kaiken ymmärryksemme. Voimme nähdä, tuntea tuoksuna, kuulla, koskettaa ja maistaa sitä. Vakuutamme iloiten, että meidän kanssamme on
ainoa, todellinen, alkuperäinen sakramentti – Jeesus Kristus. Ja tiedämme, että se, mitä olemme kokeneet, on todellisuutta.
•

”Tietyissä osissa maailmaa ei Armeijan kantaa olla viettämättä
pyhän ehtoollisen ja vesikasteen sakramentteja ole toisinaan kulttuurista syistä ymmärretty. Armeijan kantaa kohtaan osoitettu ymmärryksen puute luo esteitä Armeijan kasvulle ja tehokkuudelle.”12
Onko omassa elämänpiirissäsi tähän liittyviä erityisiä haasteita?
Miten niihin voitaisiin vastata?

12 Robert Street, 2008, Called to be God’s People. London: Salvation Books: 107.
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Murrettu leipä Kristuksen
nyt on mun elämäin
ja rakkauteni viinikseen
myös antaa tahdon vain.
Niin silloin muita ravitsen
vain Herraa kirkastain.
Oon leipä Herran Jeesuksen,
hän minut murtaa saa
ja viinikseen hän minut voi
siunata maailmaan.
Vain silloin antaa kaiken voin
ja häntä rakastaa.
Oi, Herra, suothan armosi,
ja autat kestämään.
Luot viinin hedelmällisen,
saat jyvän itämään!
Ken kuolee kanssa Kristuksen,
käy ikielämään.13
•

Mitä tämän laulun sanat merkitsevät sinun elämässäsi?

13 Albert Orsborn, The Song Book of the Salvation Army 1986: 512 –
My life must be Christ’s broken bread, My love his outpoured wine, A cup o’erfilled, a
table spread Beneath his name and sign, That other souls, refreshed and fed, May share his
life through mine.
My all is in the Master’s hands For him to bless and break; Beyond the brook his winepress stands And thence my way I take Resolved, the whole of love’s demands To give, for
his dear sake.
Lord, let me share that grace of thine Wherewith thou dids’t sustain The burden of the
fruitful vine, The gift of buried grain. Who dies with thee, O Word divine Shall rise and
live again
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F. Merkitys pelastussotilaille
1. Yksittäiset pelastusarmeijalaiset ja Kristuksen ruumis
Pelastusarmeijalaisten tulee ymmärtää uskomme yhteisöllinen ulottuvuus, ja meidän täytyy tunnistaa paikkamme Kristuksen ruumiissa ja
kiinnittää huomiota siihen osaan, mikä kirkolla – erityisesti Pelastusarmeijalla – on omassa kasvussamme, hengellisessä kehityksessämme,
kristillisessä koulutuksessamme ja hengellisten lahjojemme kehityksessä. Tässä ylen yksilökeskeisessä, vieraantuneessa maailmassa meidän
tulee osoittaa, kuinka sovitus Kristuksen kautta muuttaa tapaamme elää
yhteisössä yhdessä toisten kanssa ja miten Kristuksen ruumis ilmentää
Jumalan valtakunnan elämää.
2. Pelastusarmeija Kristuksen ruumiissa
Jotkut pelastusarmeijalaiset mahdollisesti ajattelevat Pelastusarmeijan
todistuksen ja tehtävän maailmassa toimintana, joka on irrallaan koko
Kristuksen ruumiin elämästä. Kutsumuksemme ja elämämme syvempi
ymmärrys yhdessä muiden kirkkojen kanssa Kristuksen ruumiina voisi
tehostaa Armeija-yhteisön todistusta ja tehtävää maailmassa. Se rohkaisisi ymmärtämään tarvettamme työskennellä kumppaneina ja toinen
toistamme tukien ja jakaen yhdessä lahjojamme ja voimavarojamme.
3. Pelastusarmeijalaiset ja muut uskonnolliset yhdyskunnat
Armeijalaiset ovat toisinaan kokeneet kiusausta tuomita ankarasti toisia
uskonnollisia yhdyskuntia omien mittapuidensa perusteella, ja erityisesti silloin, kun on kysymys missiosta syrjäytyneiden parissa ja heidän
huolehtimisestaan. Tällaiset ylemmyydentuntoiset asenteet eivät ole
hyväksyttäviä, ja niihin voidaan vaikuttaa oikealla käsityksellä kirkosta
ja Pelastusarmeijan paikasta siinä. Jotkut sen sijaan ovat kokeneet, että
muut uskonnolliset yhdyskunnat, jotka eivät voi hyväksyä Pelastusarmeijan sakramenttikäsitystä, ovat tuominneet Pelastusarmeijan vähempiarvoiseksi. Tätäkään asennetta ei tule hyväksyä eikä sen pidä antaa
vaikuttaa pelastusarmeijalaisten itseluottamukseen tai toimintaan.
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4. Pelastusarmeijalaiset ja sakramentit
Tietyissä osissa maailmaa, missä Armeija tekee työtään, on muiden
uskonnollisten yhdyskuntien ja joskus joidenkin yksittäisten armeijalaisten aiheuttamaa painetta harkita yhden tai molempien protestanttisten
sakramenttien, kasteen ja ehtoollisen, käyttöön palauttamista. Armeijan
näkemys on, että elämässä kaikki on sakramentaalista, ja kaikki on
siten jumalanpalvelusta. Armeijalaisilla on vapaus käyttää kaikkia niitä
välineitä, joiden avulla armo voidaan ottaa vastaan ja kiittää siitä.14 On
hyödyllistä ja valaisevaa pohtia, mistä totuuksista ja arvoista me itse
asiassa kiitämme tulessamme yhteen ylistyksen, jumalanpalveluksen ja
yhteyden merkeissä, ja huomata ne tavat, joilla tätä voi kuvata ”sakramentaaliseksi” sanan todellisimmassa merkityksessä.
•

Tunnistakaa ja tutkikaa erilaisia kristillisen uskon ja vakaumuksen
ilmenemismuotoja omalla kotiseudullanne. Miettikää, mitä erityistä
niillä on annettavana maailmanlaajuiselle kristilliselle kirkolle.
Millä tavoin ne ovat samanlaisia tai erilaisia Pelastusarmeijaan
verrattuna? Mitä voimme oppia niiltä ja mitä voimme opettaa niille?

•

Ajattele osastoasi ihmiskehona. Luettele niitä tapoja, joilla tuohon
yhteyteen kuuluvat ihmiset saavat kehon toimimaan. Mitkä ruumiinjäsenet eivät vielä ole löytäneet omaa paikkaansa, ja mihin
tehtäviin ajattelet heillä olevan lahjoja? Jos mahdollista, vertaa
ajatuksiasi jonkun osastoosi tai yhteisöösi kuuluvan kanssa.

•

Pitääkö pelastusarmeijalaisten oppia ymmärtää selvemmin kirkon
luonnetta ja identiteettiä?

•

Mieti, miten sinun osastosi tai jumalanpalvelusyhteisösi kasvattaa
hyviä Kristuksen opetuslapsia. Miten tästä voisi tulla vielä tehokkaampaa?

14 Robert Street, 2008, Called to be God’s People. London: Salvation Books: 115.
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Liite 1

Klassiset
uskontunnustukset
Historialliset uskontunnustukset ovat lyhyitä ja laajasisältöisiä kristinuskon selvityksiä, ja ne ovat peräisin kristinuskon ensimmäisiltä vuosisadoilta. Niillä on kaksinainen tarkoitus. Ne ovat uskontunnustuksia,
yhteinen todistus uskosta, joka on otettu vastaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ne ovat myös terveen opetuksen puolustuksia. Määrittäessään sen
totuuden, josta kaikki kristityt ovat samaa mieltä, ne varjelevat harhaopeilta.
Historiallisten uskontunnustusten alkujuuret ovat Uuden testamentin sisältämissä kristillisen kokemuksen ja uskon määrityksissä. Varhaisimmat
uskontunnustukset olivat lyhyitä ja yksinkertaisia, esimerkiksi ”Jeesus
on Herra” (1. Kor. 12:3) tai ”Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan
Poika” (Ap. t. 8:37). Ne kehittyivät sisällöltään laajemmiksi selityksiksi,
joita käännynnäiset lausuivat ääneen uskontunnustuksina kasteen yhteydessä, kun heidät otettiin uskovien yhteyteen. Myöhemmin, 300-luvulla
jKr., kokoontuivat koko kirkkoa koskevat suuret ekumeeniset kirkolliskokoukset hylkäämään harhaoppeja ja määrittämään oikeaoppisen uskon
yhä tarkemmin kehittämällä yhteisesti hyväksyttyjä uskonselityksiä.
Apostolisen uskontunnustuksen perustana on vanha roomalainen
uskontunnustus 200-luvun alkupuolelta. Se edustaa yksinkertaisen
kolminaisuusopillisen kastekaavan sanamuodon merkittävää kehitystä.
Vaikkakaan se ei ole apostolista alkuperää, niin se on kuitenkin sisällöltään apostolinen. Se kuvaa kristinuskon olennaisia opinkappaleita.
Vanha roomalainen uskontunnustus oli kirjoitettu latinaksi, mutta siitä
oli olemassa enemmän tai vähemmän identtinen vanhempi kreikankielinen toisinto. Apostolinen uskontunnustus alkaa sanoin ”minä uskon”,
ja siinä se eroaa eräistä myöhemmistä kirkolliskokousten muotoilemista
uskontunnustuksista, jotka alkavat sanoin ”me uskomme”.
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Nikean uskontunnustuksen perustana olivat luultavasti Jerusalemista
ja Antiokiasta peräisin olevat varhaisemmat uskontunnustukset. Sen
tarkoituksena oli määrittää oikea usko ja siksi osoittaa vääriksi tiettyjen harhaopettajien opetukset. Se ilmaisee ensimmäisen ekumeenisen
kirkolliskokouksen uskon. Tämä kirkolliskokous pidettiin Nikeassa
vuonna 325 jKr. Tätä uskontunnustusta laajennettiin ja Konstantinopolin
kirkolliskokous hyväksyi sen vuonna 381 jKr., ja Khalkedonin kirkolliskokous vahvisti sen vuonna 451 jKr. Nikean uskontunnustus myöntää
oikeaksi Jumalan ykseyden, pitää kiinni siitä, että Poika on joka suhteessa Jumala, ja vahvistaa Pyhän Hengen jumaluuden.
Nikean uskontunnustus on uskontunnustuksista ekumeenisin, ja sen hyväksyvät sekä idän että lännen kirkot. Katsomusero, joka koski ilmausta
Pyhästä Hengestä, oli kuitenkin syynä idän ja lännen kirkkojen väliseen
hajaannukseen vuonna 1054 jKr. Uskontunnustuksen latinankielinen sanamuoto lausuu, että Pyhä Henki ”lähtee Isästä ja Pojasta” kun taas Idän
kirkko säilyttää alkuperäisen kreikankielisen version: ”lähtee Isästä”.
Tämä ero muodostaa edelleen ongelman (katso luku 3).
Athanasioksen uskontunnustuksen on muovannut 400-luvun puolivälissä
Espanjassa tai Ranskassa joku tuntematon, joka edusti augustinolaista
perinnettä. Athanasioksen uskontunnustus kirjoitettiin opetustarkoituksia
varten. Sitä käytettiin myöhemmin jumalanpalveluksissa uskontunnustusvirtenä. Athanasioksen uskontunnustukseen sisältyy selkeä ja suppea
Pyhän kolminaisuuden ja Kristuksen inkarnaation selitys. Tämä uskontunnustus ei ole käytössä niin laajalle levinnyt kuin Apostolinen uskontunnustus ja Nikean uskontunnustus.
Me voimme luottaa uskontunnustusten opetukseen, joka esittää meille
kristinuskon perustotuudet apostolien julistuksesta ja Herran Jeesuksen
Kristuksen elämästä ja opetuksesta.

Apostolinen uskontunnustus
Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan,
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ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi
Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas
tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin,
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva
tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,
ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden,
syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän.

Nikean uskontunnustus
Me uskomme yhteen Jumalaan, Kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja
maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan.
Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan
Poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on
samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä,
joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi, ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana,
kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin
kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella
ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja
jonka valtakunnalla ei ole loppua.
Me uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee
Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta.
Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme
yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.
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Athanasioksen uskontunnustus
Sen, joka tahtoo pelastua, on ennen kaikkea pysyttävä yhteisessä kristillisessä uskossa. Sitä on noudatettava kokonaisuudessaan ja väärentämättä. Joka ei niin tee, joutuu epäilemättä iankaikkiseen kadotukseen.
Yhteinen kristillinen usko on tämä: Me palvomme yhtä Jumalaa, joka on
kolminainen, ja kolminaisuutta, joka on yksi Jumala, persoonia toisiinsa
sekoittamatta ja jumalallista olemusta hajottamatta.
Isällä on oma persoonansa, Pojalla oma ja Pyhällä Hengellä oma,
mutta Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen jumaluus on yksi, yhtäläinen on
heidän kunniansa ja yhtä ikuinen heidän majesteettisuutensa.
Sellainen kuin on Isä, sellainen on myös Poika ja Pyhä Henki: Isä on
luomaton, Poika on luomaton ja Pyhä Henki on luomaton.
Isä on ääretön, Poika on ääretön ja Pyhä Henki on ääretön.
Isä on ikuinen, Poika on ikuinen ja Pyhä Henki on ikuinen, eikä kuitenkaan ole kolmea ikuista, vaan yksi ikuinen, niin kuin ei myöskään ole
kolmea luomatonta eikä kolmea ääretöntä, vaan yksi luomaton ja yksi
ääretön.
Samoin on Isä kaikkivaltias, Poika kaikkivaltias ja Pyhä Henki kaikkivaltias, eikä kuitenkaan ole kolmea kaikkivaltiasta, vaan yksi kaikkivaltias.
Samoin Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala, eikä
kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala. Samoin Isä on Herra,
Poika on Herra ja Pyhä Henki on Herra, eikä kuitenkaan ole kolmea
Herraa, vaan yksi Herra.
Niin kuin kristillinen totuus vaatii meitä tunnustamaan kunkin persoonan
erikseen Jumalaksi ja Herraksi, samoin yhteinen kristillinen usko kieltää
meitä puhumasta kolmesta Jumalasta tai Herrasta.
Isää ei kukaan ole tehnyt, luonut eikä synnyttänyt. Poika on yksin Isästä,
häntä ei ole tehty eikä luotu, vaan hän on syntynyt.
Pyhä Henki on lähtöisin Isästä ja Pojasta, häntä ei ole tehty eikä luotu
eikä hän ole syntynyt, vaan hän lähtee. Isä on siis yksi, ei ole kolmea
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Isää, Poika on yksi, ei ole kolmea Poikaa, Pyhä Henki on yksi, ei ole
kolmea Pyhää Henkeä.
Tässä kolminaisuudessa ei ole mitään aikaisempaa eikä myöhempää, ei
mitään suurempaa eikä pienempää, vaan kaikki kolme persoonaa ovat
yhtä ikuisia ja keskenään samanarvoisia, näin on siis palvottava niin
kuin on sanottu – kolminaisuutta joka on yksi, ja ykseyttä joka on kolminaisuus. Sen joka tahtoo pelastua, on siis ajateltava kolminaisuudesta
näin.
Saavuttaaksemme iankaikkisen pelastuksen meidän on kuitenkin myös
vakaasti uskottava, että meidän Herramme Jeesus Kristus on tullut
ihmiseksi.
Oikea oppi on tämä: Me uskomme ja tunnustamme, että meidän Herramme Jeesus Kristus on Jumalan Poika, yhtä lailla Jumala ja ihminen:
Isän luonnosta ennen aikojen alkua syntyneenä hän on Jumala, äidin
luonnosta ajassa syntyneenä hän on ihminen. Hän on täysi Jumala, ja
täysi ihminen järjellisine sieluineen ja ihmisruumiineen.
Jumaluudessaan hän on samanarvoinen kuin Isä, ihmisyydessään vähäarvoisempi kuin Isä.
Vaikka hän on Jumala ja ihminen, ei kuitenkaan ole kahta Kristusta,
vaan yksi. Yhdeksi hän ei ole tullut siten, että jumaluus olisi muuttunut
ihmisyydeksi, vaan siten, että Jumala on omaksunut ihmisyyden.
Yksi hän ei ole sen vuoksi, että luonnot olisivat sekoittuneet toisiinsa,
vaan siksi, että hän on yksi persoona. Sillä niin kuin järjellinen sielu
ja ruumis yhdessä ovat yksi ihminen, niin Jumala ja ihminen ovat yksi
Kristus.
Hän on kärsinyt meidän pelastuksemme tähden, astunut alas helvettiin,
noussut kuolleista, astunut ylös taivaisiin, istunut Isän oikealle puolelle,
ja sieltä hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hänen tullessaan kaikkien ihmisten on noustava kuolleista ruumiillisesti ja käytävä
tilille siitä, mitä ovat tehneet. Hyvää tehneet pääsevät ikuiseen elämään,
pahaa tehneet joutuvat ikuiseen tuleen.
Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua.
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Liite 2

Uuden
metodistiyhdyskunnan
opinkappaleet
(1838)
1.

Me uskomme, että on yksi Jumala, joka on aivan täydellinen, kaiken
luoja, ylläpitäjä ja hallitsija.

2.

Me uskomme, että Vanhan ja Uuden testamentin kirjoitukset ovat
syntyneet jumalallisesta innoituksesta ja ne muodostavat kristillisen
uskon ja toiminnan täydellisen ohjeen.

3.

Me uskomme, että jumaluudessa on kolme persoonaa: Isä, Poika ja
Pyhä henki, jotka ovat olemukseltaan yhtä, voimassa ja kunniassa
yhdenveroiset.

4.

Me uskomme, että Jeesuksen Kristuksen persoonassa ovat yhdistyneinä jumalallinen ja inhimillinen luonto, niin että hän on todellinen
ja oikea Jumala ja todellinen ja oikea ihminen.

5.

Me uskomme, että ihminen luotiin vanhurskauteen ja todelliseen
pyhitykseen, mutta tottelemattomuutensa takia Aadam menetti luontonsa puhtauden ja onnen; ja sen seurauksena kaikki hänen jälkeläisensä ovat turmeltuneita ja syyllisiä.

6.

Me uskomme, että Jeesus Kristus on sovittanut koko maailman synnit, että hän nousi kuolleista ja että hän elää iankaikkisesti puhuakseen meidän puolestamme.

7.

Me uskomme, että katumus Jumalan edessä ja usko Herraamme
Jeesukseen Kristukseen ovat välttämättömät ehdot pelastukseen.
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8.

Me uskomme, että vanhurskauttaminen tapahtuu armosta uskon
kautta, ja että sillä, joka uskoo, on todistus itsessään; ja että etuoikeutemme on tulla kokonaan pyhitetyiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengestä.

9.

Me uskomme, että ihmisen pelastus on Jumalasta ja hänen kadotuksensa hänestä itsestään. Me uskomme myös, että evankeliumin
pelastussuunnitelmassa ihmisiä pidetään järkevinä, vastuussa olevina luotuina niin, että ”Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte
tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa”; ja että
meidän on tehtävä ”peläten ja vavisten työtä pelastuaksemme”.

10. Me uskomme, että ihmisen on mahdollista jäädä kokonaan armon
ulkopuolelle.
11. Me uskomme, että sielu on kuolematon ja että se kuoleman jälkeen
pääsee joko onnellisuuden tai epätoivon tilaan.
12. Me uskomme ruumiin ylösnousemisen, yleisen tuomion viimeisenä
päivänä, vanhurskaiden iankaikkisen onnen ja pahojen ikuisesti
kestävän rangaistuksen.
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Liite 3

Lausannen julistus
Antakaa maailman kuulla
hänen äänensä
Johdanto
Me Jeesuksen Kristuksen seurakunnan jäsenet, kansainvälisen Evankelioimisen maailmankongressin osanottajat Lausannessa yli 150 kansakunnasta, ylistämme Jumalaa hänen suuresta pelastusteostaan ja riemuitsemme
yhteydestä, joka meillä on häneen ja toinen toiseemme. Olemme syvästi
liikuttuneet siitä, mitä Jumala tekee ajassamme, epäonnistumisemme ajavat meitä parannukseen ja evankelioimistehtävän keskeneräisyys on meille haaste. Me uskomme, että evankeliumi on Jumalan hyvä sanoma koko
maailmalle. Hänen armonsa avulla olemme päättäneet totella Kristuksen
käskyä julistaa tuota sanomaa koko ihmiskunnalle ja tehdä jokaisesta kansasta hänen opetuslapsiaan. Siksi haluamme vahvistaa sen, mitä uskomme
ja mitä olemme päättäneet ja tehdä julistuksemme tiettäväksi.
1. Jumalan tarkoitus
Me vahvistamme uskovamme yhteen iankaikkiseen Jumalaan, maailman
Luojaan ja Herraan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen, joka hallitsee tahtonsa tarkoituksen mukaan. Hän on kutsunut maailmasta itselleen kansan
ja lähettänyt omansa takaisin maailmaan palvelijoikseen ja todistajikseen.
levittämään hänen valtakuntaansa ja rakentamaan Kristuksen ruumista –
hänen nimensä kunniaksi. Tunnustamme häveten, että olemme usein kieltäneet kutsumuksemme ja epäonnistuneet lähetystyössämme maailmaan
mukautumisemme tai siitä pois vetäytymisemme takia. Kuitenkin riemuitsemme siitä, että saviastioissakin evankeliumi on kallisarvoinen aarre.
Tuon aarteen tunnetuksi tekemiseen Pyhän Hengen voimassa tahdomme
uudestaan antaa itsemme. (Jes. 40:28, Matt. 28:19, Ef. l: 1 1, Ap. t. 15:15,
Joh. 17:6,18, Ef. 4:12, 1. Kor. 5:10, Room. 12:2, 2. Kor. 4:7)
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2. Raamatun arvovalta ja voima
Me vahvistamme kaikkien Vanhan ja Uuden testamentin kirjoitusten
jumalallisen inspiraation, totuuden ja arvovallan ainoana kirjoitettuna
Jumalan sanana; se on virheetön kaikessa mitä se opettaa ja ainoa uskon
ja käytännön erehtymätön ohje. Me tunnustamme myös Jumalan sanan
voiman viedä hänen pelastustarkoituksensa päätökseen. Raamatun sanoma on osoitettu koko ihmiskunnalle. Jumalan ilmoitus Kristuksessa ja
Raamatussa on muuttumaton. Raamatun välityksellä Pyhä Henki puhuu
vielä nytkin. Hän valaisee Jumalan kansan jäsenten mielen havaitsemaan
sen totuuden jokaiselle kulttuurille ominaisella, tuoreella tavalla. Hän
paljastaa koko kirkolle yhä enemmän Jumalan monitahoisesta viisaudesta. (2. Tim. 3:16, 2. Piet. 1:21, Joh. 10:35, Jes. 55:1, 1. Kor. 1:21, Room.
1:16, Matt. 5:17, 18, Juud. 3, Ef. 1:17, 18, 3:10, 18)
3. Kristuksen ainutlaatuisuus ja universaalisuus
Me tunnustamme, että on vain yksi Vapahtaja ja vain yksi evankeliumi,
vaikka on olemassa monia erilaisia evankelioimisen muotoja. Me
myönnämme, että kaikilla ihmisillä on jotakin tietoa Jumalasta hänen
luonnossa tapahtuvan yleisen ilmoituksensa perusteella. Mutta kiellämme ajatuksen, että tämä voi pelastaa ihmisen, sillä epävanhurskaudellaan
ihmiset hylkäävät totuuden. Me hylkäämme Kristusta ja evankeliumia
halventavana myös kaikenlaisen synkretismin ja sellaisen dialogin,
jonka lähtökohtana on ajatus kaikissa uskonnoissa ja ideologioissa yhtä
lailla puhuvasta Kristuksesta. Ainut Jumala-ihminen, Jeesus Kristus, joka antoi itsensä ainoaksi lunnaaksi syntisten puolesta, on ainoa
välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä. Ei ole muuta nimeä, jossa meidän
pitäisi pelastuman. Kaikki ihmiset ovat synnin tähden tuhon omia. Mutta
Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä eikä tahdo kenenkään tuhoutuvan vaan
kaikkien tekevän parannuksen. Kuitenkin ne, jotka hylkäävät Kristuksen, hylkäävät myös pelastuksen ilon ja tuomitsevat itsensä ikuiseen
eroon Jumalasta. Jeesuksen julistaminen ”maailman Vapahtajana” ei
merkitse sen väitteen esittämistä, että kaikki ihmiset pelastuvat joko automaattisesti tai loppujen lopuksi; vielä vähemmän se sisältää väitteen,
että kaikki uskonnot tarjoavat pelastusta Kristuksessa. Pikemminkin
kysymys on Jumalan rakkauden julistamisesta syntiselle maailmalle ja
kaikkien ihmisten kutsumisesta vastaamaan hänelle Pelastajana ja Herrana, kokosydämisesti, henkilökohtaisen parannuksen ja uskon perustalta.
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Jeesus Kristus on korotettu kaikkien muiden yläpuolelle; ikävöimme sitä
päivää, jolloin jokainen polvi notkistuu hänen edessään ja jokainen kieli
tunnustaa hänet Herraksi. (Gal.1:6–9, Room. 1:18–32, 1. Tim. 2:5–6,
Apt. 4:12, Joh. 3:16–19, 2. Piet. 3:9, 2. Tess. 1:7–9, Joh. 4:42, Matt.
11:28, Ef. 1:20, 21, Fil. 2:9–11)
4. Evankelioimisen olemus
Evankelioiminen on sanoman levittämistä siitä, että Jeesus Kristus kuoli
meidän syntiemme tähden ja hänet herätettiin kuolleista Raamatun
mukaan, ja että hän nyt hallitsevana Herrana tarjoaa syntien anteeksiantamuksen ja Pyhän Hengen vapauden lahjan kaikille, jotka tekevät
parannuksen ja uskovat. Kristillinen läsnäolomme maailmassa on
välttämätöntä evankelioimiselle, ja niin on myös sellainen dialogi, jonka
tarkoituksena on kuunnella herkästi, jotta ymmärtäisi. Mutta evankelioiminen itsessään on historiallisen, raamatullisen Kristuksen julistamista
Vapahtajana ja Herrana – tavoitteena taivutella ihmisiä tulemaan hänen
luokseen henkilökohtaisesti ja näin pääsemään sovintoon Jumalan
kanssa. Esittäessämme evankeliumin kutsun meillä ei ole lupaa salata
opetuslapseuden hintaa. Tänäänkin Jeesus kutsuu kaikkia seuraajiaan
kieltämään itsensä, ottamaan ristinsä ja samaistumaan hänen uuteen
yhteisöönsä. Evankelioimisen tuloksiin sisältyy kuuliaisuus Kristukselle, hänen seurakuntansa jäseneksi tuleminen ja vastuullinen palvelu
maailmassa. (1. Kor. 15:3,4, Apt, 2:32–39, Joh. 20:21. 1. Kor. 1:23, 2.
Kor. 4:5, 5:11, 20, Luuk. 14:25–33, Mark. 8:34. Ap. t. 2:40, 47, Mark.
10:43–45)
5. Kristityn yhteiskunnallinen vastuu
Me uskomme, että Jumala on sekä kaikkien ihmisten Luoja että Tuomari. Siksi meidänkin pitäisi olla kiinnostuneita oikeuden ja sovinnon
toteutumisesta kautta koko inhimillisen yhteiskunnan sekä ihmisten
vapautumisesta kaikenlaisesta sorrosta. Koska ihmiskunta on luotu Jumalan kuvaksi, jokaisella ihmisellä on – rotuun, uskontoon, ihonväriin,
kulttuuriin, yhteiskuntaluokkaan, sukupuoleen ja ikään katsomatta – jo
itsessään arvonsa, jonka tähden häntä pitäisi kunnioittaa ja palvella eikä
riistää. Tässäkin meillä on paljon kaduttavaa sekä laiminlyöntiemme
tähden että myös siksi, että toisinaan olemme pitäneet evankelioimista
ja yhteiskunnallista valveutuneisuutta toisensa poissulkevina asioina.
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Vaikka sovinto ihmisen kanssa ei ole evankelioimista eikä poliittinen
vapautuminen sama kuin pelastus, me siitä huolimatta uskomme sekä
evankelioimisen että yhteiskunnallis-poliittisen osallistumisen olevan
osa kristillistä vastuutamme. Näin siksi, että ne molemmat ovat välttämätöntä seurausta siitä, mikä on oppimme Jumalasta ja ihmisestä,
miten rakastamme lähimmäistämme ja olemme kuuliaisia Jeesukselle
Kristukselle. Sanoma pelastuksesta sisältää myös sanoman kaikenlaisen
vieraantumisen, sorron ja syrjinnän tuomiosta. Meidän ei pitäisi pelätä
esittää tuomiota pahuudesta ja vääryydestä, missä ne sitten ilmenevätkin.
Kun ihmiset vastaanottavat Kristuksen, he syntyvät uudestaan hänen
valtakuntaansa, ja heidän on, ei vain osoitettava, vaan myös levitettävä
sen vanhurskautta epävanhurskaan maailman keskellä. Pelastuksemme
muuttavan vaikutuksen tulisi ulottua kaikille meidän henkilökohtaisille
ja sosiaalisille vastuualueillemme. Usko ilman tekoja on kuollut. (Ap.
t. 17:26,31, 1. Moos. 18:25, Jes. 1:17, Ps. 45:7, 1. Moos. 1:26,27, Jaak.
3:9, 3 Moos. 19:18, Luuk. 6:27,35. Jaak. 2:14–16, Joh. 3:3,5, Matt. 5:20,
6:33, 2. Kor. 3:18, Jaak. 2:20)
6. Kristuksen seurakunta
Me uskomme, että Kristus lähettää lunastetun kansansa maailmaan niin
kuin Isä lähetti hänet, ja että hän kutsuu meidät samanlaiseen syvään
ja paljon vaativaan maailmaan menemiseen. Meidän on murtauduttava
ulos ja hapatettava ei-kristillinen yhteiskunta. Evankelioiminen on ensisijainen tehtävä seurakunnan uhrautuessa missiossa. Maailman evankelioiminen edellyttää, että koko kirkko vie koko evankeliumin koko
maailmalle. Seurakunta on Jumalan koko maailmankaikkeutta koskevan
tarkoituksen keskipisteessä. Se on hänen asettamansa välikappale evankeliumin levittämiseksi. Mutta ristiä julistavan seurakunnan on itsensä
oltava ristin merkillä varustettu. Seurakunta tulee loukkaukseksi evankelioimiselle, jos se pettää evankeliumin tai jos siltä puuttuu elävä usko
Jumalaan, aito rakkaus ihmisiin tai tarkka rehellisyys kaikissa asioissa
virkaylennykset ja raha-asiat mukaan luettuina. Seurakunta on Jumalan kansana yhteisö pikemminkin kuin laitos, eikä sitä pidä samaistaa
minkään tietyn kulttuurin, yhteiskunnallisen tai poliittisen järjestelmän
tai inhimillisen ideologian kanssa. (Joh. 17:18, 20:21, Matt. 28:19,20,
Ap. t. 1:8, 20:27, Ef. 1:9,10, 3:9–11, Gal. 6:14,17, 2. Kor. 6:3,4, 2. Tim.
2:19–21, Fil. 1:27)

301

7. Yhteistyö evankelioimisessa
Me vakuutamme, että kirkon näkyvä, totuuteen perustuva yhteys on
Jumalan tarkoitus. Myös evankelioiminen kutsuu meitä yhteyteen, koska
yhteys vahvistaa todistustamme aivan samoin kuin hajanaisuus heikentää sovituksen evankeliumiamme. Tiedämme kuitenkin, että organisatorinen yhteys voi saada monia eri muotoja eikä välttämättä edistä evankelioimista. Kuitenkin meidän, joilla on sama raamatullinen usko, pitäisi
olla läheisessä yhteydessä toisiimme työssämme ja todistuksen antamisessamme. Tunnustamme, että synnillinen individualismi ja tarpeeton
päällekkäisyys on toisinaan rasittanut todistustamme. Me lupaudumme
etsimään syvempää yhteyttä totuudessa, jumalanpalveluksessa, pyhyydessä ja lähetyksessä. Pidämme tärkeänä alueellisen ja toiminnallisen
yhteistyön kehittämistä tavoitteenaan kirkkojen ja seurakuntien lähetystyön edistäminen, strategian suunnittelu, keskinäinen rohkaisu sekä
voimavarojen ja kokemuksen jakaminen. (Joh. 17:21,23, Ef. 4:3,4, Joh.
13:35, Fil. 1:27, Joh. 17:11–23)
8. Kirkot ja seurakunnat evankelioivassa työtoveruudessa
Me iloitsemme siitä, että uusi lähetyksen aikakausi on koittanut. Länsimaisten lähetysseurojen hallitseva asema on nopeasti katoamassa. Jumala herättää nuoremmista kirkoista uusia voimavaroja maailman evankelioimiseen. Näin hän osoittaa, että vastuu evankelioimisesta kuuluu
koko Kristuksen ruumiille. Kaikkien kirkkojen ja seurakuntien pitäisi
siis kysellä Jumalalta ja itseltään, miten niiden pitäisi toimia tavoittaakseen oman alueensa ihmiset ja voidakseen lähettää lähetystyöntekijöitä
maailman muihin osiin. Meidän tulisi jatkuvasti arvioida uudestaan
lähetysvastuutamme ja -tehtäväämme. Näin kirkkojen ja seurakuntien
kasvava työtoveruus tulee kehittymään, ja niiden universaalinen luonne
tulee selvemmin osoitetuksi. Kiitämme Jumalaa myös järjestöistä, joiden
työalana on mm. Raamatun kääntäminen, teologinen kasvatus, joukkotiedotusvälineet, kristillinen kirjallisuus, evankelioiminen, lähetys,
kirkon uudistuminen ja muut erityisalat. Myös niiden pitäisi jatkuvasti
tutkia itseään ja näin arvioida tehokkuuttaan kristillisen lähetystyön
osina. (Room. 1:8, Fil. 1:5, 4:15, Ap. t. 13:1–3, 1. Tess. 1:6–8)
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9. Evankelioimistehtävän kiireellisyys
Yli 2 700 miljoonaa ihmistä (v.1974) – enemmän kuin kaksi kolmannesta ihmiskunnasta, on vielä evankelioitava. Olemme häpeissämme
siitä, että niin moni on unohdettu. Tämä on jatkuva moite meitä ja
seurakuntaa kohtaan. Kuitenkin monissa osissa maailmaa ollaan tällä
hetkellä ennennäkemättömän vastaanottavaisia Jeesukselle Kristukselle.
Olemme vakuuttuneita, että juuri nyt on aika seurakuntien ja muiden
kristillisten yhteisöjen rukoilla saavuttamattomien puolesta ja etsiä uusia
keinoja maailman evankelioimiseksi. Ulkomaisten lähetystyöntekijöiden
ja taloudellisen tuen vähentäminen jossain jo evankelioidussa maassa
saattaa toisinaan olla välttämätöntä: näin mahdollistetaan kansallisen
kirkon ja paikallisten seurakuntien omavaraisuuden kasvaminen ja
vapautetaan voimavaroja evankelioimattomia alueita varten. Lähetystyöntekijöitä pitäisi virrata vapaammin kuin koskaan kaikista kuudesta
maanosasta kaikkiin kuuteen maanosaan nöyrän palvelemisen hengessä.
Kaikin käytettävissä olevin keinoin ja mahdollisimman nopeasti tulisi
pyrkiä siihen tavoitteeseen, että jokainen ihminen saa tilaisuuden kuulla,
ymmärtää ja ottaa vastaan hyvän sanoman. Ilman uhria emme voi toivoa
saavuttavamme tätä päämäärää. Miljoonien köyhyys ja sen syynä olevat
epäoikeudenmukaisuudet kauhistavat meitä jokaista eivätkä jätä meitä
rauhaan. Ne meistä, jotka elävät runsauden keskellä, hyväksyvät velvollisuudekseen pyrkiä yksinkertaiseen elämäntapaan: näin voimme antaa
runsaammin sekä avustustoimintaan että evankelioimiseen. (Joh. 9:4,
Matt. 9:35–38, Room. 9:1-3, 1. Kor. 9:19–23, Mark. 16:15, Jes. 58:6,7,
Jaak. 1:27, 2:1-9, Matt. 25:31–46, Ap. t. 2:44,45, 4:34,35)
10. Evankelioiminen ja kulttuuri
Kun kehitetään strategioita maailman evankelioimiseksi, tarvitaan
oivaltavia, pioneerihenkisiä työmenetelmiä. Kun ollaan Jumalan johdatuksessa, työn tuloksena nousee seurakuntia ja kirkkoja, jotka ovat
syvälle Kristukseen juurtuneita ja lähellä omaa kulttuuriaan. Kulttuuria
on aina tutkittava ja arvioitava Raamatun valossa. Koska ihminen on
Jumalan luoma, osa hänen kulttuuriaan on kaunista ja hyvää. Mutta
koska ihminen on langennut, hänen koko kulttuurinsa on synnin tahraama, ja osa siitä on demonista. Evankeliumi ei edellytä jonkin kulttuurin
paremmuutta toisiin nähden, vaan arvostelee kaikkia kulttuureja omalta
totuuden ja vanhurskauden arviointiperustaltaan ja pitää kiinni moraali-
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sen ehdottomuuden vaatimuksesta jokaisessa kulttuurissa. Valitettavan
usein lähetykset ovat tuoneet maahan evankeliumin mukana myös vieraan kulttuurin, ja seurakunnat ovat toisinaan olleet sidotumpia johonkin
kulttuuriin kuin Raamattuun. Kristuksen evankelistojen on pyrittävä
nöyrästi tyhjentämään itsensä kaikesta muusta paitsi henkilökohtaisesta
uskottavuudestaan voidakseen tulla ihmisen palvelijoiksi, seurakuntien
on pyrittävä muuttamaan ja rikastuttamaan kulttuuria – tämä kaikki
Jumalan kunniaksi. (Mark. 7:8,9,13, 1. Moos. 4:21,22, 1. Kor. 9:19–23,
Fil. 2:5–7, 2. Kor. 4:5)
11. Kasvatus ja johtajuus
Tunnustamme, että olemme toisinaan tavoitelleet seurakunnan kasvua
hengellisen elämän syvyyden kustannuksella ja erottaneet evankelioimisen kristittyjen hoitamisesta. Toteamme myös, että jotkut lähetyksistä
ovat olleet liian hitaita varustamaan ja rohkaisemaan kansallisia johtajia heille kuuluvan vastuun ottamiseen. Kuitenkin olemme sitoutuneet
kannattamaan kansallista kehitystä ja haluamme, että jokaisella seurakunnalla ja kirkolla on kansalliset johtajansa, jotka toteuttavat kristillistä
– ei herruuteen vaan palveluun perustuvaa – johtajuutta. Tiedostamme,
että teologista koulutusta on kehitettävä erityisesti kirkon ja seurakuntien johtajien tarpeisiin. Jokaisen kansan ja kulttuurin piirissä pitäisi
olla papeille ja maallikoille tehokas koulutusohjelma, joka käsittelisi
oppikysymyksiä, opetuslapseutta, evankelioimista ja palvelua. Tällaiset
koulutusohjelmat eivät saisi perustua mihinkään kaavamaiseen menetelmään, vaan niiden tulisi kehittyä paikallisten luovien aloitteiden pohjalta
Raamatun periaatteiden mukaan. (Kol. 1:27,28, Ap. t.14:23, Tiit.1:5,9,
Mark.10:42–45, Ef. 4:11,12)
12. Henkien taistelu
Uskomme olevamme jatkuvassa hengellisessä taistelussa pahan valtoja
ja voimia vastaan. Ne pyrkivät tuhoamaan Kristuksen seurakunnan ja
ehkäisemään sitä suorittamasta tehtäväänsä, maailman evankelioimista.
Tiedämme, että tarvitsemme Jumalan sotavarustusta ja että meidän on
käytävä tätä taistelua totuuden ja rukouksen hengellisin asein. Emme
havaitse vihollisen toimintaa ainoastaan seurakunnan ja kirkon ulkopuolella olevissa väärissä ideologioissa vaan myös niiden sisällä väärissä
evankeliumeissa, jotka vääristelevät Raamattua ja korottavat ihmisen
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Jumalan paikalle. Tarvitsemme sekä valppautta että henkien erottamista evankeliumimme säilyttämiseksi Raamatun mukaisena. Tajuamme,
etteivät omatkaan ajattelumme ja tekomme ole maailmallisuudelle
immuuneja. Vaikka esim. huolelliset tutkimukset kirkon määrällisestä
ja hengellisestä kasvusta ovat oikeita ja arvokkaita, olemme toisinaan
jättäneet ne kokonaan tekemättä. Joskus taas olemme vesittäneet sanomamme varmistaaksemme, että evankeliumi otetaan vastaan. Olemme
manipuloineet kuulijoitamme käyttämällä painostusta, tulleet tarpeettoman riippuvaisiksi tilastoista tai jopa olleet epärehellisiä niiden käytössä.
Kaikki tämä on maailmallista. Seurakunnan on oltava maailmassa, mutta
maailma ei saa olla seurakunnassa. (Ef. 6:12, 2. Kor. 4:3,4, Ef. 6:11,13–
18, 2. Kor. 10:3–5, 1. Joh. 2:18–26, 4:1–3, Gal. 1:6–9, 2. Kor. 2:17, 4:2,
Joh. 17:15)
13. Vapaus ja vaino
Jokaisen maan hallituksella on Jumalan antama velvollisuus turvata
rauha, oikeus ja vapaus, jossa seurakunta ja kirkko voivat olla kuuliaisia
Jumalalle, palvella Herraa Kristusta ja saarnata evankeliumia esteettä.
Rukoilemme sen tähden kansojen johtajien puolesta ja vetoamme heihin,
että he takaisivat ajatuksen ja omantunnon vapauden, vapauden uskonnon harjoittamiseen ja levittämiseen sopusoinnussa Jumalan tahdon
kanssa ja niin kuin on esitetty yleismaailmallisessa Ihmisoikeuksien
julistuksessa. Ilmaisemme myös syvän huolestuneisuutemme kaikkien
syyttömästi vangittujen puolesta ja erityisesti niiden veljiemme puolesta, jotka kärsivät Kristuksen todistuksen tähden. Lupaamme rukoilla ja
toimia heidän vapautumisensa puolesta. Emme anna heidän kohtalonsa
pelottaa meitä. Jumalan avulla mekin pyrimme vastustamaan vääryyttä
ja pysymään uskollisina evankeliumille, maksoi mitä maksoi. Muistamme Jeesuksen sanat edessämme olevista vainon ajoista. (1. Tim. 1:1–4,
Ap. t. 4:19, 5:29, Kol. 3:24, Hepr. 13:1–3, Luuk. 14:18, Gal. 5:11, 6:12,
Matt. 5: 10–12, Joh. 15:18–21)
14. Pyhän Hengen voima
Uskomme Pyhän Hengen voimaan. Isä lähetti Henkensä todistamaan
Pojastaan; ilman hänen todistustaan meidän todistuksemme on hyödytön. Synnintunto, usko Kristukseen, uudestisyntyminen ja kristittynä
kasvaminen ovat kaikki hänen työtään. Pyhä Henki on lisäksi Lähetyk-
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sen Henki, sen vuoksi evankelioimisen tulisi olla spontaania Hengen
täyttämän seurakunnan toimintaa. Seurakunta, joka ei tee lähetystyötä,
sotii itseään vastaan ja sammuttaa Hengen. Maailmanlaaja evankelioiminen tulee käytännössä mahdolliseksi vasta kun Henki uudistaa kirkon
totuudessa ja viisaudessa, uskossa, pyhyydessä, rakkaudessa ja voimassa. Siksi kutsumme kaikkia kristittyjä rukoilemaan, että Pyhän Hengen
hedelmät ilmenisivät kaikissa Hänen omissaan ja että kaikki Hänen
lahjansa rikastuttaisivat Kristuksen ruumista. Vasta silloin tulee koko
kirkosta sopiva työkalu Hänen käteensä, niin että koko maa saa kuulla
Hänen äänensä. (1. Kor. 2:4, Joh. 15:26,27, 16:8–11, 1. Kor. 12–13, Joh.
3:6–8, 2. Kor. 3:18, Joh. 7:37–39, 1. Tess. 5:19, Ap. t. 1:8, Ps. 85:4–7,
67:1–3, Gal. 5:22,23, 1. Kor. 12:4–31, Room. 12:3–8)
15. Kristuksen paluu
Uskomme, että Jeesus Kristus tulee takaisin henkilökohtaisesti ja näkyvästi – voimassaan ja kunniassaan – saattamaan loppuun pelastuksensa
ja tuomionsa. Lupaus hänen paluustaan on meille lisäkannustimena
evankelioimiseen, sillä muistamme hänen sanansa: evankeliumi on ensin
saarnattava kaikille kansoille. Uskomme, että Kristuksen taivaaseenastumisen ja hänen toisen tulemisensa välinen aika on täytettävä Jumalan
kansan lähetyksellä; meillä ei ole vapautta lopettaa ennen kuin loppu
tulee. Muistamme myös Jeesuksen varoituksen, jonka mukaan vääriä
kristuksia ja vääriä profeettoja nousee ennen kuin antikristus sitten
lopulta ilmestyy. Siksi hylkäämme ylpeänä ja itseriittoisena unelmana
käsityksen, että ihminen pystyisi joskus rakentamaan maanpäällisen
utopian. Meillä on kristillinen luottamus siihen, että Jumala tekee täydelliseksi valtakuntansa, ja odotamme innokkaasti sitä päivää ja uutta
taivasta ja maata, jossa vanhurskaus asuu ja Jumala hallitsee iankaikkisesti. Sitä odottaessamme annamme itsemme uudestaan Kristuksen
ja ihmisten palvelukseen ja alistamme iloiten koko elämämme hänen
valtaansa. (Mark.14:62, Hepr. 9:28, Mark. 13:10, Ap. t. 1:8–11, Matt,
28:20, Mark.13:21–23, Joh. 2:18, 4:1–3, Luuk. 12:32, Ilm. 21:1–5, 2.
Piet. 3:13, Matt. 28:18)
Lopuksi
Tämän uskomme ja päätöksemme valossa teemme Jumalan ja toinen
toisemme kanssa kestävän sopimuksen rukoilla, suunnitella ja tehdä

306

työtä yhdessä koko maailman evankelioimiseksi. Kehotamme toisiakin
liittymään mukaan. Auttakoon Jumala meitä armossaan hänen kunniakseen olemaan uskollisia tälle sopimuksellemme! Aamen, halleluja!
(Copyright: Kansainvälinen maailman evankelioimiskongressi, Lausanne, Sveitsi,
heinäkuu 1974, julkaistu luvalla)
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Liite 4

Kansainvälisen
hengellisen elämän
toimikunnan raportti
Pelastusarmeijalla on Jumalan Kristuksessa antama vapaus, mikä, täysin
käytettynä, voi rikastuttaa Armeijan hengellistä elämää ja kaikkea sen
palvelutyötä paljon monipuolisemmin kuin tähän asti.
Tätä vapautta ei pidä koskaan aliarvioida tai suhtautua siihen välinpitämättömästi, vaan ottaa se lämpimästi ja myönteisesti vastaan ja käyttää
sitä Jumalan kunniaksi ja hänen valtakuntansa laajentamiseksi. Se on
lujasti juurtunut Pelastusarmeijan perinteeseen, se on aina ollut Armeijan
innostavimpien ja tehokkaimpien aloitteiden ytimessä ja se ohjaa eteenpäin tiellä, jonka Jumala on suunnitellut kansalleen.
Tämä on kenraalin kokoon kutsuman kansainvälisen hengellisen elämän toimikunnan vakaumus. Toimikunnan tehtävänä on ollut tutkia ja
tunnistaa sellaiset pelastusarmeijalaisuuden piirteet, jotka ovat keskeisiä
yksittäisen pelastussotilaan ja koko liikkeen hengelliselle kasvulle tai
kuuluvat kiinteästi siihen.
Viidessä viikon mittaisessa kokouksessaan toimikunta tuli kasvavassa
määrin tietoiseksi sekä Pelastusarmeijan (vuonna 2015 toimintaa 126
maassa) rikkaasta kulttuurin moninaisuudesta että siitä yhdistävästä
voimasta, joka kumpuaa yhteisestä uskonkäsityksestä ja käytännöstä.
Toimikunta otti myös työssään huomioon kirjeitse tulleet kannanotot,
asiapaperit, ehdotukset ja tuen, jota pelastussotilastoverit maailmanlaajuisesti antoivat saatuaan tilaisuuden osallistua tähän haastavaan ja
jännittävään tehtävään.
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Niiden seikkojen joukossa, joita pelastussotilaat pitivät oleellisina
Pelastusarmeijan elämälle, olivat sen kirkkojen ulkopuolisiin kohdistuva
palvelutehtävä, kaikkien uskovien pappeus (täydellinen liikekannallepano), henkilökohtainen pelastus, elämän pyhitys, katumuspenkin käyttö ja
sosiaalinen työ (varauksetta kaikille suunnattu).
Toisten kirkkojen toimintatapoja tarkasteltaessa kävi erityisen selvästi
ilmi Pelastusarmeijan vapauden arvo Kristuksessa. Tiettyjen sanamuotojen tai tapojen käyttäminen ei ole pelastusarmeijaperinnettä, vaikka
joittenkin kirkkokuntien niille panema paino tunnustettiinkin.
Paljon aikaa, rukousta ja neuvotteluja käytettiin jonkinlaisen ehtoollisen
muodon käyttöönoton tai uudelleen käyttöönoton arvon tutkimiselle.
Sen lisäksi, että toimikunta kävi läpi paljon aiheeseen liittyvää kirjeenvaihtoa, se tutki paljon Raamattua, antoi paljon aikaa rukoukselle, ja
tapasi myös Englannin kirkon oppia käsittelevän toimikunnan entisen
puheenjohtajan. Monenlaisia näkökantoja erilaisista uskonkäsityksistä
pohdittiin ja itse toimikunnan jäsenet jo heijastelivat näitä eroja. Vaikka
näitä eroja vieläkin on, toimikunta on päätynyt esittämään suosituksensa
ykseyden ja sopusoinnun hengessä, ja se antaa arvoa valtavalle mahdollisuudelle uudistaa jumalanpalveluselämää ja julistusta siinä vapauden
hengessä, josta Pelastusarmeija jo nyt voi iloita Kristuksessa.

Sakramentit
On yleisesti tunnustettu, että niitä jumalanpalveluselämän muotoja, joita
alkukirkon kristityt käyttivät (mukaan lukien yhteinen ateria), ei tunnettu
sakramentteina. Kristuksen sovitusuhrin pitäminen yhteisen jumalanpalveluksen keskipisteessä on kuitenkin aina ollut elintärkeätä Pelastusarmeijan hengelliselle elämälle. Tunnustaen vapauden juhlia Kristuksen
todellista läsnäoloa kaikilla aterioilla ja kaikissa kokouksissa, toimikunnan lausunto pyhästä ehtoollisesta rohkaisee pelastussotilaita käyttämään
hyväksi tilaisuutta yhdessä tutkia Jeesuksen ja hänen ystäviensä sekä
alkukristittyjen yksinkertaisten aterioitten merkitystä. Toimikunta rohkaisee myös kehittämään mahdollisuuksia toteuttaa sellaisia tilaisuuksia.
Ne voivat vaihdella kulttuurin mukaan ilman, että erityisistä sanoista tai
teoista tehdään rituaaleja.
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Pelastusarmeijan pitkään vaalimat käsitykset, että sisäisesti koettu armo
ei edellytä mitään erityisiä ulkonaisia seremonioita ja että Jumalan armo
on vapaasti ja auliisti kaikkien ihmisten saatavissa kaikkina aikoina ja
kaikissa paikoissa, saivat yksimielisen vahvistuksen niin kuin myös se
ajatus, että jokainen pelastussotilas saa vapaasti osallistua muitten kristillisten yhteisöjen ehtoollispalveluksiin.
Kastetta käsitellessään toimikunta antoi tukensa sille raamatulliselle
totuudelle, että on yksi ruumis ja yksi Henki... ”Yksi on Herra, yksi
usko, yksi kaste! Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea,
vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa.” (Ef. 4:5–6). Meidät kaikki, jotka
olemme Kristuksessa, on Pyhä Henki kastanut yhdeksi ruumiiksi (1.
Kor. 12:12–13).

Sotilasvihkimys
On monia tapoja, joilla kristityt todistavat julkisesti, että heidät on kastettu Kristuksen ruumiiseen. Vesikaste on yksi niistä, mutta seremonia,
kuten pelastussotilaaksi vihkiminen, on pohjimmiltaan todistus jo tapahtuneesta, koko elämän muuttaneesta kohtaamisesta Kristuksen kanssa.
Seremonia itsessään ei merkitse kohtaamista eikä sitä pidä sekoittaa
kristityksi tulemiseen. Pitäen tämän mielessään toimikunta suosittaa,
että sotilaan liittolupauksen, jonka uudet sotilaat allekirjoittavat, pitäisi
sisällyttää viittaus, että jokainen sotilas on kastettu Kristukseen Pyhässä
Hengessä kääntymyksensä hetkellä.
Toimikunnan kenraalille tekemät erityissuositukset painottavat tapoja,
joilla Jumalan sanan saarnaamista ja opettamista pitäisi korostaa. Ne
rohkaisevat käyttämään kulttuuriin perustuvia jumalanpalvelustapoja ja
painottavat erityisesti Raamatun tutkiskelua, kasvatusta ja koulutusta.
Toimikunnan keskusteluissa painotettiin usein sitä, miten tärkeää on, että
pelastussotilailla on enemmän tietoa ja he ovat riittävästi koulutettuja
uskonasioissa.
Toimikunta suosittaa myös voimakkaasti, että johtajuus Pelastusarmeijassa olisi kaikilla tasoilla Raamatun esimerkin mukaista palvelevaa
johtajuutta. Jotta tähän päästäisiin, kiirehditään rakenteitten, arvojen

310

ja järjestelmien uudelleen arviointia. Samoin pidetään tärkeänä, että
hengellisyys on johtajuuden oleellinen ominaisuus ja vaatimus. Etusija
annetaan myös upseerien ja alipäälliköiden koulutukselle ja kasvulle,
jotta voitaisiin tukea heidän hengellistä kehitystään.

Tutkiskelua
Sen lisäksi, että toimikunta on kenraalin pyynnöstä antanut suosituksia hänen harkittavakseen (yhdessä Armeijan kansainvälisten johtajien
kanssa), toimikunta esittää pelastussotilaille kutsun maailmanlaajuisesti tunnustaa, että jokainen ulkonainen rakkauden osoitus maailmaa
kohtaan edellyttää ennen kaikkea jokaisen kristityn sisäistä lähestymistä
Jumalaa kohti. Hengellisen elämämme elinvoimaisuus liikkeenä näkyy
ja koetellaan siinä, miten suhtaudumme maailmaan evankelioidessamme
ja palvellessamme. Hengellisen elämämme lähteet löytyvät kuitenkin
siitä, miten suhtaudumme Jumalaan palvoessamme häntä, eläessämme
hengellisen elämän sääntöjen mukaan ja tutkiessamme Jumalan sanaa.
Toimikunta esittää kaksitoista erityiskutsua, joihin liittyy täydentäviä
vakuutuksia.
Kutsussa toimikunta ilmaisee uskonsa, että jokaisen pelastussotilaan
varustautumisen hengellistä sodankäyntiä varten täytyy tulla Jumalasta
ja sen tulee olla juurtunut vakaumukseen Kristuksen riemuvoitosta.
Kristityn elämää sen kaikilla tasoilla, henkilökohtaisella, ihmissuhteitten, sosiaalisella ja poliittisella tasolla, voi elää vain hyväksymällä
Kristuksen herruus ja Pyhän Hengen mahdollisuus.
Toimikunta on myöntänyt, että on mahdotonta (ja turhaa edes yrittääkään) antaa suuntaviivoja ja toimintaohjeita, jotka sopisivat kaikkiin
maihin ja kulttuureihin, missä Armeija toimii. Yksi Pelastusarmeijan
suurimmista vahvuuksista on sen kulttuurin, menetelmien ja voimavarojen moninaisuus.
Tästä huolimatta toimikunta näki jälleen, miten oleellisia Armeijan
kansainvälisyys ja yhtenäisyys ovat sen toteuttaessa Jumalan sille
antamaa maailman lähetystä. Toimikunta osoitti myös valmiutensa
auttaa toimittamalla aineistoa, jota voidaan käyttää opetukseen, asioitten
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selventämiseen ja tukemaan pelastussotilastovereita. Opetuksen apuvälineenä Pyhitys peittelemättä -teos on siitä esimerkki. Toimikunnan työ
on jatkuvaa samalla tavalla kuin sitoutuminen Jumalaan ja toisiimme on
aina ollut Armeijassa tärkeää. Saakoot tulevat päivät tuoda syvemmän ja
uudistuneen ymmärryksen siitä, mitä Jumala voi tehdä Armeijassaan ja
sen välityksellä Hengellään ja Kristuksen antamassa vapaudessa.

Lausunto kasteesta
Perusteellisesti ja huolellisesti harkittuaan Pelastusarmeijan käsitystä
vesikasteen sakramentista ja suhtautumista siihen, kansainvälinen hengellisen elämän toimikunta esittää seuraavat kohdat sotilaaksi ottamisen
ja vesikasteen välisestä suhteesta:
1.

Vain ne, jotka tunnustavat Jeesuksen Kristuksen Vapahtajakseen ja
Herrakseen voidaan ottaa Pelastusarmeijan sotilaiksi.

2.

Jumalan Pyhän Hengen armollinen läsnäolo uskovan elämässä
vahvistaa tämän tunnustautumisen ja siihen kuuluu kutsu opetuslapseuteen.

3.

Ottaessaan vastaan kutsun opetuslapseuteen pelastussotilaat lupaavat jatkuvasti olla kuuliaisia Pyhälle Hengelle ja pyrkivät kasvamaan armossa.

4.

He ilmaisevat myös julkisesti halunsa olla Kristuksen kirkon jäseniä
maan päällä Pelastusarmeijan sotilaina.

5.

Pelastusarmeija iloitsee siitä totuudesta, että kaikki, jotka ovat Kristuksessa, Pyhä Henki on kastanut yhdeksi ruumiiksi (1. Kor. 12:13).

6.

Armeija uskoo Raamatun kirjoitusten mukaisesti: ”On vain yksi
ruumis ja yksi Henki – – Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste! Yksi
on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa
ja on kaikessa” (Ef. 4:5,6).
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7.

Pelastusarmeijan sotilasvihkimys Armeijan kolminaisuutta symbolisoivan lipun alla vahvistaa tämän totuuden.

8.

Se on julkinen vastaus ja todistus jo tapahtuneesta elämän muuttaneesta kohtaamisesta Kristuksen kanssa aivan samalla tavalla kuin
joittenkin toisten kristittyjen käyttämä vesikaste.

9.

Pelastusarmeija tunnustaa, että on monia arvokkaita tapoja todistaa
julkisesti kasteestaan Kristuksen ruumiiseen Pyhän Hengen kautta
ja ilmaista toiveensa olla hänen opetuslapsensa.

10. Sotilasvihkimystä tulee seurata elinikäinen kuuliainen usko Kristukseen.

Lausunto pyhästä ehtoollisesta
Perusteellisesti ja huolellisesti harkittuaan Pelastusarmeijan käsitystä
pyhästä ehtoollisen sakramentista* ja suhtautumista siihen, kansainvälisen hengellisen elämän toimikunta esittää seuraavaa:
1.

Jumalan armo on vapaasti ja varauksetta kaikkien ihmisten saatavilla kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa.

2.

Sisäiseen armon kokemiseen ei vaadita mitään erityisiä ulkonaisia
seremonioita.

3.

Pelastusarmeija uskoo, että Hengen ykseys vallitsee moninaisuudessa ja iloitsee Hengen vapaudesta, joka ilmenee erilaisina jumalanpalveluksen muotoina.

4.

Kun pelastussotilaat osallistuvat muitten kristittyjen kokoontumisiin, joihin kuuluu osana ehtoollisen vietto, pelastussotilaat saavat,
niin halutessaan, osallistua siihen, jos isäntäseurakunta sen sallii.

5.

Kristus on ainoa tosi sakramentti ja sakramentaalinen elämä – se,
että Kristus elää meissä ja meidän kauttamme – on kristillisen pyhityksen ja opetuslapseuden ydinasia.
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6.

Läpi historiansa Pelastusarmeija on pitänyt Kristuksen sovitusuhria
yhteisen jumalanpalveluksensa keskeisenä asiana.

7.

Pelastusarmeija iloitsee vapaudestaan juhlia Kristuksen todellista
läsnäoloa kaikilla aterioilla ja kaikissa kokoontumisissa sekä tilaisuudesta yhdessä tutkia Jeesuksen ja hänen ystäviensä sekä ensimmäisten kristittyjen yksinkertaisten aterioiden merkitystä.

8.

Pelastussotilaita rohkaistaan viettämään rakkaudenaterioita ja kehittämään luovia tapoja pyhittää ateriat kotona ja osastossa Herran
Jeesuksen uhrirakkauden muistoksi.

9.

Pelastusarmeija rohkaisee kehittämään mahdollisuuksia viettää yhteydenaterioita, jotka voivat vaihdella kulttuurin mukaan ilman että
erityisistä sanoista tai menoista tehdään rituaali.

10. Pelastusarmeijan normaalin käytännön mukaan tällaisista muistelutilaisuuksista ja juhlista ei, siellä missä niitä vietetään, saa tulla
pysyviä rituaaleja eikä niiden esiintymistiheyttä määritellä.
*terminologia vaihtelee kulttuurin ja kirkkokunnan mukaan, eivätkä
termit aina vastaa toisiaan.

Kutsu pelastussotilaille
1.

Kutsumme pelastussotilaita maailmanlaajuisesti palvelemaan ja
julistamaan elävää Jumalaa sekä etsimään jokaisessa kokouksessa
elävää kohtaamista elämän Herran kanssa käyttäen asiaankuuluvia
kulttuurin muotoja ja kieliä.

2.

Kutsumme pelastussotilaita maailmanlaajuisesti julistamaan Jumalan sanaa uudistuneella ja aidolla tavalla sekä lujasti ja vankkumatta
tottelemaan Jumalan sanan pelastussotilaille henkilökohtaisesti ja
koko liikkeellemme yhteisesti asettamia radikaaleja vaatimuksia.
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3.

Kutsumme pelastussotilaita maailmanlaajuisesti tunnustamaan
Jumalan Pelastusarmeijalle antaman katumuspenkin suuren merkityksen; iloitsemaan siitä, että Kristus käyttää tätä armon välinettä
vahvistaakseen läsnäoloansa sekä varmistumaan siitä, että katumuspenkin suomat hengelliset siunaukset otetaan vastaan jokaisessa
osastossa ja armeijakeskuksessa.

4.

Kutsumme pelastussotilaita maailmanlaajuisesti iloitsemaan
vapaudestamme viettää Kristuksen todellista läsnäoloa kaikkien
aterioidemme yhteydessä ja kaikissa kokouksissamme ja tarttumaan
tilaisuuteen tutkia yhdessä Jeesuksen ja hänen ystäviensä sekä alkukristittyjen yksinkertaisten aterioitten merkitystä.

5.

Kutsumme pelastussotilaita maailmanlaajuisesti tunnustamaan,
että sotilasvihkimys on julkinen todistus Kristuksen käskystä tehdä
opetuslapsia ja että sotilaana oleminen vaatii jatkuvaa radikaalia
kuuliaisuutta.

6.

Kutsumme pelastussotilaita maailmanlaajuisesti astumaan uudelle
vuosituhannelle uudistuneina uskollisessa, kurinalaisessa ja jatkuvassa rukouksessa; tutkimaan Jumalan sanaa jatkuvasti ja etsimään
Jumalan tahtoa hartaasti; kieltämään itsensä ja elämään yksinkertaisesti luottamuksen ja kiitollisuuden hengessä.

7.

Kutsumme pelastussotilaita maailmanlaajuisesti iloitsemaan ainutlaatuisesta toveruudesta; olemaan avoimia tuelle, ohjaukselle,
hoivalle, vahvistukselle ja haasteille, joita he toinen toisiltaan saavat
yhdessä Kristuksen ruumiin jäseninä sekä osallistumaan aktiivisesti
ja säännöllisesti oman osastonsa elämään, jäsenyyteen ja tehtävään.

8.

Kutsumme pelastussotilaita maailmanlaajuisesti antamaan itsensä
ja lahjansa maailman pelastukseksi, omaamaan palvelumieltä, ja
ilmaisemaan sitä antamisen ilona ja kurinalaisen Kristuksen kaltaisen elämän kautta.

9.

Kutsumme pelastussotilaita maailmanlaajuisesti etsimään uusia
keinoja tavoittaa ja kouluttaa ihmisiä, jotka ovat sekä hengellisesti
kypsiä että koulutuksellisesti päteviä; kehittämään opetusohjelmia
ja tapahtumia, jotka perustuvat Raamattuun, jotka liittyvät alueen
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kulttuuriin ja ovat kasvatuksellisesti tervehenkisiä, sekä luomaan
oppimisympäristöjä, jotka rohkaisevat tutkimiseen, luovuuteen ja
erilaisuuteen.
10. Kutsumme pelastussotilaita maailmanlaajuisesti uudelleen painottamaan pyhitysoppia ja elämään sen mukaan kaikissa sen ulottuvuuksissa – niin henkilökohtaisissa, ihmistenvälisissä, sosiaalisissa kuin
poliittisissakin – kukin omassa kulttuurissaan ja oman aikamme kielellä
samalla sallien ja todella rohkaisten sellaista kokemusten ja ilmaisujen
monimuotoisuutta, joka on sopusoinnussa Raamatun kanssa.
11. Kutsumme pelastussotilaita maailmanlaajuisesti liittymään hengelliseen taisteluun, jonka perustana on vakava Raamatun lukeminen,
vakaa usko Kristuksen voittoon, ihmisten loukkaamaton vapaus ja
arvo sekä sitoutuminen maailman pelastamiseen sen kaikissa ulottuvuuksissa – aineellisissa, hengellisissä, sosiaalisissa, taloudellisissa
ja poliittisissa.
12. Kutsumme pelastussotilaita maailmanlaajuisesti asettamaan perheen
keskeiseen asemaan uskon siirtämisessä eteenpäin, luomaan uusia
mahdollisuuksia auttaa vanhempia kasvamaan yhdessä uskollisessa
rakkaudessa ja johdattamaan lapsensa eheyteen sydän innosta palaen Jumalalle ja hänen missiolleen.
Pelastusarmeijan perustajat julistivat uskovansa, että Jumala synnytti
liikkeemme toimimaan yhdessä hänen itsensä kanssa hänen suuressa
tehtävässään pelastaa maailma. Me kutsumme pelastussotilaita kaikkialla maailmassa vakuuttumaan uudelleen yhteisestä kutsusta tähän suureen
tehtävään, kuten nimestämmekin käy ilmi.
Pelastus alkaa kääntymisellä Kristuksen puoleen, mutta ei pääty siihen.
Yksilön muutos johtaa ihmissuhteitten, perheitten, yhteisöjen, kansojen
muutokseen. Me kaipaamme ja odotamme ilolla kaiken uudeksi luomista Kristuksessa.
Meidän tehtävämme, missiomme, on Jumalan tehtävä. Jumala kääntyy
rakkaudessa omiensa kautta kärsivän ja köyhän maailman puoleen, maailman, jota hän rakastaa. Tehtävässämme me ilmaisemme sanoin ja teoin
ja koko elämämme kautta Jumalan myötätuntoa kadotettuja kohtaan.
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Kun samastumme Jumalaan ulkonaisessa rakkaudenosoituksessamme
maailmalle, meidän tulee vastaavasti kääntyä sisäisesti kohti Jumalaa.
Kristus sanoo ”tulkaa minun luokseni” ennen kuin hän kehottaa meitä
menemään maailmaan. Nämä kaksi liikettä ovat yhteydessä toisiinsa
niin kuin sisäänhengitys ja uloshengitys. Jos yrittää tehdä vain toista
niistä, se merkitsee kuolemaa. Jos taas tekee molempia, se on elämän
merkki.
Hengellisen elämämme elinvoimaisuus liikkeenä näkyy ja koetellaan
siinä, miten suhtaudumme maailmaan evankelioidessamme ja palvellessamme, mutta hengellisen elämämme lähteet taas ovat tavassamme
palvella Jumalaa, suhtautumisessamme hengellisen elämän sääntöihin
sekä Jumalan sanan tutkimisessa.

Vakuutukset
1. Kokous
Me vakuutamme, että Jumala kutsuu meitä kokoukseen, jossa Jumala
on läsnä, jossa Jumala puhuu ja jossa Jumala toimii. Kokouksissamme
me vietämme ja koemme Kristuksen lupaamaa yhdessäoloa kansansa
kanssa. Ristiinnaulittu, ylösnoussut ja kirkastettu Kristus on tärkein asia,
palvontamme keskipiste. Me palvomme Isää, Pojan kautta, Hengessä,
omilla sanoillamme, tavoillamme, joissa olemme mukana koko olemuksellamme: ruumiilla, sielulla ja mielellä. Me laulamme luomakunnan
ikivanhaa laulua Luojalleen, me laulamme lunastettujen uutta laulua
lunastajalleen. Me kuulemme julistettavan lunastuksen sanaa, kutsun
tehtävään, missioon ja lupauksen elämästä Hengessä.
2. Saarnaaminen
Me vakuutamme, että kun evankeliumia saarnataan, silloin Jumala
puhuu. Raamattu on Jumalan kirjoitettua sanaa. Saarnaaminen merkitsee, että tämä sama sana avataan, sitä luetaan, julistetaan ja selitetään.
Kun me inhimillisessä heikkoudessamme ja yksinkertaisuudessamme
uskollisesti julistamme ja selitämme sanaa, maailma saattaa kuulla ja
nähdä jotain uutta; Jumala puhuu ja Jumala toimii. Kun tähän vastaa
kuuliaisesti uskossa, se johtaa ratkaisevaan kohtaamiseen Jumalan kans-
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sa. Me vakuutamme, että Jumala puhuu syvällistä totuutta yksinkertaisin
sanoin, yleiskielellä ja vakuuttavin kielikuvin. Ja me tunnustamme, että
aika ajoin meidän sanamme, jotka ovat liian usein pinnallisia, epämääräisiä, vanhahtavia tai epäoleellisia, ovat pikemminkin peittäneet, eivät
paljastaneet, Jumalamme.
3. Katumuspenkki
Me vakuutamme, että katumuspenkki kokouksissamme on vertauskuva
Jumalan hellittämättömästä kutsusta kansalleen tulla kohtaamaan hänet.
Se ei ole vain katumuksen ja anteeksiannon paikka, vaan myös uskonyhteyden ja sitoutumisen paikka. Täällä me saamme syvästi kokea Jumalan
yltäkylläistä armoa ja vaatia hänen rajatonta pelastustaan. Katumuspenkkiä saa käyttää kuka vain ja milloin vain ja erityisesti Pelastusarmeijan
kokouksissa, kun – vastauksena julistettuun sanaan – kaikkia kutsutaan
mukaan rakkaudelliseen ja nöyrään uskonyhteyteen Herran kanssa.
4. Aterioitten pyhittäminen
Me vakuutamme, että Herra Jeesus Kristus on Jumalan ainoa todellinen sakramentti. Hänen ihmiseksi tulemisensa ja jatkuva armollinen
läsnäolonsa kansassaan siinä asuvan Pyhän Hengen avulla on uskomme ytimen salaisuus. Me kuulemme Herramme käskyn muistaa hänen
runneltua ruumistaan ja vuodatettua vertaan, kun me perheissämme ja
uskonyhteisöissämme syömme ja juomme yhdessä. Me vakuutamme,
että tavalliset ateriamme ja rakkaudenateriamme ovat esimakua iankaikkisuuden juhla-aterioista ja osallistumista siihen yhteyteen, joka on
Kristuksen ruumis maan päällä.
5. Sotilaana oleminen
Me vakuutamme, että Jeesus Kristus kutsuu yhä miehiä ja naisia ottamaan ristinsä ja seuraamaan häntä. Tämä kokosydäminen ja ehdoton
Kristuksen hyväksyminen Herrana on vaativaa opetuslapseutta. Kuulemme Herramme käskyn tehdä opetuslapsia, kastamalla heitä Isän, Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen. Me uskomme, että sotilaana oleminen on opetuslapseutta ja että julkinen Pelastusarmeijan sotilaaksi vihkiminen Armeijan Pyhää kolminaisuutta symbolisovan lipun alla täyttää tämän käskyn.
Se on julkinen vastaus ja todistus jo tapahtuneesta elämän muuttavasta
kohtaamisesta Kristuksen kanssa aivan samalla tavalla kuin joittenkin
muitten kristittyjen toimittama uskovien vesikaste.
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Kurinalainen elämä Hengessä
6. Kurinalainen sisäinen elämä
Me vakuutamme, että sisäisen elämän jatkuva hoitaminen on oleellista uskonelämällemme ja taistelukunnollemme. Sisäisen elämän keskeisiin asioihin
kuuluvat yksinäisyys, rukous ja mietiskely, tutkiskelu ja itsensä kieltäminen.
Ollessamme yksinäisyydessä ja viettäessämme aikaa Jumalan kanssa, opimme hiljaisuuden tärkeyden, opimme kuuntelemaan Jumalaa ja löydämme todellisen itsemme. Rukoillessamme pääsemme ainutlaatuiseen vuoropuheluun,
johon kuuluu palvontaa ja synnintunnustusta, anomista ja esirukousta. Mietiskellessämme keskitymme Jumalan muuttavaan sanaan. Tutkiskellessamme
koulutamme mieltämme Kristuksen kaltaisuuteen, kun sallimme Jumalan
sanan muovata ajatteluamme. Harjoittaessamme kieltäymystä keskitymme
Jumalaan ja hengellinen käsityskykymme kasvaa. Huomaamme, kuinka
halumme voivat hallita meitä, ja pääsemme kokemuksen, myötäelämisen ja
toiminnan kautta lähemmäksi heitä, jotka elävät puutteessa ja niukkuudessa.
7. Kurinalainen elämä yhdessä
Me vakuutamme pelastussotilaitten ainutlaatuisen toveruuden olevan maailmanlaajuista. Yhtenäisyyttämme Pyhässä Hengessä kuvaavat yhteinen
näkymme, tehtävämme, missiomme sekä iloinen palveluksemme. Eläessämme yhteydessä toisiimme kannamme yhdessä vastuuta toinen toisemme hengellisestä hyvinvoinnista. Hengellisen elämämme elinvoimaisuus
korostuu myös vastuuvelvollisuudessa toinen toisillemme. Kun todella
kannamme vastuuta, hengellisestä työnäystämme tulee tasapuolinen,
päätöksistämme tasapainoisempia ja me saamme lisää toveruuden tuomaa
viisautta ja keinoja selvittää ja koetella omaa ajatteluamme. Tällaista hengellistä suuntautumista voi käyttää tehokkaasti ryhmässä ja yksilöllisesti.
Keskinäinen vastuu antaa myös tilaisuuden tunnustaa epäonnistumisensa
tai syntinsä ja saada vakuutuksen anteeksiannosta ja toivosta Kristuksessa.
8. Kurinalainen elämä maailmassa
Me vakuutamme, että Kristukselle antautuminen edellyttää elämämme
uhraamista yksinkertaisuudessa, nöyryydessä ja palveluksessa. Yksinkertaisesti eläen meistä tulee ihmisiä, jotka todistamme maailmalle omilla elämänarvoillamme kuin myös julistamamme viestin kautta. Tämä
johtaa palvelemiseen, joka merkitsee uhrautumista tuskaisen maailman
pelastumiseksi ja parantamiseksi sekä profeetallista todistamista kohdattaessa sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta.
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Jumalan sanan opetus
9. Uskon harjoittaminen
Me vakuutamme, että tehtävämme vaatii kouluttamaan sotilaita, jotka
ovat kypsymisvaiheessa ja varustamaan vastuuntuntoiseen elämään ja
palvelutehtävään maailmassa. Strategisessa ja kannustavassa yhteistyössä perheen kanssa kristillisen yhteisön velvollisuus on tarjota mahdollisuuksia kasvaa kypsyyteen saarnaamisen ja opetuksen avulla, jumalanpalvelun ja toveruuden kautta sekä parantamalla ja auttamalla.
10. Pyhityksen opettaminen
Me vakuutamme, että Jumala haluaa ja käskee jatkuvasti kansaansa
pyhitykseen. Tämän takia Kristus kuoli, tämän takia Kristus nousi kuolleista, tämän takia meille annettiin Henki. Sen tähden me edellytämme
Jumalan armollisena lahjana pyhitystä, joka on meidän Kristuksessa.
Tunnustamme, että me olemme aika ajoin epäonnistuneet ymmärtämään,
mitä kutsu pyhitykseen käytännössä merkitsee ihmissuhteissamme,
yhteisöissämme ja liikkeessämme. Me päätämme tehdä kaikkemme
elääksemme pyhää elämää tietäen, että tämä on mahdollista vain Pyhän
Hengen voimassa – hänen, joka tuottaa hedelmäänsä meissä.
11. Varustautuminen sotaan
Me vakuutamme, että Kristus, meidän Herramme, kutsuu meitä mukaansa pyhään sotaan pahaa vastaan sen kaikissa muodoissa, ja jokaista
voimaa vastaan, joka vastustaa Jumalan valtakuntaa. Me taistelemme
Hengen voimassa vakuuttuneina Kristuksen sovitustyön lopullisesta ja
ehdottomasta voitosta. Me torjumme pahan vastaiset ääriasenteet: yhtäältä emme kiellä sen olemassaoloa ja toisaalta emme myöskään pohdi
pahaa pakkomielteisesti. Me vakuutamme, että Kristuksen ruumis on varustettu taistelua ja palvelua varten Hengen lahjojen avulla. Nämä lahjat
vahvistavat meitä ja antavat meille voimaa. Me seuraamme Raamatun
velvoitetta antaa arvo kaikille Jumalan lahjoille ja iloitsemme niitten
moninaisuudesta.
12. Perheen auttaminen
Me vakuutamme, että perheellä on keskeinen osa välitettäessä uskoa
eteenpäin. Tiedämme myös, että yhä enemmän kaupungistuvassa maailmassa, jossa epätodellisuuden tuntu, merkityksettömyys, yksinäisyys
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ja vieraantuminen ovat levinneet laajalle, perheitä uhkaavat kaikkialla
toimimattomuus ja hajoaminen. Me uskomme, että koti, missä Kristuksen herruus tunnustetaan ja perheelle opetetaan Jumalan sanaa, tarjoaa
hengellisesti rikastuttavan ja vahvistavan ympäristön.

Yhteyden ateriat
Tunnustamme, että jokainen ateria – nautitaan se sitten kotona tai yhdessä seurakunnan kanssa – voidaan pyhittää, mutta tarkoitamme myös erityistilanteita, jolloin yhteydenateria saattaa erityisesti rikastuttaa yhteistä
hengellistä elämää. Sellaisia tilanteita voivat esimerkiksi olla seuraavat:
•

Valmistauduttaessa pääsiäiseen ja sen aikana.

•

Evankelioimis- tai hengellisen elämän syventämiskampanjan alussa.

•

Osaston viettäessä vuosijuhlaa, kokouksessa vuoden vaihtuessa tai
uuden rakennuksen avajaisissa.

•

Sotilaskokouksessa.

•

Tarkastuslautakunnan tai osastoasian neuvottelukunnan
kokouksessa, erityisesti kun on tehtävä tärkeitä päätöksiä.

•

Julkistettaessa vuosittaista vetoomusta, jolloin voidaan painottaa
sitä, että työ / palvelu tehdään Kristuksen nimessä.

•

Sadonkorjuun kiitosjuhlassa.

•

Kokousten välillä, kun halutaan nauttia ateria ja seurakuntalaiset
eivät voi pitkien matkojen takia käydä kotona syömässä.

•

Kun ihmissuhteet ovat särkyneet ja korjaamista haetaan pohtimalla
Kristuksen suurta sovitustekoa ristillä.

•

Milloin tahansa, kun uskotaan tällaisen kokoontumisen voivan vahvistaa
osaston tai keskuksen hengellistä elämää ja lisäävän yhteenkuuluvuutta.
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•

Pienissä ryhmäkokouksissa, erityisesti kodeissa, kokouksissa
keskellä viikkoa tai (esimerkiksi) alokkaitten päättäessä kurssinsa
valmistautuessaan sotilaaksi tulemiseen.

•

Osaston leireillä, yhteisissä viikonlopuissa tai retriiteissä.

Kaksi tunnusomaista yleisten aterioitten piirrettä Uuden testamentin alkukirkossa olivat välittömyys ja lähimmäisenrakkaus, joka sulki piiriinsä
myös köyhät. Nämä seikat kannattaa myös ottaa huomioon.
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Liite 5

Pelastusarmeija
Kristuksen ruumiissa
Kirkko-opillinen julistus
Pelastusarmeijan kansainvälinen päämaja on vuonna 2008 julkaissut
julistuksen kenraalin valtuutuksella yhteistyössä kansainvälisen
opillisten asioiden neuvoston (International Doctrine Council)
ja kansainvälisen hallinnollisten asioiden neuvoston
(International Management Council) kanssa.

Julistus kirkosta, tiivistelmä
1.

Kristuksen ruumis maan päällä (tässä julistuksessa on käytetty myös
ilmaisua maailmanlaajuinen kirkko) muodostuu kaikista niistä ihmisistä, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen Vapahtajana ja Herrana.

2.

Häneen uskovat ovat hengellisessä yhteydessä toisiinsa, eikä tämä
yhteys ole riippuvainen mistään erityisestä kirkollisesta rakenteesta.

3.

Pelastusarmeija kuuluu yhden kolmiyhteisen Jumalan alaisena maanpäälliseen Kristuksen ruumiiseen, maailmanlaajuiseen
kirkkoon, ja on sen ilmaus. Se on Jumalan kutsuma ja ylläpitämä
kristillinen yhteisö, jonka pysyvänä tehtävänä on kääntymättömien
kutsuminen Jumalan yhteyteen.

4.

Kristillisten yhteisöjen moninaisuus ei ole välttämättä vastoin sitä,
mikä on Jumalan tahto kansaansa kohtaan.
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5.

Kristillisten yhteisöjen väliseen sopusointuun ja yhteistyöhön tulee
pyrkiä aktiivisesti, sillä tämä rikastuttaa arvokkaalla tavalla Kristuksen ruumiin elämää ja todistusta maailmassa ja sen tähden myös
jokaista kristillistä yhteisöä.

6.

Pelastusarmeija suhtautuu myönteisesti yhteistyöhön muiden kristittyjen kanssa niissä lukuisissa maissa, joissa Armeijalla on etuoikeus
todistaa ja palvella.

Yksityiskohtainen julistus kirkosta
Maanpäällinen Kristuksen ruumis
1.

ME USKOMME, että kirkko, maanpäällinen Kristuksen ruumis,
johon Uudessa testamentissa viitataan usein sanalla pyhät (hoi hagioi
– Ef. 1:1), käsittää kaikki ne, jotka ovat syntyneet, eivät verestä,
eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta (Joh.
1:13). Maailmanlaajuiseen kirkkoon kuuluvat kaikki, jotka uskovat
Herraan Jeesukseen Kristukseen ja tunnustavat hänet Vapahtajana ja Herrana ja todistavat pyhästä sitoutumisesta rakkaudellisen
keskinäisen nöyryyden (Matt. 18:15–20, Joh. 13:34,35, Ef. 5:21)
ja uhrautuvan palvelun kautta (Mark. 8:34, Matt. 20:25–28, Joh.
13:1–17).
ME EMME USKO, että maailmanlaajuisen kirkon olemassaolo
tai sen oikeutus ovat riippuvaisia mistään erityisestä kirkollisesta
rakenteesta, jumalanpalvelusmuodosta tai erityisten seremonioiden
noudattamisesta.

2.

ME USKOMME, että maailmanlaajuinen kirkko on kokonaisuus,
joka muodostuu kautta vuosisatojen Jumalaa palvelleiden ja hänestä
todistaneiden kristittyjen yhteisöstä. Siihen kuuluu erilaisia ryhmiä,
suuria tai pieniä, hyväksyttyjä tai vainottuja, rikkaita tai köyhiä,
mihin eri ryhmiin sen jäsenet ovatkaan menneinä aikoina kuuluneet
tai nyt kuuluvat.
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ME EMME USKO, että maanpäällistä Kristuksen ruumista, maailmanlaajuista kirkkoa voidaan riittävällä tavalla määrittää kirkollisen
rakenteen perusteella. Pikemminkin se tulee määritellä sen armoon
perustuvan hengellisen suhteen mukaan, jonka tulee ilmetä kaikissa
kirkollisissa rakenteissa. Kristuksen ruumiin jäseniä ovat ne, jotka
uskovat Kristukseen Jeesukseen (Ef. 1:1) ja jotka sen tähden on
sovitettu Jumalan kanssa hänen Poikansa kautta. He kaikki ovat
hengellisessä yhteydessä toisiinsa. Tämä yhteys alkaa ja jatkuu ulkonaisista olosuhteista riippumatta Jeesuksen rukouksen mukaisesti,
että niiden, jotka ovat hänen, tulee olla yhtä (Joh. 17:23). Nämä
Jeesuksen sanat puhuvat sellaisesta ykseydestä, joka on samankaltaista kuin Isän, Pojan ja Pyhän Hengen ykseys. Tämä ykseys on
luonteeltaan hengellistä, ei rakenteellista.
3.

ME USKOMME, että Pelastusarmeija kuuluu osana maailmanlaajuiseen kirkkoon ja on sen erityinen jäsen ja Kristuksen ruumiin
edustaja. Kristus on tosi viinipuu (Joh. 15:1), ja kaikki uskovat ovat
hänen eläviä, hedelmää kantavia oksiaan, ja Raamattu kehottaa
heitä elämään Kristuksen kaltaisessa ykseydessä (1. Kor. 12:12).
ME EMME USKO, että minkään yhteisön, joka muodostuu
Kristuksen todellisista seuraajista, voi oikeutetusti katsoa olevan
maailmanlaajuisen kirkon ulkopuolella, olivat sen historia, tavat tai
käytänteet millaisia tahansa verrattuna muiden kristillisten yhteisöjen historiaan, tapoihin tai käytänteisiin. Jumala yksin tietää, ketkä
todella ovat hänen omiaan (2. Tim. 2:19).

Uskonyhteisöjen moninaisuus
4.

ME USKOMME, että Jumalan menettelytavat kansaansa kohtaan
ovat täydellisiä hänen tahtonsa mukaisesti, mutta ihmisten vastaukset Jumalalle ovat epätäydellisiä ja virheille alttiita. Saattaa olla, että
Jumalan menettelytavat tai ihmisten erehdykset ovat saaneet aikaan
sen rikkaan ja monivärisen uskonyhteisöjen kuvakudoksen, joka on
tänä päivänä havaittavissa.
ME EMME USKO, että uskonyhteisöjen tai organisaatioiden moninaisuus on automaattisesti ja kaikissa tapauksissa vastoin sitä, mikä
on Jumalan tahto omaan kansaansa nähden.

325

5.

ME USKOMME, että Jumala synnytti Pelastusarmeijan omien
tarkoitustensa mukaisesti omaksi kunniakseen julistamaan evankeliumia ja ilmaisemaan sitä käytännössä.
ME EMME USKO, että Pelastusarmeijan olemassaolo itsenäisenä,
muista erottuvana kristillisenä kirkkona, jolta puuttuvat muotoihin
liittyvät ja rakenteelliset siteet toisiin kristillisiin kirkkoihin, on
loukkaus Jeesuksen Kristuksen evankeliumille tai selvästi vastoin
Jumalan tahtoa koko hänen maanpäällistä ruumistaan kohtaan.

6.

ME USKOMME, että Pelastusarmeijan noudattamilla käytänteillä
on paljon yhteistä toisten kirkkojen käytänteiden kanssa. Jumala on
kuitenkin synnyttänyt Pelastusarmeijan erityistä tehtävää varten.
Siksi hän on johdattanut Armeijaa omaksumaan seuraavat erityispiirteet:
Pelastusarmeija
a)

korostaa omakohtaista uskoa ja henkilökohtaista uudestisyntymistä uskon kautta Kristukseen, sekä sen myötä sitoutumista
tehtävään pyrkiä voittamaan yhä useampia ihmisiä Kristukselle;

b) sitoutuu julistamaan evankeliumia jatkuvasti ja pitämään kiinni
siitä, että evankeliumi on tarkoitettu jokaista ihmistä varten;
c)

opettaa pyhitystä ja pyhää elämää;

d) opettaa, että sisäisen hengellisen armon vastaanottaminen ei ole
riippuvainen minkään tietyn ulkoisen seremonian noudattamisesta;
e)

noudattaa maailmanlaajuista perinnettä (joka saa alkunsa Kristuksen myötätuntoisesta rakkaudesta kaikkia ihmisiä kohtaan)
palvella hädässä olevia, apua tarvitsevia ja syrjäytyneitä erottelematta tai ehtoja asettamatta, sekä ajaa julkisuudessa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden asiaa;
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f)

haluaa Pyhän Hengen ohjaamana noudattaa Jeesuksen Kristuksen lähetyskäskyä siten, että Armeijan todistus ja palvelu
laajenevat yhä uusiin maihin, sekä antaa Jumalalle ylistys ja
kiitos tämän tehtävän kansainvälisyydestä;

g) asettaa etusijalle ei-liturgiset ja joustavat jumalanpalvelusmuodot, joiden pyrkimyksenä on rohkaista välittömyyteen esimerkiksi rukouksen ja suullisen henkilökohtaisen todistuksen
kautta;
h) kehottaa ihmisiä vastaamaan julkisesti evankeliumin viestiin
oman perinteensä mukaisesti sekä käyttämään katumuspenkkiä
tähän ja myös muihin hengellisiin tarkoituksiin;
i)

asettaa keskeiseen asemaan raamatullisen armeijaan liittyvän
kielikuvan ilmaisuna maailmassa elämiselle ja Jumalan palvelemiselle Jeesuksen Kristuksen sotilaina (2. Tim. 2:3; Ef.
6:11–17);

j)

edellyttää, että ne aikuiset ja lapset, jotka haluavat tulla täysjäseniksi (sotilaiksi ja nuoriksi sotilaiksi) ja siten sitoutua
maanpäällisen Kristuksen ruumiin viralliseen jäsenyyteen, tunnustavat julkisesti uskonsa Jeesukseen Kristukseen Vapahtajana
ja Herrana. Lapset ilmaisevat oman uskonsa antamalla yksinkertaisen elämäntapaa ja hengellisen elämän perusteita koskevan lupauksen. Aikuiset sitoutuvat tietyn muodon mukaisiin
opillisiin ja eettisiin lupauksiin, joista jälkimmäiset keskittyvät
ihmissuhteiden pyhyyteen ja jotka sisältävät myös lupauksen
pidättyä alkoholista, tupakasta sekä riippuvuutta aiheuttavien
lääkkeiden muusta kuin lääketieteellisestä käytöstä;

k) edellyttää selvästi erottuvien virkapukujen käyttämistä todistuksena kuulumisesta Kristukselle ja merkkinä
valmiudesta palvella toisia ihmisiä;
l)

rohkaisee yhteyteensä myös niitä, jotka eivät halua sitoutua
pelastussotilaiksi (katso kohta j) yllä, mutta ovat halukkaita
tulemaan siviilijäseniksi yhtenä askeleena uskontiellä;
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m) käsittää olevansa sellainen Kristuksen ruumiin osa, jossa miehet ja naiset suorittavat tasa-arvoisina kristillistä palvelua sen
kaikissa muodoissaan vihittyinä palvelutehtävään ja johtajuuteen, johon kuuluu kirkollisen käskyvallan hoitaminen;
n) haluaa käyttää kaikkia musiikin ilmaisumuotoja jumalanpalveluselämässä ja evankeliumin eteenpäin viemisessä, ja rohkaisee
huomioimaan eri kulttuureille ominaiset piirteet paikallisessa
jumalanpalveluselämässä;
ME EMME USKO, että Jumala tahtoo armeijalaisten harkitsematta
hylkäävän hänen ohjauksensa tai menneitten vuosien siunaukset.
Jumalan tahtoa noudattaen Armeija paremminkin arvostaa niitä
nöyrästi, oppii niistä sekä käyttää ja soveltaa niitä myös tulevaisuudessa todistuksessaan ja palvelussaan kulloinkin parhaiten sopivalla
tavalla.
Paikalliskirkko
7.

ME USKOMME, että niin kuin todelliseen maailmanlaajuiseen
kirkkoon kuuluvat kaikki ne, jotka uskovat Herraan Jeesukseen
Kristukseen, samoin jokaisen tunnustuskunnan muodostaa uskovien yhteisö, jolla on yhteinen kokemus siitä, miten Herra on Pyhän
Hengen kautta toiminut heidän keskuudessaan yhteisönä. Vastaavasti jokainen tunnustuskunta muodostuu paikallisseurakunnista, jotka
kokoontuvat säännöllisesti yhteiseen jumalanpalvelukseen, toistensa
yhteyteen ja palvelemaan suhteellisen rajoitetulla maantieteellisellä
alueella.
ME EMME USKO kristillisen yhteisön tai sen paikallisseurakuntien pätevyyden riippuvan mistään tietystä kirkollisesta perinteestä,
rakenteesta, hierarkiasta, jumalanpalveluksen muodosta tai seremoniasta, jumalanpalvelusmenosta. Siellä, missä kaksi tai kolme on
kokoontunut Kristuksen nimessä, hän on heidän keskellään (Matt.
18:20). Hänen läsnäolonsa on silloin yhtä todellinen kuin laajemmissa, muodollisemmissa, seremoniallisissa tai liturgisissa yhteyksissä.
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Armeijan identiteetti
8.

ME USKOMME, että Pelastusarmeija on kansainvälinen kristillinen
kirkko, jolla on pysyvä lähetystehtävä kääntymättömien parissa.
Pelastusarmeija on muiden kristillisten kirkkojen tavoin Kristuksen
ruumiin kokonaisuuteen kuuluva osa ja Armeijan paikallisosastot ovat
paikallisseurakuntia kuten muiden kristillisten kirkkojen paikallisseurakunnatkin. Armeija sai alkunsa metodistisesta herätyksestä ja se
on pysynyt itsenäisenä sulautumatta mihinkään muuhun kristilliseen
yhteisöön. Kuten aiemmin monet muutkin uudistajat, ei myöskään
William Booth suunnitellut uuden kristillisen yhteisön perustamista.
Armeijalaisuus on kuitenkin vuosien myötä kehittynyt sekä itseymmärryksessään että muita kristillisiä yhteisöjä koskevassa käsityksessään. Sen omana lähtökohtana on ollut olla puolikirkollinen evankelioiva herätysliike (se tunnettiin alun perin Kristillisenä lähetyksenä)
ja siitä on muodostunut kristillinen kirkko, jonka pysyvänä tehtävänä
on auttaa pelastumattomia ja syrjäytyneitä. Pelastusarmeija tunnetaan
edelleenkin kotoisesti ’Armeijana’ tai ’lähetyksenä’ tai ’liikkeenä’
tai joissakin yhteyksissä ’hyväntekeväisyysjärjestönä’. Näitä kaikkia
ilmauksia voidaan käyttää ’kirkon’ ohella. Tällaisen monitahoisen
identiteetin omaavana Armeija on toivotettu tervetulleeksi ekumeenisen pöydän ääreen. Se ottaa tässä yhteydessä oman paikkansa niin
paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.
ME EMME USKO, että Pelastusarmeijaa voisi sen historian, rakenteen, käytänteiden ja uskonkäsitysten valossa pitää muuna kuin
toisista erottuvana kristillisenä yhteisönä, joka on saanut tehtävän ja
kutsun Jumalalta. Samoin Pelastusarmeijan paikallisosastot voidaan
ymmärtää oikein vain kun ne nähdään ensisijaisesti kirkon paikallisseurakuntina, jotka kokoontuvat Jumalan armosta ja Kristuksen
nimessä säännöllisesti jumalanpalvelukseen, toistensa yhteyteen ja
palveluun. Armeijan paikallisseurakunta tarjoaa ympäristönsä väestölle kokonaisvaltaista palvelua, joka kohtaa sekä hengelliset että
sosiaaliset tarpeet. Vihkimyksen saaneet pelastusupseerit (miehet ja
naiset) on asianmukaisesti vihitty kristillisen johtajan ja paimenen
tehtäviin viemään eteenpäin Kristuksen evankeliumia. Jumala on
kutsunut ja Pyhä Henki varustanut heidät julistamaan ja opettamaan
raamatullista ja apostolista totuutta (Apt. 2:42) sekä palvelemaan
toisia Kristuksen nimessä ja hänen tähtensä.
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Armeija ja muut kirkot
9.

ME USKOMME Jumalan tahdon olevan, että kaikkien kristittyjen
ja kristillisten yhteisöjen välille rakennetaan ja niiden välillä ylläpidetään Jumalan armosta sopusointuisia suhteita aina paikallisseurakuntia myöten. Armeijan lukuisat ja laaja-alaiset yhteydet muihin
kristillisiin yhteisöihin kaikkialla maailmassa rikastuttavat Armeijaa
ja vahvistavat sen ymmärrystä siitä, miten Pyhä Henki toimii. Tästä
syystä Armeija suhtautuu myönteisesti tuollaisiin yhteyksiin ja
pyrkii kaikin tavoin laajentamaan ja syventämään niitä.
ME EMME USKO, että kapea-alaisuus tai eristyneisyys on Jumalan
tahdon mukaista kun on kyse hänen kansastaan, tai että Jumalalla ei
ole meille mitään opetettavaa tehdessämme yhteistyötä muihin kristillisiin yhteisöihin kuuluvien kanssa. Kun opimme nöyrästi muilta, käymme myös itse ekumeeniseen pöytään valmiina jakamaan
kaikkea sitä, mitä Jumala on viisaudessaan ja armossaan suonut
Armeijalle.

10. ME USKOMME, että maailmanlaajuisen kirkon jokainen näkyvä
ilmaus on saanut omat siunauksensa ja vahvuutensa Jumalan lahjoina. Me kunnioitamme ja ihailemme näitä vahvuuksia ja samalla
tunnustamme, että jokaisella näkyvällä ilmauksella, Pelastusarmeija
mukaan lukien, on inhimillisistä heikkouksista johtuen myös omat
puutteensa.
ME EMME USKO, että meidän tehtävänämme on suhtautua
kielteisesti muiden kristillisten yhteisöjen perinteisiin tai väheksyä
niitä, varsinkaan silloin kun on kysymys sakramenteista (joiden
suhteen meidän muista eroava, joskaan ei ainutlaatuinen, kantamme ymmärtää koko elämän olevan sakramentti. Armeijalaisten
Jumalalta saamana kutsumuksena on todistaa pyhän elämän kautta
ilman muodollisia sakramentteja). Tapojemme vastaista on arvioida
kriittisesti minkään kristillisen yhteisön tai paikallisseurakunnan
elämää. Pyrimme olemaan varovaisia, ettemme väheksyisi muiden kristillisten ryhmien oppeja ja käytänteitä. Armeija ei korosta
omassa opetuksessaan ulkonaisia seikkoja, vaan jokaisen uskovan
tarvetta kokea henkilökohtaisesti sisäinen hengellinen armo, josta
ulkonaisten uskonnollisten seremonioiden noudattaminen todistaa.
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Pidämme kiinni siitä, ettei minkään ulkonaisen uskonnollisen seremonian voi sanoa oikeutetusti olevan välttämätön pelastuksen tai
jumalallisen armon vastaanottamiseksi ja että raamatullinen totuus
on, että me voimme kohdata Jumalan ja ottaa uskon kautta vastaan
hänen armonsa missä ja milloin tahansa. Tiedämme, että ulkonaisia
uskonnollisia seremonioita, kuten kastetta ja ehtoollista, käytetään
armonvälineinä monissa kristillisissä yhteisöissä. Me uskomme, että
kutsumme pyhyyteen ilman sakramentteja ei ole ristiriidassa muiden kirkkojen tapojen kanssa, vaan että jotakin kaunista Kristuksen
silmissä on siinä, että on olemassa luovaa jännitettä Armeijan ja
toisten kristillisten yhteisöjen hyvin erilaisten käytänteiden välillä.
Jumalan kaikkea koskevassa järjestyksessä ei ole sisäisiä ristiriitaisuuksia, vaan ainoastaan luovia paradokseja.
11. ME USKOMME, että Pelastusarmeija syntyi Jumalan tahdosta
ja hän ylläpitää sitä armostaan, ja Pyhä Henki antaa sille voimaa
kuuliaisuuteen. Sen ensisijainen tehtävä liittyy kiinteästi Jumalan
meille antamaan nimeen – Pelastusarmeija, ja sen tähden Pelastusarmeijan tulee pyrkiä johdattamaan miehiä ja naisia, poikia ja
tyttöjä pelastavaan uskoon Jeesuksessa Kristuksessa, tekemään
työtä väsymättömästi ja Kristuksen tähden, jotta heissä kehittyisi
pyhää elämää. Tämä sen tähden, että he voisivat palvella paremmin
kärsivää ihmiskuntaa ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta
(Jaak. 1:26,27).
ME EMME USKO, että vain meidät on kutsuttu näihin pyhiin ja
valtaviin tehtäviin. Sen tähden iloitsemme suuresti
löytäessämme muista kristillisistä kirkoista työtovereita Jumalan
työhön.
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Liite 6

Pelastusarmeijan
liittolupaukset
Nuoren sotilaan lupaus
Minä uskon, että Jeesus on antanut syntini anteeksi ja luotan Jeesukseen
Kristukseen Vapahtajanani.
Lupaan hänen avullaan totella ja palvella häntä ja olla uskollinen Jeesuksen Kristuksen sotilas, joka pyrkii seuraamaan häntä ja auttamaan toisia.
Lupaan rukoilla, lukea Raamattuani ja pysyä erilläni kaikista vahingollisista tavoista.

Sotilaan liittolupaus
Otettuani vastaan Jeesuksen Kristuksen Vapahtajanani ja Herranani, ja
tahtoen toteuttaa jäsenyyteni hänen kirkossaan maan päällä Pelastusarmeijan sotilaana, minä nyt Jumalan armosta astun pyhään liittoon.
Uskon Jumalan sanan totuuksiin, jotka on ilmaistu Pelastusarmeijan
yhdessätoista opinkappaleessa, ja tahdon elää niiden mukaan:
ME USKOMME, että Vanhan ja Uuden testamentin kirjat ovat syntyneet
Jumalan innoituksesta, ja että vain ne ovat kristillisen uskon ja toiminnan jumalallisena ohjeena.
ME USKOMME, että on olemassa ainoastaan yksi Jumala, joka on
aivan täydellinen, kaiken luoja, ylläpitäjä ja hallitsija ja johon ainoaan
uskonnollisen palvonnan tulee kohdistua.
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ME USKOMME, että jumaluudessa on kolme persoonaa – Isä, Poika
ja Pyhä Henki, jotka ovat olemukseltaan yhtä, voimassa ja kunniassa
yhdenveroiset.
ME USKOMME, että Jeesuksen Kristuksen persoonassa ovat yhtyneinä
jumalallinen ja inhimillinen luonto, niin että hän on todellinen ja oikea
Jumala ja todellinen ja oikea ihminen.
ME USKOMME, että ensimmäiset vanhempamme luotiin viattomiksi,
mutta että he tottelemattomuutensa kautta menettivät puhtautensa ja onnensa ja että heidän lankeemuksensa tähden kaikki ihmiset nyt ovat syntisiä, kokonaan turmeltuneita ja sellaisina syystä Jumalan vihan alaisia.
ME USKOMME, että Herra Jeesus Kristus on kärsimyksensä ja kuolemansa kautta suorittanut sovintotyön koko maailman puolesta, niin että
jokainen, joka tahtoo, voi pelastua.
ME USKOMME, että katumus Jumalan edessä, usko Herraamme Jeesukseen Kristukseen ja uudestisyntyminen Pyhän Hengen kautta ovat
välttämättömät ehdot pelastukseen.
ME USKOMME, että tulemme armosta vanhurskautetuiksi uskon kautta
Herraamme Jeesukseen Kristukseen ja että sillä, joka uskoo, on siitä
todistus omassa itsessään.
ME USKOMME, että pelastettuna pysyminen riippuu jatkuvasta kuuliaisesta uskosta Kristukseen.
ME USKOMME, että kaikkien uskovaisten etuoikeutena on tulla kokonaan pyhitetyiksi ja että koko heidän henkensä, sielunsa ja ruumiinsa voi
säilyä nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.
ME USKOMME sielun kuolemattomuuden, ruumiin ylösnousemisen,
maailman lopulla tapahtuvan yleisen tuomion,
vanhurskaiden iankaikkisen onnen ja pahojen ikuisesti kestävän rangaistuksen.
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Tahdon olla herkkä Pyhän Hengen työlle ja kuuliainen hänen johdatukselleen elämässäni, kasvaen armossa palvonnan,
rukouksen, palveluksen ja raamatunluvun kautta.
Tahdon pitää Jumalan valtakunnan arvoja, enkä maailman arvoja, elämäni mittapuuna.
Tahdon ilmentää kristillistä vilpittömyyttä elämäni kaikilla alueilla, sallimatta ajatuksissani, sanoissani tai teoissani mitään arvotonta tai epäpuhdasta, vilpillistä tai alentavaa, epärehellistä tai moraalitonta.
Tahdon pitää yllä avioliiton ja perhe-elämän loukkaamattomuutta.
Tahdon olla uskollinen taloudenhoitaja aikani ja lahjojeni, varojeni ja
omaisuuteni sekä ruumiini, mieleni ja henkeni
hallinnassa, tietäen että olen vastuussa Jumalalle.
Tahdon pidättäytyä alkoholista, tupakasta, huumaavien aineiden käytöstä, elleivät nämä ole lääkärin määräämiä, uhkapeleistä, pornografiasta,
okkultismista ja kaikesta muusta, mikä voisi orjuuttaa ruumista tai
henkeä.
Tahdon olla uskollinen niille tarkoituksille, joita varten Jumala pystytti
Pelastusarmeijan, kertoa hyvää uutista Jeesuksesta Kristuksesta, pyrkiä
voittamaan toisia hänelle, ja hänen nimessään huolehtia puutteessa ja
vaikeuksissa olevista.
Tahdon osallistua aktiiivisesti, kykyjeni mukaan, osastoni elämään ja
toimintaan, jumalanpalveluksiin ja todistamiseen, ja antaa niin suuren
osan kuin mahdollista tuloistani sen toiminnan tukemiseen ja Armeijan
maailmanlaajuiseen työhön.
Tahdon olla uskollinen Pelastusarmeijan periaatteille ja käytännölle,
uskollinen sen johtajille, ja pyrkiä ilmentämään
pelastussotilashenkeä sekä suosion että vainon aikoina.
Kutsun nyt kaikki läsnäolijat todistamaan, että teen tämän liiton ja allekirjoitan tämän taistelusitoumuksen omasta vapaasta tahdostani, vakuuttuneena siitä, että Kristuksen rakkaus, hänen joka kuoli ja elää pelastaak-
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seen minut, vaatii minua näin antamaan elämäni hänen palvelukseensa
koko maailman pelastukseksi, ja siksi julistan vakaan päätökseni olla
Jumalan avulla todellinen Pelastusarmeijan sotilas.

Upseerin liittolupaus
Liittolupaukseni
Jumalan kutsumana julistamaan evankeliumia Herrastamme Jeesuksesta
Kristuksesta sitoudun Pelastusarmeijan upseerina tämän juhlallisen liiton kautta: rakastamaan ja palvelemaan Jumalaa yli kaiken koko elämäni
ajan, elämään sielujen voittamiseksi ja pitämään sielujen pelastumista
elämäni korkeimpana päämääränä, välittämään köyhistä, ravitsemaan
nälkäisiä, vaatettamaan alastomia, rakastamaan myös niitä, joita on vaikea rakastaa ja olemaan ystävä niille, joilla ei ole ystäviä, noudattamaan
Pelastusarmeijan oppia ja periaatteita ja Jumalan armon avulla elämään
pelastusupseerille soveliaalla tavalla.
Herrani ja Pelastajani avulla allekirjoitettu territorion johtajan, upseerikoulun upseereiden ja kadettitovereideni läsnä ollessa.

335

Liite 7

Kuinka käyttää
Pelastusarmeijan
opin käsikirjaa?
Pelastusarmeijan opin käsikirja tarjoaa Pelastusarmeijan opinkappaleiden selityksen ja henkilökohtaiseen ja ryhmien käyttöön tarkoitetun
opintoaineistolähteen. Se voi auttaa meitä ymmärtämään paremmin uskoamme ja haastaa meitä huomaamaan, miten uskomme voi olla perusta
päivittäiselle elämällemme pelastusarmeijalaisina.
Kunkin luvun alkuosa antaa muodollisen ja virallisesti hyväksytyn
Pelastusarmeijan selvityksen opinkappaleesta. Tämä on tutkistelumme ja pohdiskelumme lähtökohta. Tämä selvitys tarjoaa laajennetun,
Raamatun yhteyteen liitetyn selityksen opinkappaleen merkityksestä, ja
siinä on asianmukaisiin kohtiin sijoitettuja raamatunviittauksia. Selitys
ymmärretään parhaiten silloin, kun raamatunviittaukset luetaan ja niitä
pohditaan sitten käsikirjan tekstin rinnalla.
Kunkin luvun toinen osa, ”Lisätutkistelua varten”, tarjoaa asianmukaista, kyseiseen opinkappaleeseen liittyvää opintoaineistoa, ja joissakin tapauksissa
lyhyen johdannon niihin liittyviin teologisiin teemoihin. Se osoittaa, miten
Pelastusarmeijan oppi liittyy kristillisen kirkon vuosisataiseen historialliseen
uskoon ja kasvaa siitä. Luvun toinen osa nostaa esiin kysymyksiä pelastusarmeijalaisten pohdittavaksi aiheina henkilökohtainen hengellinen elämämme, osastomme elämä, elämämme uskonyhteisönä ja elämämme maailmassa.
Luvun toisessa osassa ehdotetaan säännöllisesti toimintaa, ajatuksia pohdittavaksi ja keskustelunaiheita. Tarkoitus ei ole, että yksittäiset ihmiset
tai ryhmät tekisivät tämän kaiken tai että kaikella esitetyllä olisi merkitystä olosuhteista riippumatta, vaan ne on esitetty mahdollisina tapoina
kytkeä opiskelu henkilökohtaiseen tai yhteisön elämään.
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Yksittäiset ihmiset ja ryhmät voivat käyttää tätä kirjaa monin eri tavoin
opiskelun hyväksi ja hengellisen elämän kehittämiseksi. Käyttötapoina
voivat olla:
•

Raamatun tutkiskelu yksittäisiin opinkappaleisiin tai opinkappalesarjoihin liittyvänä. Tutki huolellisesti annettuja raamatunviittauksia. Kuinka ne avartavat ymmärrystäsi Jumalasta, hänen toiminnastaan ihmiskuntaa kohtaan ja asemastasi Jumalan valtakunnassa?

•

Käytä ”Lisätutkistelua varten” -osia opinto-oppaina teologisen tietämyksesi lisäämiseksi. Tätä voi tehdä yksin tai ryhmän puitteissa.
Kertaa säännöllisesti jo oppimaasi ja pohdi, miten se lisää uskoasi.

•

Aloita jostakin keskustelukysymyksestä, joka liittyy omaan elämänpiiriisi, esimerkiksi luku 2, Lisätutkistelua varten, A ”Yksi Jumala”.
Mitä mahdollisuuksia ja haasteita usko yhteen Jumalaan tuo muassaan sinun elämänpiirissäsi? Pohdi, mitkä kysymykset ovat merkityksellisiä. Mikä sinulle on erityisen tärkeää: maallistuminen, muut
uskonnot? Miten tämä vaikuttaa sinun seurakuntaasi tai ihmisiin,
joiden parissa teet työtä? Lue opinkappaleen selitys. Miten se voi
auttaa sinua muovaamaan tehtävääsi tai opetustasi?

•

Pyydä ryhmää tai jotakin yksittäistä ihmistä tekemään joitakin
luovuutta edellyttäviä tehtäviä ja suunnittelemaan sellaisia omia tehtäviä, joihin tietyt opinkappaleet innoittavat. Järjestä näyttely, jossa
esitätte töitänne ja kuvaatte niiden teologista merkitystä.

•

Kokoa keskusteluryhmä kokoussarjaa varten, jossa yksittäiset opinkappaleet ovat teemoina. Käytä joko ehdotettuja aiheita tai laadi
sellaisia kysymyksiä, jotka ovat merkityksellisiä sinun tilanteessasi.

•

Käytä Pelastusarmeijan kirkkovuosi -osaa (liite 8) suunniteltavan
saarnaohjelman pohjana.

•

Käytä Pelastusarmeijan laulukirjan runoutta, jonka sisältöä pohdit ja
joista saat innoitusta. Tässä kirjassa on joitakin laulunsanoja, mutta
monet muutkin laulut voivat antaa sinulle oivalluksia.
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•

Valitse joitakin yksittäisiä tekstinosia ja sitten kun olet tutkinut niitä
ja pohtinut niiden merkitystä, käytä niitä rukouksen lähtökohtana,
esimerkiksi luku 2 D 2 ”Huolenpito Jumalan maailmasta”. Tämä
voi sitten johtaa keskusteluun sellaisista käytännön asioista, joita
sinä voit tehdä Jumalan maailman taloudenhoitajana.

•

Kutsu koolle ryhmä keskustelemaan uskomme valossa ajankohtaisista sosiaalisista ja poliittisista kysymyksistä. Pohtikaa paikallisia,
kansallisia tai kansainvälisiä uutisaiheita. Miten Pelastusarmeijan
opin käsikirja voi auttaa painamaan leimansa vastaukseemme pelastusarmeijalaisina? Mitä sellaista me tiedämme Jumalan luonteesta,
ihmisyydestä ja sovituksesta, joka voi auttaa meitä arvioimaan ja
erittelemään tilannetta? Käytä näitä pohdintoja rukouksen ja jonkin
sopivan käytännön työn perustana.

•

Valitse jokin aihe ja seuraa sen käsittelyä kautta koko Pelastusarmeijan opin käsikirjan. Esimerkiksi: Jumalan luonteenlaatu
– luvut 2B, 6A E, 7C D, 8C, 10, 11; Ihmiskunta ja vastauksemme
Jumalalle – luvut 3C 5, 6 C D E, 7 A B, 8 A B, 9 B C, 10, 11C;
Jumalan tehtävä, missio, maailmassa – luvut 2F, 4E 5F, 6F, 7 D4,
10B4, 11D; Pelastusarmeijan näkemys kirkosta.

Muilla tavoilla käyttää kirjaa on merkitystä erityisissä tilanteissa.
Pelastusarmeijan opinkappaleiden opiskeleminen ja niiden pohtiminen
voi olla mukavaa, elämää parantavaa sekä hengellisen rikastumisen
ja henkilökohtaisen kehityksen lähde. Tulee varoa, ettei tutkimisesta
muodostu sellainen teoreettinen asia, joka on irrallaan 2000-luvun kristillisen arkielämän todellisuudesta. Opinkappaleet nousevat kristillisten
uskonkäsitysten kehityksestä – uskonkäsitysten, jotka ovat muotoutuneet
kirkon elämässä silloin, kun kirkko on kamppaillut eri aikoina kohtaamiensa haasteiden kanssa. Jumalan Sanan valaistus on ”lamppu, joka
valaisee askeleeni” (Ps. 119:105), ja se on merkityksellinen nykyisyydessä ja tulevaisuudessa, kun ”tutkimme rohkeasti uuden ajan salaisuuksia ikivanhojen totuuksien valossa ja luotamme siihen, että valo ei tule
sammumaan”.1

1 Morris West 1990 Lazarus London: Mandarin: 178.
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Liite 8

Pelastusarmeijan
kirkkovuosi
Lähtökohtana
Pelastusarmeijan opin käsikirja
Pelastusarmeijan kirkkovuosi perustuu Pelastusarmeijan opin käsikirjaan
ja sen avulla käsikirja käydään läpi suunnilleen yhdessä vuodessa.
Jokaiselle sunnuntaille tai kirkon/Armeijan juhlapyhälle on valittu teksti,
joka toimii kyseisen päivän aiheena. Raamatun tekstiehdotukset Pelastusarmeijan opin käsikirjasta innoittavat lähestymään kyseistä aihetta
monin eri tavoin. Pelastusarmeijan kirkkovuosi valitsee erityiset aiheet
pääjuhlapyhiä varten ja ehdottaa sitten aiheita vuoden eri sunnuntaille.
Vaikka osa B toimii järjestelmällisesti opin käsikirjan lukujen mukaisesti, ei ole mitään estetä sen järjestämiselle uudelleen aihepiireittäin
tukemaan ja kehittämään juhlapyhien teemoja tai yksinkertaisesti antamaan vaihtelua vuoden aikana. Jokainen, joka seuraa Pelastusarmeijan
kirkkovuotta, huomaa, että se kattaa kristinuskon pääaiheet ja tarjoaa
tasapainoisen opetusohjelman opetuslapseuteen kasvattamiseksi ja kouluttamiseksi. Valveutuneet saarnaajat ja opettajat tietävät parhaiten oman
väkensä tarpeet.
Kirkkovuosi esittää luettelona:
A.

Kirkkovuoden juhlapyhät ja Pelastusarmeijan vuosittaiset juhlat

B.

Vuoden muiden sunnuntaiden aiheet

Jollei ole mahdollisuutta saarnata arkipyhän tekstistä tuona kyseisenä
päivänä, ehdotettua aihetta voi käyttää joko arkipyhää edeltävänä tai sitä
seuraavana sunnuntaina.
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A. Kirkkovuoden ja Pelastusarmeijan
vuosittaiset juhlapyhät
Adventti
adventtisunnuntai 		
(Raamattusunnuntai)		
			
			

Luku 1
A Sana ajallaan annettu
E Raamattu ja muut auktoriteetit
F Sana ikuisiksi ajoiksi

adventtisunnuntai 		
			

Luku 11
A1 Jumalan valtakunnan voitto 		

sivu 240

adventtisunnuntai 		
			

Luku 11
C Lopullinen vastuu – viimeinen tuomio

sivu 242

adventtisunnuntai 		
			

Luku 4
C Jeesus Kristus Herramme

sivu 95

Jouluaatto 			
			
			

Luku 3
C1 Jumala, joka ilmoittaa itsensä
C2 Jumala ihmisten elämässä		

sivu 69

Joulupäivä 		
			

Luku 4
B1 Inkarnaatio 			

sivu 94

Valvontayö 		
			

Pelastusarmeijan käsitys kirkosta
C5 Tulevaisuutta varten uudistettu yhteisö

sivu 20

sivu 269

Vihkiytymissunnuntai –
Uuden vuoden 1. sunnuntai		
			Luku 10
			
B1 Liiton uudistaminen		

sivu 211

Loppiainen 		
			

Pelastusarmeijan käsitys kirkosta
A Kristuksen ruumis		

sivu 264

Laskiaistiistai 		
			

Luku 10
A4 Mullistava elämänmuutos 		

sivu 208
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Tuhkakeskiviikko (paastonaika) 		
				

Luku 10
A5 Elinikäinen prosessi

sivu 209

Rukous- ja uhrisunnuntai		
Pelastusarmeijan käsitys kirkosta
(Kumppanuuskeräys) 			
C3d Pyhä Henki on luonut kirkon
				varustamaan meidät palvelutehtävää ja
				
missiota varten 		
sivu 267
Marian ilmestyspäivä 			
				

Luku 4
B2 Neitseestäsyntyminen

sivu 95

Palmusunnuntai 			
				

Luku 4
E Pelastuksemme, tehtävämme

sivu 97

Kiirastorstai
		
				
				

Pelastusarmeijan käsitys kirkosta
C3a Pyhä Henki on luonut kirkon
yhteyttä varten

sivu 266

Pitkäperjantai 			
Luku 4
				
D Pelastus Jeesuksen kautta
				Luku 6
				
A2 Täydellinen sovitus

sivu 143

Pääsiäispäivä 			
Luku 6
				C Ristiinnaulittu ja
				
ylösnoussut Herramme

sivu 146

Äitienpäivä (toukokuun 2. sunnuntai)
				
				

Pelastusarmeijan käsitys kirkosta
C3c Pyhä Henki on luonut kirkon
meidän kasvuamme varten

sivu 267

Helatorstai 			
				

Luku 4
D Pelastus Jeesuksen kautta

Helluntai 				Luku 3
				D3 Pyhä Henki on
				
vapaa ja voimallinen
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sivu 96

sivu 96

sivu 72

Perustajien päivä (2. heinäkuuta)		
				

Luku 6
E Armo ja vapaa tahto

Sadonkorjuun kiitospäivä		
(sopivana ajankohtana) 		

Luku 2
D Ylläpitäjä ja hallitsija

Mikkelin päivä / Voittoisa kirkko
(syyskuun 29. päivää seuraava sunnuntai)
				

Luku 4
D. Pelastus Jeesuksen kautta –			
Kristuksen toinen tulemus
sivu 96

Eheytymisen sunnuntai		
lokakuun 3. sunnuntai 		

Luku 10
B3 Eheys, terveys ja paraneminen

Kolminaisuuden sunnuntai 		
				

Luku 3
A Jumala osana yhteyttä

Kokelassunnuntai 			
				

Pelastusarmeijan käsitys kirkosta
C4 Hajautunut yhteisö

Pyhäinpäivä / sopii Pelastusarmeijan
veteraanien päiväksi 			

A Pelastusarmeijan käsitys kirkosta
B Jumalan kansa 		
sivu 264

Isänpäivä				Luku 3
				
B Jumala – Isä		

sivu 147

sivu 48

sivu 212

sivu 66

sivu 267

sivu 67

B. Aiheita vuoden muille sunnuntaille
1.

2.

3.

Luku 1
B Ilmoitus 					

sivu 22

Luku 1
C Syntynyt innoituksesta 			

sivu 23

Luku 1
D Raamatun arvovalta			

sivu 24
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Luku 2
B Jumalan luonne (johdanto) 				

sivu 42

Luku 2
B1 Täydellinen pyhyydessä
B2 Täydellinen viisaudessa 				

sivu 43

Luku 2
B3 Täydellinen voimassa
B4 Täydellinen rakkaudessa 				

sivu 44

Luku 2
C1 Luominen tyhjästä 				

sivu 47

Luku 2
C2 Pahan ongelma 					

sivu 48

Luku 2
E Ihmisen vastaus: palvonta ja jumalanpalvelus 		

sivu 50

Luku 3
C3 Pelastava Jumala 					

sivu 70

Luku 3
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Liite 9

Ihmisiä ja tapahtumia
kirkon historiasta
Abélard, Pierre (1079–1142)
Abélard oli ranskalainen teologi, akateeminen oppinut ja filosofi, joka
eli sekä munkkina että erakkona. Hän vaikutti sovituksen tulkintaan kehittämällä erityisesti augustinolaista ajatusta, että Jeesuksen inkarnaatio,
ihmiseksi tuleminen, osoitti Jumalan rakkauden suuruuden, joka rakkaus
siksi herättää ihmisessä vastarakkauden.
Aleksander Aleksandrialainen (k. noin 326)
Aleksander oli Aleksandrian piispa ja areiolaisuuden vastustajien johtaja
Nikean kirkolliskokouksessa v. 325. Hänen diakoninsa Athanasios,
Aleksanderin seuraaja piispana, toimi hänen puolestapuhujanaan.
Anselm Canterburylainen (noin 1033–1109)
Anselm oli benediktiiniläismunkki ja toimi Canterburyn arkkipiispana
vuosina 1093–1109. Hän on tunnettu Jumalan olemassaoloa koskevan
ns. ontologisen todistuksen keksijänä.
Apollinarius (noin 310–390)
Apollinarius tunnetaan Apollinarius Laodikealaisena. Apollinarius
oli Athanasioksen intomielinen kannattaja, mutta hänen käsityksensä
johtivat hänet yltiöpäisiin johtopäätöksiin. Hänen kantansa tuomittiin
Konstantinopolin kirkolliskokouksessa.
Areios (noin 250 – noin 336)
Areios oli egyptiläinen pappi, joka uskoi Jeesuksen olleen ensimmäinen
luotu olento. Athanasios vastusti hänen tulkintaansa. Areioksen piispa
Aleksander Aleksandrialainen sulki hänet kirkollisen yhteyden ulkopuolelle ja hänen teoksensa tuhottiin.
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Arminius, Jacobus (1560–1609)
Arminius tunnetaan kalvinismia kuvaavan viiden kohdan johtavana
vastustajana, ja hänen näin syntyneiden ajatustensa pohjalta kehitettiin
arminiolainen teologia. Se vaikutti Wesleyn teologiaan ja sen jälkeen
Pelastusarmeijan opinkappaleiden kehitykseen. Arminius oli hollantilainen teologi ja pappi.
Athanasios (noin 296 – noin 373)
Athanasios oli egyptiläinen pappi, joka tunnetaan parhaiten kiistastaan
Areioksen kanssa Nikean kirkolliskokouksessa (luku 4). Hänestä tuli
sittemmin Aleksandrian piispa.
Augustinus (354–430)
Kirkkoisä Augustinus on eräs kirkon historian vaikutusvaltaisimmista
kristillisistä ajattelijoista. Hänet valittiin piispaksi Hippoon, PohjoisAfrikkaan vuonna 395. Hän kuuluu systemaattisen teologian perustajiin,
ja hänen tärkeimmät kirjoituksensa käsittelivät oppia kirkosta, armosta
ja Pyhästä Kolminaisuudesta.
Barth, Karl (1886–1968)
Barth oli sveitsiläinen reformoitu teologi, jonka katsotaan olleen eräs
vaikutusvaltaisimmista 1900-luvun teologisista ajattelijoista. Barthille
teologia on yritys pitää kirkon julistus uskollisena sen perustalle Jeesuksessa Kristuksessa Raamatun ilmoittamalla tavalla.
Basileios Kesarealainen (noin 330–379)
Basileios Kesarealainen oli teologi ja munkki ja hän kuului kappadokialaisiin isiin Gregorios Naziansialaisen ja Gregorios Nyssalaisen ohella.
Basileios Kesarealainen kannatti Nikean uskontunnustusta ja vastusti
sekä areiolaisuuden että apollinarismin katsantokantoja.
Bohler, Peter (1712–1775)
Saksalaissyntyinen herrnhutilainen lähetystyöntekijä Peter Bohler vaikutti Amerikassa ja Englannissa 1700-luvulla. Hän vaikutti merkittävästi
John Wesleyn hengelliseen kehitykseen.
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Bonhoeffer, Dietrich (1906–1945)
Bonhoeffer oli saksalainen luterilainen pappi ja teologi. Hän oli mukana
saksalaisessa Hitlerin vastaisessa vastarintaliikkeessä. Tämän seurauksena hänet pidätettiin ja teloitettiin juuri ennen toisen maailmansodan
päättymistä. Hänen työnsä on ollut merkittävänä vaikuttimena teologisen
ajattelun kehitykselle 1900-luvun jälkipuoliskolla.
Booth, Bramwell (1856–1929)
William ja Catherine Boothin poika Bramwell Booth toimi Pelastusarmeijan toisena kenraalina. Vuodesta 1881 vuoteen 1912, jolloin hänestä
tuli kenraali William Boothin kirkkauteen ylentämisen jälkeen, hän
toimi esikuntapäällikkönä ollen vastuussa liikkeen organisaation ja
hallinnon kehittämisestä. Bramwell Booth tunnettiin myös pyhitysopin
opettajana.
Booth, Catherine (1829–1890)
Catherine Booth tunnetaan ”Armeija-äitinä” ja yhtenä Pelastusarmeijan
perustajista. Hän vaikutti merkittävästi Pelastusarmeijan opin ja käytäntöjen muovaamisessa. Vaikka Catherine Booth tunnetaan erityisesti
naisten julistustyön puolustajana, hän oli merkittävä ääni kaikessa oman
aikansa Pelastusarmeijan kehityksessä mukaan lukien huomion kohdistaminen pyhitysopetukseen sekä päätös kasteen ja ehtoollisen sakramenttien vietosta luopumisesta.
Booth, William (1829–1912)
William Booth toimi Uuden metodistiyhdyskunnan (Methodist New Connexion) pastorina kutsumuksenaan ja vakaumuksenaan toimia evankelistana. Hänen toimintansa kiertävänä evankelistana johti vähitellen Kristillisen
lähetyksen kehittymiseen, ja siitä syntyi ja muodostui Pelastusarmeija.
Booth oli vakuuttunut paitsi henkilökohtaisen kääntymyksen tarpeesta myös
tarpeesta kehittää uskovien pyhityselämää. Lisäksi hän vakuuttui siitä, että
aito kristillinen usko käsitti myös inhimillisen kärsimyksen lieventämisen.
Brengle, Samuel Logan (1860–1936)
Brengle oli amerikkalainen pelastusupseeri, jonka pyhitystä käsittelevät kirjoitukset muovasivat 1900-luvun alkupuolella merkittävästi tuon opinkappaleen tulkintaa Pelastusarmeijan piirissä. Hän uskoi ”armon toiseen työhön”,
joka johtaisi ”täydellisen rakkauden” tilaan. Brenglen työ näkyy edelleen
Pelastusarmeijan ja muiden pyhitysliikkeiden pyhitysopetuksessa.
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Calvin, Jean (1509–64)
Calvin oli ranskalainen protestanttisen reformaation aikainen teologi
ja pastori, johon augustinolainen traditio oli vaikuttanut. Hänen teologiaansa, joka tunnetaan kalvinismina, kuuluu oppi predestinaatiosta ja
pelastukseen liittyvästä Jumalan ehdottomasta kaikkivaltiudesta. Sanaa
”kalvinismi” käytetään toisinaan viitattaessa siihen ihmisten tai ryhmien,
kuten esimerkiksi reformoidun kirkon, teologiaan, johon Calvinin työ on
syvästi vaikuttanut.
Edwards, Jonathan (1703–1758)
Edwards oli amerikkalainen kalvinistisaarnaaja, teologi ja Amerikan
alkuperäiskansojen parissa toiminut lähetyssaarnaaja. Hän vaikutti amerikkalaiseen herätykseen, joka tunnetaan Suurena herätyksenä, ja myös
pyhitysliikkeen varhaiseen kehitykseen.
Erasmus Rotterdamilainen (noin 1466–1536)
Erasmus oli hollantilainen katolinen pappi ja tutkija, jonka työ oli
protestanttiselle reformaatiolle, uskonpuhdistukselle, perustavaa laatua
olevaa, vaikka hän itse ei ollut protestantti. Hänen mielestään kristinuskon elinvoimaisuuden tulisivat tulevaisuudessa ratkaisemaan paremminkin maallikot kuin papisto. Hän vastasi ensimmäisestä kreikankielisestä
Uuden testamentin painetusta tekstistä.
Eusebios Kesarealainen (noin 263 – noin 339)
Eusebioksesta tuli Kesarean piispa noin vuonna 314. Eusebiosta on
usein luonnehdittu kirkkohistorian isäksi hänen suorittamansa varhaiskirkon historian muistiinmerkitsemisen tähden.
Eutykhes (noin 380 – noin 456)
Konstantinopolilainen pappi Eutykhes haastoi Nestorioksen työn. Eutykheen usko, että Kristus oli kolmannenlainen olento, johti kuitenkin
hänen tuomitsemiseensa harhaoppiseksi Khalkedonin kirkolliskokouksessa.
Gregorios Naziansialainen (noin 329–389)
Gregorios vaikutti kolminaisuusoppia koskevan teologian kehittymiseen,
erityisesti Isän, Pojan ja Pyhän Hengen välisen suhteen selvittelyyn. Hän
kuului ns. kappadokialaisiin isiin.
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Gregorios Nyssalainen (noin 330–395)
Gregorios, pappi ja piispa, kuului ns. kappadokialaisiin isiin. Hän
puolusti Nikean uskontunnustusta areiolaisuutta vastaan Konstantinopolin kirkolliskokouksessa vuonna 381. Hän oli Basileios Kesarealaisen
nuorempi veli.
Irenaeus (noin 130 – noin 200)
Irenaeus oli eräs varhaisimmista teologeista. Hänestä tuli lopulta Lyonin
piispa. Irenaeus puolusti kristillistä oikeaoppisuutta harhaoppeja, erityisesti gnostilaisuutta, vastaan.
Joakim Fiorelainen (1132–1202)
Joakim oli mystikko ja teologi, joka perusti San Giovannin munkkikunnan.
Josefus, Flavius (noin 37–100)
Josefus oli juutalainen historioitsija, josta ajan oloon tuli Rooman kansalainen. Hänen teoksensa tarjoaa näkymän Raamatun ajan juutalaiseen
historiaan, uskontoon ja kulttuuriin. Hänen teoksiinsa viitataan eräinä
Jeesuksen historialliseen olemassaoloon liittyvinä, Raamatun ulkopuolisina lähteinä.
Kappadokialaiset isät
Tätä termiä käytetään kuvaamaan kolmea patristisen ajan kreikankielistä
teologia: Basileios Kesarealaista ja Gregorios Nyssalaista, jotka olivat
veljeksiä, sekä Gregorios Naziansialaista. Kappadokia kuuluu VähäAasiaan (nykyisin Turkkiin), ja siellä kappadokialaiset isät elivät ja
vaikuttivat.
Kerinthos (noin 100)
Kerinthos oli Egyptistä kotoisin oleva gnostilainen harhaoppinen, joka
on saattanut olla syntyperältään juutalainen. Hänen syntymänsä ja
kuolemansa tarkat ajankohdat eivät ole tiedossa. Hän perusti koulun,
kokosi oppilaita ja opetti gnostilaisuuden, juutalaisuuden ja ebionitismin
sekoitusta.
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Khalkedonin kirkolliskokous, konsiili /
Khalkedonin uskontunnustus, symboli (451)
Khalkedonin kirkolliskokous, konsiili, oli ekumeeninen kirkolliskokous,
joka keskittyi erityisesti käsittelemään Jeesuksen Kristuksen jumalallista ja inhimillistä luontoa, ja se johti Khalkedonin uskontunnustuksen
täsmällisen sanamuodon laatimiseen (Lisätutkistelua varten 4C2c).
Kyrillos Aleksandrialainen (375–444)
Kyrillos, Aleksandrian paavi, vaikutti 400-luvulla kirkossa erityisesti
kristologiaa koskevissa kysymyksissä. Hän korosti Kristuksen jumaluuden ja ihmisyyden ykseyttä.
Kyrillos Jerusalemilainen (noin 315–386)
Kyrilloksesta tuli Jerusalemin piispa todennäköisesti 350-luvun jälkipuolella. Vaikka hän oli luonteeltaan sopuun ja sovitteluun taipuvainen,
Nikean kiistassa hän tuki Athanasiosta. Tämä johti vaikeuksiin areiolaisten esimiesten kanssa ja sen vuoksi karkotuskausiin.
Luther, Martti (1483–1546)
Luther pani vuonna 1517 alulle protestanttisen reformaation väittämällä,
että pelastusta ei voi ostaa teoin eikä rahalla. Hän opetti, että pelastus on
Jumalan ilmainen lahja, että vanhurskauden voi ottaa vastaan ainoastaan
armosta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen (luku 7) ja että kaikki kristityt kuuluvat yleisen pappeuden piiriin (Kirkko: opinto-ohjeita). Luther
käänsi myös Raamatun kansankielelle, saksaksi, ja siten raamatuntekstit
olivat paremmin saatavilla.
Markion (noin 85 – noin 160)
Markion oli ensimmäinen kristitty johtaja, joka esitti luettelon kristikunnan teksteistä, Uuden testamentin kaanonin. Muut kirkon johtajat
kuitenkin tuomitsivat hänen teologiansa suuresti virheellisenä, ja hänet
suljettiin harhaoppisena kirkollisen yhteyden ulkopuolelle. Osittain
tämän seurauksena syntyi ajatus, että kirkon tulee toimia terveen ja
oikeaoppisen kristillisen opetuksen vartijana.
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Moltmann, Jürgen (1926–)
Moltmann on saksalainen protestanttinen teologi, jonka teologia ristiinnaulitusta Jumalasta on haastanut ajatuksen, että Jumala ei voi kärsiä.
Hänen kärsivän Jumalan teologiansa on muovannut merkittävästi pahan
ja kärsimyksen ongelmaa koskevaa teologista ajattelua.
Nestorios (noin 386–451)
Nestorios toimi Konstantinopolin arkkipiispana vuosina 428–431,
jolloin hänet erotettiin virastaan ja julistettiin harhaoppiseksi Efesoksen
kirkolliskokouksessa.
Nikean kirkolliskokous / Nikean uskontunnustus (325)
Nikean kirkolliskokouksen uskotaan olleen ensimmäinen todella koko
kristillistä kirkkoa koskeva ekumeeninen kirkolliskokous. Sen tuloksena
syntyi Nikean uskontunnustus, joka oli merkittävä määritettäessä kirkon
käsitystä Isä Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen välisestä suhteesta.
Origenes (noin 185 – noin 254)
Aleksandriassa vaikuttanut Origenes kehitti Raamatun allegorista, vertauskuvallista tulkintaa. Hän väitti sen antavan syvemmän hengellisen
merkityksen kuin muut Raamatun tulkinnan muodot. Hän uskoi myös,
että on olemassa ero Isän täydellisen jumaluuden ja Pojan vähäisemmän
jumaluuden välillä. Tämän on ajateltu vaikuttaneen Areioksen ajatteluun
(luku 3).
Patristinen aikakausi
Sana patristinen on johdettu latinankielisestä sanasta pater, isä. Patristinen aikakausi kattaa laajan ajanjakson Uuden testamentin kirjoittamisen
päättymisestä aina Khalkedonin kirkolliskokoukseen, vuoteen 451,
saakka. Monet kristinuskon kehitystä muovanneet teologiset ajatukset
on muotoiltu patristisella aikakaudella.
Pelagius (noin 354 – noin 420)
Pelagius kiisti opin perisynnistä. Hänen vapaata tahtoa ja ihmisen
vastuuta korostava painotuksensa tunnetaan pelagiolaisuutena. Se eroaa
jyrkästi Augustinuksen esittämästä painotuksesta, että perisynnin voima
mitätöi tai rajoittaa vakavasti ihmisen vapautta. Pelagius suljettiin
harhaoppisena kirkollisen yhteyden ulkopuolelle Karthagon kirkolliskokouksessa.
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Plinius nuorempi (62–113)
Plinius oli roomalainen virkamies, jonka kirjoitukset valaisevat ensimmäisen kristillisen vuosisadan elämää. Hänen teoksensa sisältää lyhyen
Jeesusta koskevan viittauksen.
Protestanttinen uskonpuhdistus, reformaatio
Tämä termi kuvaa sitä 1500-luvun liikettä, joka arvosteli roomalaiskatolisen kirkon käytäntöjä ja teologiaa. Sana ”protestanttinen” on johdettu
latinankielisestä sanasta protestari, joka merkitsee ’todistaa’. Liikkeen
ajateltiin aluksi olevan kirkon sisäinen uudistusliike, mutta vähitellen
siitä kehittyi uusi ryhmä kirkkoja, joilla oli toisistaan eroavat painotukset ja selkeästi erottuva teologia.
Railton, George Scott (1849–1913)
Pelastusarmeijan alkuajan uranuurtaja Railton työskenteli yhdessä
William, Catherine ja Bramwell Boothin kanssa ja muovasi Armeijaa
toimintakykyiseksi liikkeeksi. Railton oli älykäs, hyvä puhuja, ja hänellä
oli voimakkaat mielipiteet. Hän oli perustamassa Pelastusarmeijan
toimintaa moniin maihin, muun muassa Yhdysvaltoihin, Saksaan ja
Länsi-Afrikkaan.
Spener, Philipp Jacob (1635–1705)
Saksalainen teologi Spener tunnetaan pietismin isänä kirjansa Pia
desideria – Hurskaita toiveita (1675) vaikutuksen kautta. Kirja korosti
hengellisen elämän uudistamisen tarvetta kirkossa.
Suetonius (noin 69 – noin 140)
Suetonius oli roomalainen historioitsija, jonka merkittävin säilynyt teos
oli kahdentoista Rooman keisarin käymien sotien historia alkaen Julius
Caesarista aina Domitianukseen saakka. Hän viittaa kerran juutalaisten
aiheuttamiin levottomuuksiin Roomassa ”erään Chrestuksen aloitteesta”.
Tacitus (noin 55 – vuoden 117 jälkeen)
Tacitus toimi Rooman valtakunnassa senaattorina ja historioitsijana. Hän
viittaa lyhyesti Jeesukseen, joka ”kärsi kuolemanrangaistuksen Tiberiuksen hallituskaudella”.
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Tertullianus (noin 160 – noin 225)
Tertullianus vaikutti kolminaisuusopin kehittymiseen ja hän lienee
ollut ensimmäinen tämän termin käyttäjä. Tertullianus uskoi, että yksin
Raamattu riittää – ei tarvita mitään viittausta maalliseen filosofiaan antamaan todellista tietoa Jumalasta.
Tuomas Akvinolainen (1225–1274)
Tuomas Akvinolainen oli italialainen pappi ja teologi sekä myös dominikaaniseen sääntökuntaan kuuluva munkki. Hänen katsotaan olleen
oman aikansa merkittävin teologi, ja hänen työnsä on ollut teologisen
kehityksen avaimena erityisesti roomalaiskatolisissa piireissä. Tuomas
Akvinolaisen työ perustuu Augustinukseen ja filosofi Aristoteleeseen ja
sitä kutsutaan toisinaan tomismiksi. Hänet tunnetaan ja häntä lainataan
Akvinolaisena, Pyhänä Tuomaana tai Tuomaana yhtä lailla kuin koko
nimellään.
Tyndale, William (noin 1494–1536)
William Tyndale käänsi englanniksi koko Uuden testamentin ja puolet
Vanhasta testamentista vuosien 1525 ja 1535 välisenä aikana. Tyndalen
kokema vihamielisyys työtään kohtaan pakotti hänet työskentelemään
Euroopassa ja salakuljettamaan sieltä Raamattuja Englantiin. Kirkko etsi
ja tuhosi käännösten kopioita. Tyndale kärsi marttyyrikuoleman harhaoppisena vuonna 1536 lähellä Brysseliä.
Valdes, Pierre (noin 1140–1218)
Valdes perusti keskiajalla hengellisen liikkeen, joka tunnetaan nimellä
valdolaiset. Hän kannatti vapaaehtoista köyhyyttä, maallikkojen mahdollisuutta saarnata ja Raamatun kääntämistä kansankielelle.
Vatikaanin toinen kirkolliskokous (1962–65)
Paavi Johannes XXIII kutsui Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen
koolle roomalaiskatolisen kirkon teologian ja käytäntöjen tarkistamista
varten. Siitä muodostui virstanpylväs, joka 1900-luvun jälkipuoliskolla
muovasi roomalaiskatolista teologiaa ja traditioita, muun muassa liturgian ja kirkko-opin aloilla sekä sen suhteen, miten Raamatun rooli ymmärretään kirkon piirissä. Kirkolliskokouksen neuvottelut ja raportit tuottivat tulokseksi tärkeitä uudistuksia roomalaiskatolisen kirkon käytännön
elämään ja toimintaperiaatteisiin.
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Wesley, John (1703–1791)
John Wesley oli anglikaanipappi ja teologi, jonka ulkoilmakokouksissa
saarnaaminen, arminiolainen teologia ja henkilökohtaisen kokemuksen
sekä opetuslapseuden kehittämisen painottaminen johti hänet vähitellen
metodistikirkon perustamiseen. Wesleyn teologia, joka sisältää hänen
painotuksensa kaikkien ihmisten pelastumisen ja pyhityksessä kasvamisen mahdollisuuteen, oli erittäin tärkeä Pelastusarmeijan opin kehitykselle.
Whitefield, George (1714–1770)
Whitefield oli anglikaanipappi, joka oli lahjakas ja tehokas evankelista.
Hän vaikutti sekä Isossa-Britanniassa että Yhdysvalloissa. Hän lienee
ehdottanut John Wesleylle ulkona saarnaamista. Vastoin Wesleyn kannattamaa arminiolaisuutta Whitefield oli kalvinisti.
Zinzendorf, Nicolas Ludwig von (1700–1760)
Zinzendorf oli keisarillinen Zinzendorfin ja Pottendorfin kreivi ja saksalainen uskonnollinen ja sosiaalinen uudistaja sekä herrnhutilaisuuden
perustaja.
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Teologisten termien
selityksiä
abba:
tavallinen Jeesuksen aikaan käytetty arameankielinen sana, jonka merkitys on ”isä” ja joka ilmaisee läheisintä mahdollista isä–lapsi-suhdetta
adoptionismi:
usko, että Jeesus oli ainoastaan ihminen ja että hänet valittiin olemaan
Jumalan Poika omana elinaikanaan
anabaptisti:
termi on johdettu kreikankielisestä sanasta, joka merkitsee uudestikastajaa. Anabaptistit olivat 1500-luvun uudistajien radikaalein ryhmä, joka
piti kirkkoa vaihtoehtoyhteisönä, ”vanhurskaiden seurana”
apokryfikirjat:
”salatut kirjoitukset” – ikivanhoja kirjoituksia, joiden asema Raamatussa
on kiistelty
apostolinen:
apostolien arvovallan omaava, apostolien aikainen tai apostoleilta periytyvä
areiolaisuus:
varhainen harhaoppi, joka pohjimmiltaan kiisti Jeesuksen Kristuksen
täydellisen jumaluuden
armo:
Jumalan lakkaamatonta, rakastavaa laupeutta ihmiskuntaa kohtaan,
joka ei laupeutta ansaitse
deismi:
usko, että Jumala on olemassa samalla kun kiistetään se, että Jumala ilmoittaa itsensä aktiivisesti tai puuttuu millään tavalla maailman menoon
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demoninen:
paholaiselle ja pahoille yliluonnollisille valloille ominainen
doketismi:
harhaoppi, joka perimmältään kielsi Jeesuksen Kristuksen täyden ihmisyyden
dualismi (dualistinen):
usko, jonka mukaan on olemassa kaksi samanveroista ikuista todellisuutta, toinen hyvä ja toinen paha
ebionitismi:
varhainen harhaoppi, joka piti Jeesusta yksinomaan ihmisenä, joskin
hänellä oli erityisiä Jumalalta saatuja lahjoja
edeltävä, ennättävä armo:
kirjaimellisesti ”armo, joka tulee ennen, ennättää”. Toiminta, jolla Jumala valmistaa ja auttaa ihmisiä etsimään häntä ja löytämään pelastuksen
eskatologia:
teologian ala, joka koskee ”viimeisiä tapahtumia”
evankelikaalinen:
termi, jota käytetään ilmaisemaan niitä teologisia ryhmiä ja kirkkoja,
jotka korostavat erityisesti Kristuksen sovituskuolemaa, Raamatun arvovaltaa ja henkilökohtaista uskoa
feministiteologia:
liike, joka tarkastelee teologiaa, kirkon käytänteitä, traditioita ja
Raamatun tekstiä naisnäkökulmasta
heresia:
kristillisen opin vastainen usko, harhaoppi
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helluntai:
juutalaisen viikkojuhlan nimi, jonka kristityt liittivät ensimmäiseen,
suureen Pyhän Hengen vuodatukseen ja kristillisen kirkon syntyyn
humanismi:
usko, että ihmiskunta itsessään on kykenevä parantamaan maailmaa
moraalisen kehityksen ja koulutuksen kautta
ilmoitus:
Jumalan toiminta, jonka kautta hän tekee itsensä tiettäväksi maailmassa
inkarnaatio:
lihaksi tuleminen, kun Jumala tuli todelliseksi ihmiseksi Jeesus Nasaretilaisessa meidän pelastuksemme tähden
inspiraatio:
kirjaimellisesti ”puhaltaa johonkin; synnyttää jossakussa jotakin”; mielen, hengen tai luovien kykyjen virkistäminen Pyhän Hengen avulla
kaanon:
kirjaimellisesti ”keppi tai mittapuu”, yleisesti hyväksytty luettelo kirjoista, jotka kuuluvat Raamattuun
katolinen:
kreikan kielen sanasta, joka tarkoittaa ”maailmanlaajuinen”; viittaa
sanaan kirkko yhtenä kokonaisuutena eikä määrättynä uskonyhteisönä
katumus:
suunnanmuutos, kääntyminen pois synnistä kohti Jumalaa
kristologia:
teologian osa-alue, joka tutkii Jeesuksen Kristuksen henkilöyttä varsinkin suhteessa hänen jumalalliseen ja inhimilliseen luontoonsa
kuolemattomuus:
elämä, jota kuihtuminen ja kuolema eivät koske; päättymätön,
iankaikkinen elämä
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kääntymys:
Kristuksen puoleen kääntyminen, johon kuuluvat sekä katumus että
pelastava usko
liitto:
kahden osapuolen välinen sitova sopimus. Raamatussa liitto tarkoittaa
sopimusta, jonka rakastava, uskollinen Jumala tarjoaa ihmiskunnalle
vastineeksi täydellisestä omistautumisesta
millennialismi:
oppi tuhatvuotisesta valtakunnasta, tarkoittaa lopun aikoihin liittyviä
uskomuksia, erityisesti ajatusta, että Jumalan valtakunta tulee kukoistamaan tuhat vuotta maan päällä
modalismi:
Jumalaa koskeva oppi, joka kiistää, että jumaluudessa on kolme erillistä persoonaa. Kukin persoona nähdään Jumalan olemassaolon yhtenä
ilmenemistapana
monoteismi:
usko, että on olemassa vain yksi Jumala
mytologia:
perinteisiä kertomuksia, jotka ilmaisevat maailmaa koskevia näkemyksiä
ja totuuksia, ja jotka selittävät moraalisääntöjä ja uskonnollisia rituaaleja
ontologinen Jumala-todistus:
Jumalan olemassaoloa koskeva todistus, joka perustuu Jumalan olemassaolon välttämättömyyteen
ortodoksia:
kirjaimellisesti ”oikea opetus”; usko, joka on yhtäpitävä kristillisten
totuuksien kanssa; oikeaoppisuus
panteismi:
usko, että kaikki elävät olennot ovat jumalallisia ja siten palvonnan
kohteita; kaikkijumalaisuus
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parusia:
Kristuksen paluu kunniassa takaisin maan päälle, usein viitattu Kristuksen toisena tulemuksena
pelastusvarmuus, uskonvarmuus:
luottamus henkilökohtaisen pelastuksen todellisuuteen, jonka mahdollistaa Pyhän Hengen työ
perisynti, alkusynti:
taipumus tehdä syntiä, joka on saanut alkunsa syntiinlankeemuksesta ja
kuuluu syntiin langenneen ihmiskunnan luontoon
pluralismi:
yhteiskunnassa vallitseva monien etnisten ja uskonnollisten ryhmien
olemassaolo, tai usko, että kaikki uskonnolliset käsitykset ovat yhtä
lailla päteviä
polyteismi:
usko useampaan kuin yhteen jumalaan ja niiden palvonta
predestinaatio:
tiettyjen kristittyjen usko, että Jumala on jo ennalta ratkaissut sen,
kuka pelastuu; ennaltamääräämisoppi
protestanttinen:
termi viittaa niihin kirkkoihin, jotka syntyivät Euroopassa 1500-luvulla
vaikuttaneiden uskonpuhdistajien toiminnan seurauksena. Nykyään tätä
termiä käytetään yleisesti merkitsemään sellaisia kirkkoja, jotka eivät
ole ortodoksisia tai roomalaiskatolisia
pyhittyminen:
kriisi ja prosessi, jonka kautta kristityn elämä ja luonteenlaatu muuttuvat
Kristuksen kaltaiseksi Pyhän Hengen työn kautta
Pyhä Kolminaisuus:
usko yhteen Jumalaan, joka on samanaikaisesti Isä, Poika ja Pyhä Henki
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reinkarnaatio:
usko, että kaikki sielut ovat kuolemattomia ja elävät monta toistaan
seuraavaa elämää maan päällä
sakramentti:
kristillisessä jumalanpalveluksessa käytetty toimitus tai seremonia, joka
on ulkonainen merkki ja jolla on sisäinen merkitys
sijainen, sijais-:
jotakin, joka on synnytetty tai tehty toisen puolesta. Ilmausta on käytetty
erityisesti Kristuksen ristinuhrista
sovitus:
palauttaminen oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa
subordinationismi:
usko, että Jumalan Poika ja Jumalan Pyhä Henki ovat Isän Jumalan
alaisuudessa
synkretismi:
yritys yhdistää selvästi erotettavia ja erilaisia uskontojen oppeja, monista
lähteistä peräisin olevien uskonnollisten käsitysten sekoitus
syntisyys:
jokaisen ihmisen turmeltunut, vääristynyt luonto, joka on perisynnin
vallan alainen
transsendenssi:
Jumalan olemus, joka ulottuu hänen luomansa luomakunnan rajallisuuksia kauemmaksi
triteismi:
usko, että Pyhä Kolminaisuus ei ole yksi Jumala, vaan kolme: Isä, Poika
ja Pyhä Henki
täydellinen turmeltuneisuus:
ihmisen turmeltunut, vääristynyt luonto, joka on perisynnin
vallan alainen
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usko:
varma, kuuliainen luottamus elävään Jumalaan
uskontunnustus:
yhteisöllinen uskoa koskeva julkilausuma, jota käytetään ilmaisemaan
sitoutumista uskoon
uudestisyntyminen:
uudistuminen Pyhän Hengen kautta, ja se tapahtuu hyväksyttäessä
Jumalan armo
vanhurskaus:
oleminen oikeassa suhteessa Jumalaan ja ihmisiin
vanhurskauttaminen:
Jumalan teko, jonka kautta ihminen julistetaan vanhurskaaksi Jumalan
edessä ja jonka kautta Jumala hyväksyy hänet menneisyyden synneistä
huolimatta
vapautuksen teologia:
teologian laji, joka pyrkii saamaan oikeutta syrjityille ja sorretuille
viha:
Jumalan aktiivinen pahan vastustaminen sen kaikissa muodoissa,
Jumalan rakkauden kääntöpuoli
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