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MILLAINEN ON IHANNESEURAKUNTA 
JA MISTÄ SEN TUNNISTAA? 

Miten ihanneseurakunta eroaa toisista seurakunnista? Miten sen toiminta 
eroaa muista, varsinkin yhteiskunnassa? Harva meistä tietää, miten 
näihin kysymyksiin tulisi vastata, vaikka meillä saattaa olla aavistus. 
Tämän kirjan luettuasi, sinulla on parempi vastaus.

Kirjoittaja Mark Dever pyrkii auttamaan uskovia tunnistamaan terveen 
seurakunnan ominaispiirteet, joita ovat muun muassa selittävä 
saarnaaminen, raamatullinen oppi ja evankeliumin oikea ymmärtäminen. 
Dever myös haastaa meidät kehittämään näitä tunnusmerkkejä omissa 
seurakunnissamme. Seuraamalla Uuden testamentin kirjoittajien 
esimerkkiä ja osoittamalla sanansa seurakunnan jäsenille, pastoreista 
tavallisiin penkinkuluttajiin, Dever haastaa kaikki uskovat tekemään 
oman osuutensa paikallisen seurakunnan ylläpitämiseen. Millainen on 
terve seurakunta? -kirja tarjoaa ajattomia totuuksia ja käytännöllisiä 
periaatteita, kuinka toteuttaa Jumalan meille antamat roolit Kristuksen 
ruumiin hyväksi. 

MARK DEVER, usean kirjan ja artikkelin kirjoittaja, on Washington 
DC:ssä sijaitsevan Capitol Hill Baptist Church -seurakunnan vanhempi 
pastori. Pastoraalisen vastuunsa lisäksi tohtori Dever palvelee 9Marksin 
toimitusjohtajana. Dever ja hänen vaimonsa, Connie, asuvat poikansa 
kanssa Washington DC:ssä.  
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VERTAUSKUVA

Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet, itsekunkin niistä, ruu-
miiseen, niinkuin hän on tahtonut. Vaan jos ne kaikki olisivat 
yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi? Mutta nytpä onkin 
monta jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis. Silmä ei saata sanoa 
kädelle: "En tarvitse sinua", eikä myöskään pää jaloille: "En 
tarvitse teitä".
– 1. Korinttolaiskirje 12:18–21

Nenä ja Käsi istuivat kirkonpenkissä keskustelemassa. Korvan 
ja Suun johtama aamun jumalanpalvelus oli juuri loppunut. Käsi 
kertoi Nenälle, että hän perheineen oli päättänyt hakea toista 
seurakuntaa. 

”Niinkö?” Nenä vastasi Käden uutisiin. ”Miksi?”
 ”No, en tiedä”, Käsi sanoi katsoen maahan. Hän puhui 

yleensä hitaammin kuin muut seurakunnan jäsenet. ”Luultavasti 
koska seurakunta ei pysty antamaan sitä, mitä rouva Käsi ja minä 
haemme.”

ESIPUHE:
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”Mitä siis haette seurakunnalta?” Nenä kysyi. Sävy, jolla hän 
nämä sanat sanoi, oli sympaattinen. Mutta jo ne lausuessaan hän 
tiesi, ettei hän hyväksyisi Käden vastausta. Jos Kädet eivät näe, 
että Nenä ja loput johtajistosta ohjaavat seurakunnan ruumista 
oikeaan suuntaan, ruumis pärjäisi myös ilman heitä. 

Käden oli pohdittava ennen kuin hän vastasi. Hän ja rouva 
Käsi olivat pitäneet pastori Suusta ja hänen perheestään. Musii-
kissa palveleva Korva tarkoitti vain hyvää. ”Uskon, että haemme 
paikkaa, jossa ihmiset ovat enemmän meidän kaltaisiamme”, Käsi 
lopulta änkytti. ”Yritimme viettää aikaa Jalkojen kanssa, mutta 
me emme pystyneet luomaan lämmintä suhdetta heidän kans-
saan. Tämän jälkeen liityimme Varpaiden pienryhmään. Mutta 
he eivät puhuneet muusta kuin sukista, kengistä ja hajuista, eikä 
se kiinnostanut meitä.”

Nenä katsoi häntä aidosti kauhistuneena: ”Etkö ole iloinen, 
että he ovat huolissaan hajuista?” ”Totta kai, mutta se ei ole mei-
tä varten. Sen jälkeen osallistuimme kasvojen osille tarkoitetuille 
raamattutunneille. Muistatko? Tulimme useana sunnuntaina pari 
kuukautta sitten.” 

”Oli mukava, että tulitte.” ”Kiitos. Mutta kaikki halusivat 
puhua, kuunnella, haistella ja maistella. Tuntui siltä, että te ette 
koskaan halunneet ruveta tekemään töitä, liata käsiänne. No, oli 
miten oli, rouva Käsi ja minä aiomme tutustua siihen uuteen seu-
rakuntaan joka on kaupungin itälaidalla. Olemme kuulleet, että 
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he taputtelevat ja nostelevat käsiään paljon, juuri mitä me nyt 
tarvitsemme.” 

”Hmm”, Nenä vastasi, ”ymmärrän mitä tarkoitat. Harmi, että 
olette lähdössä. Mutta teidän on tehtävä, kuten parhaaksi näette.”

Sillä hetkellä rouva Käsi, joka oli ollut keskustelemassa toisten 
kanssa, palasi miehensä ja Nenän luo. Käsi kertoi lyhyesti mistä 
hän ja Nenä olivat puhuneet, jonka jälkeen Nenä pahoitteli hei-
dän lähtöään taas kerran. Hän myös sanoi ymmärtävänsä, koska 
kuulosti siltä, että heidän tarpeitaan ei pystytty tyydyttämään. 

Rouva Käsi nyökkäsi. Hän tahtoi olla kohtelias, mutta toden 
sanoen heidän lähtemisensä ei harmittanut häntä. Hänen mie-
hensä oli vuosien saatossa kritisoinut seurakuntaa juuri tarpeeksi, 
jotta vaimon sydän oli alkanut heijastaa miehen sydäntä. Herra 
Käsi ei koskaan ollut syytellyt ruumista avoimesti. Päinvastoin 
hän usein pahoitteli ”kielteisiä ajatuksia”, kuten hän sen ilmai-
si. Mutta myös pienillä satunnaisilla valituksilla oli vaikutus. 
Pienryhmät muodostivat omia sisäpiirejään. Musiikki oli hieman 
vanhanaikaista. Toiminta vaikutti vähän hupsulta. He eivät oikein 
pitäneet opetuksesta. Lopulta näiden kahden oli vaikea hahmot-
taa ongelma, mutta he viimein päättivät, että tämä seurakunta ei 
ollut heitä varten.

Tämän lisäksi rouva Käsi tiesi, että heidän tyttärensä Pikkusor-
mi ei viihtynyt nuortenryhmässä. Hän tunsi olevansa sijoiltaan, 
koska muut nuoret olivat niin erilaisia.
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Rouva Käsi kertoi, miten paljon hän arvosti Nenää ja johta-
jistoa. Mutta keskustelu oli Nenän mielestä kestänyt tarpeeksi 
kauan. Sitä paitsi rouva Käden hajuvesi sai hänet melkein aivas-
tamaan. Nenä kiitti rouva Kättä rohkaisusta, sanoi kerran vielä 
olevansa harmissaan heidän lähdöstään ja poistui. Kuka tarvitsisi 
Käsiä? Ilmeisesti he eivät tarvinneet häntä.



MITÄ HAET 
SEURAKUNNALTA?

JOHDANTO:

Mitä haet seurakunnalta? Et ole viime aikoina ehkä pohtinut 
tätä kysymystä. Kysy nyt itseltäsi, millainen ihanteellinen seura-
kunta on. ”Ihanteellinen seurakunta on paikka, jossa on…”

Kaunis musiikki – musiikki, josta huokuu omistautuneisuus. 
Et halua kitaraa ja rumpuja. Haluat kuoron ja viulunsoittajia. 
Kaunis musiikki ylistää Jumalaa. Tai ehkä sinä kuitenkin haluat 
kitaransoittoa ja rumpuja, jotain joka on nykyaikaista ja moder-
nia. Sellaista musiikkia ihmiset kuuntelevat radiosta, joten heidät 
tulee kohdata siellä, missä he ovat.

Ehkä musiikki ei ole sinulle yhtä tärkeää kuin opetus. Haluat 
seurakunnan, jossa saarnat ovat hyviä – tarkoituksenmukaisia, 
mutta eivät rasittavia; raamatullisia, mutta eivät tylsiä; käytännöl-
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lisiä, mutta eivät valikoivia ja lakihenkisiä. Saarnaajan luonne toki 
näkyy saarnoissa ja vaikuttaa niiden muotoutumiseen. Saarnaajia 
taas on monenlaisia: kiihkeä tutkija, joka rakastaa oppia yli kai-
ken eikä koskaan hymyile; hauska tyyppi jolla on miljoona tarinaa 
kerrottavana; perheneuvoja, joka ”on käynyt läpi saman”. Ehkä 
liioittelen hieman, mutta suurimmalla osalla meistä on jonkinlai-
nen toive siitä, millaisen pastorin tulisi olla, eikö vain? 

Ehkä sinä haet seurakuntaa, jossa ihmiset ovat elämässä samoilla 
linjoilla kuin sinä. Voit tuntea kuuluvasi heidän kanssa yhteen. He 
ymmärtävät sitä, mitä käyt läpi tällä hetkellä, koska he käyvät läpi sa-
maa. He ovat juuri valmistuneet yliopistosta, aivan kuten sinä. Heillä 
on pieniä lapsia, aivan kuten sinulla. He lähenevät eläkeikää, aivan 
kuten sinä. He tietävät millaista on ostaa tavaraa kirpputoreilta tai 
merkkiliikkeistä, aivan kuten sinä tiedät. He ovat kaupunkilaisia ku-
ten sinä. Ehkä he asuvat maaseudulla, kuten sinä.

Toisaalta sinulle tärkeintä seurakunnassa on ehkä se, miten 
pystyt osallistumaan, miten pystyt palvelemaan ja tekemään 
hyvää. Painottaako seurakunta evankeliointia? Tai lähetystyötä? 
Entä auttaako se köyhiä? Tarjoaako seurakunta mahdollisuuksia 
sinulle ja pojallesi tavata muita isiä ja poikia? Entä mahdollisuuk-
sia auttaa lastentoiminnassa? Onko seurakunnalla toimintaa, joka 
säilyttää lastesi ja teiniesi huomion?

Uskon, että jotkut hakevat seurakuntaa, joka on ”elävä Hen-
gessä”. Henki on se, joka opastaa meitä, joten haluat seurakunnan, 
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jossa ihmiset kuuntelevat hänen ääntänsä, näkevät hänen teko-
jansa ja uskovat ihmeisiin, joita hän voi tehdä. Olet kyllästynyt 
olemaan ”Hengen-sammuttajien” ja perinteellisten ympäröimänä. 
Henki saa aikaan jotain uutta! Hän antaa meille uuden sävelen!

Ehkä haet seurakuntaa, jossa on jokin erityinen tunne. Et var-
maankaan ilmaise sitä näin, mutta jos olet tottunut seurakuntaan, 
joka tuntuu esimerkiksi nykyaikaiselta, vanhalta kappelilta tai 
kotoiselta, on odotettavissa että ihanneseurakunnassasi on sama 
tunne. Eikö moni meistä, kun muutimme pois vanhempien 
kotoa, kokenut kaipuun tunnetta kun näimme, haistoimme tai 
kuulimme jotain, mikä muistutti meitä vanhemmistamme? 

Monet näistä asioista ovat hyviä tai ainakin neutraaleja. Ha-
luan vain, että pohdit mitä arvostat eniten seurakunnassa. 

Mitä haet? Paikkaa, joka ottaa avosylin vastaan? Paikkaa, 
joka on palava? Aito? Suuri? Läheinen? Muodikas? Jännittävä? 
Peräänantamaton? 

Millainen seurakunnan tulee olla?  

Aihe kaikille kristityille
Ennen kuin ensimmäisissä luvuissa tarkastelemme mitä Raa-

mattu sanoo seurakunnista, tahdon, että pohdit miksi esitän 
kysymyksen sinulle, varsinkin jos et ole seurakunnan pastori. Eikö 
tämä kirja terveestä seurakunnasta kuitenkin ole kirja, joka on 
suunnattu pastoreille ja seurakunnan johtajille? 
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Kyllä, kirja on suunnattu pastoreille, mutta myös jokaiselle 
kristitylle. Muista, että Uuden testamentin kirjeet kirjoitettiin kaikil-
le kristityille. Kun Galatian seurakunnat alkoivat kuunnella vääriä 
opettajia, Paavali kirjoitti heille sanoen: ”Minua kummastuttaa, että 
te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen 
armossa” (Gal 1:6). Keitä olivat nämä ”te”, joita Paavali piti tilivel-
vollisina seurakuntien väärästä opista? Luulisi, että hän kirjoittaisi 
seurakuntien johtajille sanoen ”Älkää enää opettako harhaa!” Sitä 
hän ei tee. Hän pitää koko seurakuntaa vastuussa. 

Kun Korintin seurakunta antoi avioliiton ulkopuolisen suh-
teen jatkua esteettömästi seurakunnan keskuudessa, Paavali taas 
puhutteli koko seurakuntaa (1. Kor 5). Hän ei komentanut pas-
toreita tai johtajistoa hoitamaan ongelmaa. Hän komensi koko 
seurakuntaa korjaamaan sen.

Sama näkyy myös useimmissa Uuden testamentin kirjeissä.
Olen varma siitä, että ensimmäisen vuosisadan seurakuntien 

pastorit kuuntelivat, kun Paavali, Pietari, Jaakob ja Johannes 
neuvoivat heidän seurakuntiaan. Olen myös varma siitä, että 
pastorit tekivät aloitteen ja johtivat seurakuntiaan seuraamaan 
ohjeita, jotka apostolit antoivat kirjeissään. Seuraan aposto-
lien esimerkkiä, jossa pastorit ja jäsenet ovat samanarvoisia, 
osoittamalla tämän kirjan sanat sinulle, pastorillesi ja kaikille 
seurakunnan jäsenille. Täten uskon asettavani vastuun sinne, 
mihin se pohjimmiltaan kuuluu. Sinä kristittynä olet yhdessä 
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seurakuntasi muiden jäsenten kanssa viime kädessä vastuussa 
Jumalalle siitä, mitä seurakunnassasi tapahtuu. Eivät ainoastaan 
pastorit tai muut johtajat – sinä.

Pastorisi tulevat seisomaan Jumalan edessä tehden tiliä siitä, 
miten he ovat johtaneet seurakuntaa (Hepr. 13:17). Samoin jo-
kainen meistä, joka on Herran Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi, 
tekee tiliä siitä, olemmeko kokoontuneet säännöllisesti muun seu-
rakunnan kanssa, kannustaneet seurakuntaa rakkauteen ja hyviin 
tekoihin ja olemmeko taistelleet säilyttääksemme oikean opin 
evankeliumin toivosta (Hepr. 10: 23–25).

Jos kutsut itseäsi kristityksi, mutta uskot, että kirja terveestä 
seurakunnasta on kirja seurakunnan johtajille tai ehkä ”teologi-
sesti suuntautuneille”, ja itse mieluummin luet kirjoja kristityn 
elämästä, sinun on ehkä aika pysähtyä miettimään mitä Raamat-
tu kertoo kristitystä ihmisestä. Tätä pohditaan lisää luvussa 1.

Seuraavissa luvuissa mietitään, mikä on seurakunta (luku 
2), mikä on Jumalan tärkein tarkoitus seurakunnille (luku 3) ja 
miksi Raamatun tulee opastaa seurakuntiamme (luku 4).

Jos olet jo sitä mieltä, että Raamattu on seurakuntiemme oh-
jekirja Jumalan kunniaksi, haluat ehkä hypätä suoraan lukuun 5, 
jossa alan käsitellä yhdeksää terveen seurakunnan tunnusmerk-
kiä. Käyttäköön hän yhteisiä pohdiskelujamme valmistaakseen 
morsiamensa tulemisensa päivää varten (Ef. 5: 25–32).





MILLAINEN ON TERVE
SEURAKUNTA

OSA 1:





ENSIMMÄINEN LUKU

KRISTINUSKOSI JA 
SEURAKUNTASI

Kristilliset opiskelijajärjestöt pyytävät minua silloin tällöin puhu-
maan opiskelijoilleen. Olen usein aloittanut sanomalla: ”Jos kutsut 
itseäsi kristityksi, mutta et ole jäsenenä seurakunnassa, jossa säännöl-
lisesti käyt, minua huolettaa, että voit olla päätymässä kadotukseen.”

Ainakin saan heidän huomionsa. Sanonko sen vain järkyt-
tääkseni heitä? En sano.  Yritänkö pelotella heidät seurakunnan 
jäsenyyteen? En oikeastaan. Sanonko, että seurakuntaan liittymi-
nen tekee jostakin kristityn? En todellakaan! Jos joku kirja (tai 
puhuja) väittää tällaista, niin heitä se roskakoriin.

Miksi siis aloitan tällaisella varoituksella? Koska haluan heidän 
ymmärtävän, miten tärkeä terve paikallinen seurakunta on kristityn 
elämässä, ja koska haluan heidän olevan intohimoisia seurakuntaansa 
kohtaan aivan kuten Kristus ja hänen seuraajansa olivat.
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Länsimaalaiset ja ehkä myös muut nykypäivän kristityt näke-
vät kristillisyyden henkilökohtaisena suhteena Jumalaan eivätkä 
paljon muuna. Yleensä he tietävät, että tämän ”henkilökohtaisen 
suhteen” jotenkin tulisi vaikuttaa siihen, miten he elävät. Huo-
lenaiheeni on, että moni kristitty ei ymmärrä, että tämä tärkein 
suhde Jumalaan myös vaatii toissijaisia henkilökohtaisia suhteita 
– suhteita, joita Kristus solmii meidän ja hänen ruumiinsa, seu-
rakunnan, välille. Jumalan tarkoituksena ei ole, että toissijaiset 
suhteet olisivat suhteita, jotka me valitsemme halujemme mukaan 
muiden kristittyjen joukosta. Hänen tarkoituksenaan on sitoa 
meidät seurakunnan ruumiillistumaan, lihasta ja verestä tehtyyn 
ruumiiseen, joka myös voi astua varpaillesi.

Miksi olen huolissani siitä, että voit olla päätymässä kadotuk-
seen, kun kutsut itseäsi kristityksi, etkä kuitenkaan ole jäsenenä 
siinä paikallisessa seurakunnassa, jossa käyt? Pohdi hetki kanssani, 
millainen kristitty on. 

Millainen on kristitty henkilö?  
Kristitty on ensinnäkin henkilö, joka on saanut syntinsä an-

teeksi ja on sovitettu Isän Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen 
kautta. Tämä tapahtuu, kun ihminen katuu syntejään ja uskoo 
Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, täydelliseen elämään, sijais-
kuolemaan ja ylösnousemukseen.

Toisin sanoen, kristitty on henkilö, joka on luopunut itses-
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tään ja omista moraalisista arvoistaan. Hän on tunnustanut, että 
vastoin Jumalan selkeää lakia hän oli omistanut elämänsä ylistääk-
seen ja rakastaakseen muita asioita kuin Jumalaa – uraa, perhettä, 
rahalla ostettavia asioita, muiden ihmisten mielipiteitä, perheensä 
ja yhteisönsä hyväksyntää, muiden uskontojen niin kutsuttuja ju-
malia, tämän maailman henkiä tai jopa niitä hyviä asioita, mitä 
ihminen voi tehdä. Hän on myös tunnustanut, että nämä ”epäju-
malat” ovat kaksin verroin langettavia herroja. Niiden himoja ei 
voi tyydyttää tässä elämässä. Lisäksi ne herättävät Jumalan vihan 
ja johtavat kuolemaan ja tuomioon seuraavassa elämässä. Tätä vi-
haa kristitty on elämässään jo osittain kokenut tämän maailman 
kärsimysten kautta.

Siksi kristitty tietää, että jos hän kuolisi tänä iltana ja seisoi-
si Jumalan edessä ja Jumala kysyisi: ”Miksi sinut pitäisi päästää 
luokseni?” kristitty vastaisi: ”Ei pitäisikään. Olen tehnyt syntiä 
enkä pysty maksamaan velkaani takaisin.” Mutta hän ei lopettai-
si siihen. Hän jatkaisi: ”Mutta lupaustesi ja suuren armosi takia 
luotan, että Jeesuksen Kristuksen veri, joka vuodatettiin, on mak-
sanut moraalisen velkani, tyydyttänyt pyhät ja oikeudenmukaiset 
vaatimuksesi ja poistanut vihasi syntejäni kohtaan!”

Kristitty, sen lisäksi, että hän anoo vanhurskauden tun-
nustusta Kristuksessa, on alkanut vapautua synnin orjuudesta. 
Epäjumalia ei koskaan voi tyydyttää, mutta Jumalan tyytyväisyys 
Kristuksen työhön merkitsee, että ihminen, joka on lunastettu 
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Kristuksen työn kautta, on nyt vapaa! Ensimmäistä kertaa kris-
titty on vapaa kääntämään selkänsä synnille sen sijaan, että hän 
ainoastaan orjamaisesti korvaisi sen toisella synnillä.  Pyhän Hen-
gen kautta kristitty kaipaa Jeesusta Kristusta elämäänsä ja tahtoo 
antaa Kristukselle elämänsä herruuden. Siinä, missä Aadam yritti 
syöstä Jumalan valtaistuimelta ja tehdä itsestään jumalan, kristitty 
iloitsee, että Kristus istuu valtaistuimella. Kristitty näkee Jeesuk-
sen elämän esimerkkinä täydellisestä alistumisesta Isän tahdolle ja 
sanoille ja hän tahtoo olla kuten Vapahtajansa.

Kristitty on siis ensinnäkin henkilö, joka on sovitettu Juma-
lan kanssa Kristuksessa. Kristus on tyynnyttänyt Jumalan vihan ja 
kristitty on nyt julistettu vanhurskaaksi Jumalan edessä. Hänet on 
kutsuttu elämään vanhurskaudessa ja hän elää toivoen, että hän 
jonakin päivänä seisoo Jumalansa edessä taivaassa.

Eikä tässä vielä kaikki! Toiseksi, kristitty on henkilö, joka on 
myös sovitettu muun Jumalan kansan kanssa. Muistatko Raa-
matun ensimmäisen tarinan Aadamin ja Eevan lankeemuksen ja 
paratiisista karkotuksen jälkeen? Se on tarina Kainista, joka tappoi 
Aabelin. Jos yritys syöstä Jumala valtaistuimeltaan on yritys aset-
taa itsemme hänelle kuuluvalle valtaistuimelle, emme todellakaan 
salli kenenkään toisen ottaa sitä meiltä pois. Aadamin syntiin-
lankeemus rikkoi hänen suhteensa Jumalaan ja sen seurauksena 
kaikkien ihmisten keskinäiset yhteydet rikkoutuivat. Itse kutakin 
kiinnostaa enimmäkseen hänen oma tilanteensa ja elämänsä.
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Seuraavien Jeesuksen sanojen ei pitäisi tulla meille yllätykse-
nä: ”Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat”, 
”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kai-
kesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi” ja ”rakasta lähimmäistäsi 
niinkuin itseäsi” (ks. Matt. 22:34–40). Nämä kaksi käskyä kul-
kevat käsi kädessä. Ensimmäinen johtaa toiseen ja toinen todistaa 
ensimmäisestä.

Siksi Kristuksen kautta Jumalan kanssa sovitettu henkilö on 
sovinnossa myös kaikkien muiden Jumalan kanssa sovitettujen 
henkilöiden kanssa. Selitettyään Efesolaiskirjeen toisen luvun en-
simmäisessä puoliskossa sen suuren pelastuksen, jonka Jumala on 
antanut meille Jeesuksessa Kristuksessa, Paavali jatkaa selittämäl-
lä, mitä tämä merkitsee juutalaisten ja ei-juutalaisten suhteeseen 
ja siten myös kaikkiin, jotka ovat Kristuksessa. Hän kirjoittaa: 

Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat 
yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden 
--- luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, 
tehden rauhan, ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat 
Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta viholli-
suuden. (Ef. 2:14–16)

Nyt kaikki, jotka kuuluvat Jumalalle ovat ”pyhien kansalai-
sia” ja ”Jumalan perhettä” (jae 19). Jumalan kansa ”liittyy yhteen” 
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Kristuksen kanssa ”pyhäksi temppeliksi” (jae 21). Meille on an-
nettu monia vertauskuvia, joista valita!

Ehkä kuva perheestä auttaa meitä ymmärtämään, kuinka so-
vitus Jumalan kanssa myös tarkoittaa sovitusta hänen perheensä 
kanssa. Jos olet orpo, sinä et adoptoi vanhempia, vaan he adop-
toivat sinut. Jos adoptiovanhempiesi nimi on Nieminen, sinä nyt 
osallistut Niemisten perheillallisiin kuten vanhemmat ja kaikki 
lapset. Öisin jaat makuuhuoneen Niemisten lasten kanssa. Opet-
tajan tarkistaessa koulussa läsnäolon hän kysyy: ”Onko Pekka 
Nieminen paikalla?” Nostat kätesi, kuten vanhempi veljesi teki 
ennen sinua ja nuorempi siskosi tekee sinun jälkeesi. Et tee näin, 
koska yhtäkkiä päätit näytellä Pekka Niemisen roolia, vaan siksi, 
että joku tuli orpokotiin ja sanoi: ”Sinä olet nyt Pekka Niemi-
nen.” Sinä päivänä sinusta tuli jonkun lapsi ja jonkun sisarus.

Paitsi meidän tapauksessamme nimesi ei ole Pekka Nieminen. 
Se on Kristitty, nimetty sen mukaan, jonka kautta sinut on adop-
toitu, Kristuksen (Ef. 1:5). Olet nyt osa Jumalan perhettä: ”Sillä 
sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki al-
kuisin yhdestä” (Hepr. 2:11).

Eikä tämä ole mikään toimimaton perhe, jossa perheenjäsenet 
ovat vieraantuneet toisistaan, vaan heillä on hyvä suhde toistensa 
kanssa. Kun Jumala kutsui sinut Poikansa Jeesuksen Kristuksen, 
meidän Herramme, yhteyteen (1. Kor. 1:9) hän myös kutsui sinut 
perheen ”keskuuteen” (1. Kor. 5:2).
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Eikä tässä ole kyseessä jäykkä ja virallinen yhteydenpito. Ky-
seessä on ruumis, jonka sitoo yhteen yksilölliset päätökset, mutta 
sen lisäksi paljon yksilöllisiä päätöksiä suurempi seikka – Jeesus 
Kristus ja hänen tekonsa. Jos sanoisit: ”En ole osa perhettä”, olisit 
yhtä hupsu kuin jos leikkaisit pois kätesi tai nenäsi. Kuten Paavali 
sanoi korinttilaisille: ”Silmä ei saata sanoa kädelle: ’En tarvitse 
sinua’, eikä myöskään pää jaloille: ’En tarvitse teitä’.” (1. Kor. 
12:21).

Lyhyesti sanottuna on mahdotonta vastata kysymykseen millai-
nen kristitty on? päätymättä keskusteluun seurakunnasta. Ainakin 
Raamatussa näin tapahtuu. On myös vaikea pitäytyä yhdessä ver-
tauskuvassa, kun puhutaan seurakunnasta, koska Uusi testamentti 
käyttää useita vertauskuvia: perhe ja sen jäsenten yhteydenpito, 
ruumis ja morsian, kansa ja temppeli, äiti ja hänen lapsensa. Uusi tes-
tamentti ei myöskään anna ymmärtää, että kristitty olisi pitemmän 
aikaa seurakuntayhteyden ulkopuolella. Seurakunta ei ole paikka, se 
on kansa – Jumalan kansa Kristuksessa.

Kun ihmisestä tulee kristitty, hän ei liity paikallisseurakuntaan 
ainoastaan, koska se on hyvä tapa kasvaa hengellisesti. Hän liittyy 
paikalliseen seurakuntaan, koska se on osoitus siitä, miksi Kris-
tus on hänet tehnyt – jäseneksi Kristuksen ruumiissa. Liittyminen 
Kristukseen merkitsee liittymistä kaikkiin kristittyihin. Maailma-
laajuisen liittymän on elettävä, hengitettävä ja sen on perustuttava 
paikalliseen seurakuntaan.
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Joskus teologit erottavat toisistaan maailmanlaajuisen seura-
kunnan (kaikki kristityt läpi historian) ja paikallisen seurakunnan 
(kristityt, jotka tapaavat lähellä asuinpaikkaasi, kuuntelevat Sanan 
julistamista, kastavat uskovia ja viettävät ehtoollista). Lukuun ot-
tamatta paria viittausta maailmanlaajuiseen seurakuntaan (esim. 
Matt. 16:18 ja valtaosa Efesolaiskirjeestä), suurin osa Uuden tes-
tamentin viittauksista koskee paikallisia seurakuntia, esimerkiksi 
Paavalin kirjoittaessa ”Korintissa olevalle Jumalan seurakunnalle” 
tai ”Galatian seurakunnille”.

Seuraavaksi käsittelen asiaa, joka saattaa vaikuttaa liian sy-
välliseltä, mutta se on tärkeä. Maailmanlaajuisen seurakunnan 
jäsenyyden suhde paikallisen seurakunnan jäsenyyteen on hyvin sa-
manlainen kuin vanhurskauden, jonka Jumala antaa meille uskon 
kautta, suhde vanhurskauteen, jota harjoitamme elämämme jokai-
sena päivänä. Kun meistä tulee kristittyjä uskon kautta, Jumala 
julistaa meidät vanhurskaiksi. Silti meidät on kutsuttu elämään 
vanhurskaina. Voimme kyseenalaistaa sellaisen henkilön, joka 
tyytyväisenä jatkaa väärin elämistä, josko hänellä koskaan olikaan 
Kristuksen vanhurskautta (Room. 6:1–18; 8:5–14; Jaak. 2:14–
15). Sama koskee myös heitä, jotka kieltäytyvät sitoutumasta 
paikalliseen seurakuntaan. Sitoutuminen paikalliseen ruumiiseen 
on luonnollinen seuraus uskoon tulemiselle – se vahvistaa mitä 
Kristus on tehnyt. Ellei sinulla oikeasti ole halua sitoutua kris-
tittyihin, jotka uskovat evankeliumiin ja opettavat Raamattua, 
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sinun on syytä kyseenalaistaa, kuulutko ollenkaan Kristuksen 
ruumiiseen! Kuuntele Heprealaiskirjeen kirjoittajaa tarkasti: 

Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, 
joka antoi lupauksen, on uskollinen; ja valvokaamme toinen 
toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin te-
koihin; älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, 
niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toi-
siamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän 
lähestyvän. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, pääs-
tyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän 
syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen 
kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. (Hepr. 10:23–27)

Jos asemamme Jumalan edessä on aito, se myös näkyy päi-
vittäisissä valinnoissamme, vaikka prosessi on hidas ja täynnä 
hairahduksia. Jumala oikeasti muuttaa kansaansa.  Eikö tämä 
olekin hyvä uutinen? Joten, ystäväni, älä ole omahyväinen sen 
ajatuksen kanssa, että omistat Kristuksen vanhurskauden, ellet elä 
elämää vanhurskaudessa. Älä myöskään huijaa itseäsi mielikuvalla 
kuulumisestasi maailmanlaajuiseen seurakuntaan, ellet tavoittele 
elämää todellisessa seurakunnassa.

Poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta todellinen kris-
titty rakentaa elämänsä muiden uskovien ympärille paikallisen 
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seurakunnan välityksellä. Hän tietää, ettei vielä ole perillä. Hän 
on edelleen langennut ja tarvitsee paikallisen ruumiin, eli seura-
kunnan, tilivelvollisuutta ja ohjeistusta. Seurakunta vuorostaan 
tarvitsee myös häntä.

Kun kokoonnumme ylistämään Jumalaa ja harjoittamaan rak-
kautta ja hyviä tekoja toisiamme kohtaan, me osoitamme todellisessa 
elämässä sitä totuutta, että Jumala on sovittanut meidät itseensä ja 
toisiimme. Näytämme maailmalle, että olemme muuttuneita. Ei sik-
si, että opettelemme raamatunkohtia, rukoilemme ennen aterioita, 
annamme kymmenyksen tuloistamme ja kuuntelemme kristillisiä ra-
diokanavia, vaan siksi, että koko ajan näytämme haluavamme sietää, 
antaa anteeksi ja jopa rakastaa syntisiä tovereitamme.

Me emme voi osoittaa rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä 
tai ystävällisyyttä istumalla yksin saarella. Me osoitamme rakkaut-
ta, kun ihmiset, joita olemme sitoutuneet rakastamaan, antavat 
meille syitä olla rakastamatta heitä, mutta me kuitenkin rakas-
tamme heitä.

Näetkö tämän? Se on silmiesi edessä. Keskellä syntistä jouk-
koa, joka on sitoutunut rakastamaan toinen toistaan, evankeliumi 
on näkyvillä. Seurakunta antaa konkreettisen kuvan evankeliu-
mista, kun me annamme toisillemme anteeksi, kuten Kristus on 
antanut meille anteeksi, kun sitoudumme toisiin, kuten Kristus 
on sitoutunut meihin ja kun annamme toisille elämämme, kuten 
Kristus antoi elämänsä meille.
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Yhdessä voimme heijastaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia 
tavalla, johon emme yksin pysty. 

Kuulen usein kristittyjen puhuvan eri henkilahjoistaan. En 
voi muuta kuin pohtia, miten usein ihmiset harkitsevat sitä, että 
Jumala on antanut niin paljon lahjoja, jotta niitä voisi käyttää vas-
teena seurakunnan toisten kristittyjen synteihin. Syntini antavat 
sinulle mahdollisuuden harjoittaa omia lahjojasi.

Kokoa siis ryhmä miehiä ja naisia, nuoria ja vanhoja, tum-
ma- ja vaaleaihoisia, aasialaisia ja afrikkalaisia, rikkaita ja köyhiä, 
koulutettuja ja kouluttamattomia, kaikki erilaisine kykyineen ja 
lahjoineen. Varmista vain, että he kaikki tietävät olevansa sairaita, 
syntisiä ja pelastettuja pelkästään armosta. Mitä sinulle muodos-
tuu tästä ryhmästä? Seurakunnan perusteet!

Jos tavoitteesi on rakastaa kaikkia kristittyjä, ehdotan, että teet 
työtä sen eteen, ensin sitoutumalla todelliseen ryhmään todelli-
sia kristittyjä kaikkine heikkouksineen ja hulluuksineen. Sitoudu 
heihin sekä hyvinä että huonoina aikoina kahdeksaksikymmenek-
si vuodeksi. Tule sen jälkeen takaisin keskustelemaan prosessistasi 
rakastaa kaikkia kristittyjä kaikkialla.

Kenellä siis on vastuu siitä, millainen ryhmä ihmisiä seurakun-
nan tulisi olla? Onko vastuu pastoreilla ja seurakunnan johtajilla? 
Ehdottomasti. Entä onko vastuu myös muilla kristityillä? Var-
masti. Kristittynä oleminen merkitsee huolehtimista Kristuksen 
ruumiin, eli seurakunnan, elämästä ja terveydestä. Se merkitsee 
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huolehtimista siitä, mikä seurakunta on ja mikä sen tulisi olla, 
koska kristittynä sinä kuulut seurakuntaan.

Me välitämme seurakunnasta, koska se on Vapahtajamme 
ruumis. Oletko koskaan pannut merkille, mitä sanoja Jeesus käyt-
ti puhuessaan kristittyjä vainoavalle Saulille, tulevalle Paavalille, 
kun hän kohtasi Saulin matkalla Damaskoon? ”Saul, Saul, miksi 
vainoat minua?" (Ap. t. 9:4). Jeesus samaistuu niin läheisesti seu-
rakuntaan, että hän puhuu siitä kuin itsestään! Samaistutko sinä 
kristittynä niihin, joihin Vapahtajasi samaistuu? Jakaako sydämesi 
hänen sydämensä intohimot?

Vastaanotin vähän aikaa sitten kirjeen eräältä pastorilta, jossa 
hän ilmaisi halunsa opettaa seurakunnalleen millaisen seurakun-
nan tulisi olla. Tämä nöyrä mies halusi seurakunnan, joka auttaisi 
häntä pysymään tilivelvollisena, kun hän ohjaa heitä armoa ja 
hurskautta kohden. Kyseinen pastori ymmärtää Uuden testamen-
tin ohjeet. Hän ymmärtää, että jonain päivänä Jumala kutsuu 
hänet tekemään tiliä, miten hän on paimentanut seurakuntaansa. 
Ja uskollisena paimenena hän haluaa jokaisen lampaan laumassa 
tietävän, että jonain päivänä myös heidät kutsutaan yksitellen te-
kemään tiliä, miten he ovat rakastaneet toinen toistaan ja häntä.

Jumala kysyy jokaiselta ruumiin jäseneltä: ”Iloitsitko mui-
den ruumiin jäsenten kanssa, kun he iloitsivat? Suritko surevien 
kanssa? Kohtelitko heikoimpia korvaamattomina ja kohtelitko 
niitä ruumiin osia, joita useimmat näkevät vähemmän kunnioi-
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tettavina, erityisellä kunnioituksella? Annoitko kahdenkertaisen 
kunnian heille, jotka olivat ohjanneet ja opettaneet sinua? (ks. 1. 
Kor. 12:22–26 ja 1. Tim. 5:17).

Kristitty, oletko valmistautunut siihen päivään, kun Jumala 
kutsuu sinut tekemään tiliä, miten olet rakastanut ja palvellut 
seurakuntaperhettäsi, mukaan lukien seurakunnan johtajia? Tie-
dätkö millainen seurakunnan Jumalan mukaan pitää olla?

Pastori, oletko valmistanut laumaa heidän tilin tekemistä var-
ten opettamalla heille millainen seurakunnan tulisi olla? Oletko 
opettanut heille, että heitä pidetään tilivelvollisina riippumatta 
siitä, pitäydytkö sinä evankeliumissa vai et?





TOINEN LUKU

MIKÄ SEURAKUNTA ON…
JA MIKÄ SE EI OLE

Johdannossa kysyin, mitä haet seurakunnalta, mutta myös 
mitä Raamattu sanoo seurakunnan olevan. En koskaan vastan-
nut näihin kysymyksiin. On varma, että nämä kysymykset ovat 
vaikeita. Kristityt hakevat nykyään kaikkia mahdollisia asioita 
seurakunnasta.

Muistan yhden keskustelun, jonka kävin ystäväni kans-
sa suorittaessani jatko-opintoja. Hän teki töitä kristillisessä 
organisaatiossa, joka ei liittynyt mihinkään seurakuntaan. 
Kävimme pari vuotta samassa seurakunnassa, mutta kun itse 
liityin jäseneksi seurakuntaan, hän ei liittynyt. Itse asiassa hän 
osallistui vain sunnuntain aamujumalanpalvelukseen ja tuli 
paikalle vasta jumalanpalveluksen puolivälissä, juuri ajoissa 
saarnaa varten.
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Eräänä päivänä päätin kysyä hänen innottomasta osallistumi-
sestaan. ”En oikein saa mitään irti muusta jumalanpalveluksesta”, 
hän vastasi.

”Oletko koskaan harkinnut liittymistä seurakuntaan?”, minä 
kysyin

Hän vaikutti yllättyvän kysymyksestä ja vastasi: ”Liittymistä 
seurakuntaan? En rehellisesti puhuen tiedä miksi liittyisin. Tiedän 
miksi olen täällä ja muut vain hidastaisivat vauhtiani.”

Tulkintani mukaan hän ei lausunut sanoja halveksivasti, vaan 
aidolla innolla, jonka omaa lahjakas evankelista, joka ei halunnut 
tuhlata tuntiakaan Herran ajasta. Hän oli pohtinut, mitä hän hakee 
seurakunnalta. Loppujen lopuksi tämä ei käsittänyt muita seura-
kunnan jäseniä, ei ainakaan sen kyseisen seurakunnan jäseniä. Hän 
kaipasi paikkaa, jossa hän saisi kuulla hyvän saarnan Jumalan sanasta 
ja jossa hän saisi hengellistä energiaa tulevalle viikolle.

Hänen sanansa kuitenkin kaikuivat ajatuksissani – ”muut vain 
hidastaisivat vauhtiani.” Halusin sanoa hänelle paljon, mutta ky-
syin vain: ”Harkitsitko koskaan sitä, että jos olisit käsikoukussa 
muiden kanssa, he toki hidastaisivat sinua, mutta sinä voisit myös 
mahdollisesti nopeuttaa heitä? Oletko ajatellut, että se voi olla 
Jumalan suunnitelma heitä, mutta myös sinua itseäsi, varten?”

Minäkin halusin seurakunnan, jossa saisin kuulla hyvän saar-
nan joka sunnuntai. Mutta eivätkö sanat ”Kristuksen ruumis” 
tarkoita enemmän kuin sitä?
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Mainitsin luvussa 1, että seurakunta ei ole paikka. Se ei ole 
rakennus. Se ei ole saarnapiste. Se ei ole hengellisen jumalanpal-
veluksen tarjoaja. Seurakunta on kansa – uusi liitto, kansa, jonka 
Jumala on verellä ostanut. Siksi Paavali sanoi: ”Kristuskin rakasti 
seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä” (Ef 5:25). Hän ei 
antanut itseään alttiiksi paikan takia, vaan kansan takia.

Siksi seurakunta, jonka pastorina olen, aloittaa sunnuntain 
jumalanpalvelukset sanomalla: ”Tervetuloa tähän Capitol Hill 
Baptist Church -seurakunnan kokoontumiseen” eikä ”Tervetuloa 
Capitol Hill Baptist Church -seurakuntaan”. Olemme kansa, 
joka kokoontuu. Tämä on toki pieni asia, mutta yritämme osoit-
taa suurta todellisuutta jopa sanoin, joilla toivotamme ihmiset 
tervetulleiksi.

Muistamalla, että seurakunta on kansa, voinemme tunnistaa 
mikä on tärkeää ja mikä ei ole. Tiedän, että minulla on se tarve. 
Minua houkuttaa esimerkiksi antaa yksinkertaisen asian, kuten 
seurakunnan musiikkityylin, vaikuttaa mitä tunnen seurakuntaa 
kohtaan. Loppujen lopuksi seurakunnan käyttämä musiikkityyli 
on yksi ensimmäisistä asioista, jotka huomiomme, ja meillä on 
tapana reagoida musiikkiin hyvin tunteellisella tasolla. Musiikki 
saa meidät tuntemaan tietyllä tavalla. Mutta mitä se kertoo rak-
kaudestani Kristusta ja Kristuksen kansaa kohtaan, jos päätän 
jättää seurakunnan sen musiikkityylin perusteella? Tai jos pasto-
rina väheksyn seurakunnan enemmistöä, koska minusta heidän 
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pitäisi päivittää musiikkityylinsä? Ainakin voisi sanoa, että olen 
unohtanut seurakunnan olevan pohjimmiltaan kansa eikä paikka.

Samalla Raamattu opettaa, että kristityn tulee välittää siitä, 
mitä seurakunnassa tapahtuu – siitä, mitä se tekee. Itse asiassa toi-
nen osa tästä kirjasta on omistettu juuri sellaiselle keskustelulle.

Miten pidämme nämä kaksi asiaa tasapainossa? Miten väli-
tämme kansasta ja miten välitämme myös siitä, mitä he tekevät? 
Jos tämä olisi kirja kristittyjen perheiden rakentamisesta, puhui-
simme tiettyjen asioiden tekemisestä: yhteisen illallisen syömisestä, 
yhteisestä Raamatun luvusta, rukoilemisesta toistemme puolesta 
ja niin edelleen. Kuitenkin me kaikki olisimme tietoisia, myös 
ilman keskustelua, että vanhemmat tekevät virheitä ja lapset ovat 
lapsia. Perhe ei ole vain instituutio, se on ryhmä ihmisiä.

Sellainen myös seurakunta on. Epäonnistuuko tietty seura-
kunta täyttämään odotuksesi toiminnan suhteen? Esimerkiksi, 
seuraako se Raamatun sanoja seurakunnan johtamisesta (tätä kä-
sittelen myöhemmin kirjassa)? Jos näin ei ole, muista, että tämä 
on ryhmä ihmisiä, jotka vielä kasvavat armossa. Rakasta heitä. 
Palvele heitä. Ole kärsivällinen. Taas kerran, ajattele esimerkkiä 
perheestä. Suljetko sinä aina vanhempasi, sisaruksesi tai lapsesi 
pois perheestä, kun he eivät vastaa odotuksiasi? Toivon, että annat 
heille anteeksi ja olet kärsivällinen. Voi myös olla, että sinun on 
pohdittava pitäisikö sinun muuttaa odotuksiasi!  Samasta syys-
tä meidän tulee kysyä itseltämme, tiedämmekö miten rakastaa ja 
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suojella niitä seurakunnan jäseniä, joilla on toinen näkemys, jotka 
eivät täytä odotuksia tai jopa tekevät syntiä meitä kohtaan. (Eikö 
sinulla ja minulla ole syntiä, joka pitää antaa anteeksi?)

Jossakin kulkee tietenkin raja. On olemassa seurakuntia, joi-
hin et ehkä halua liittyä tai joita et tahdo kaitsea tai joihin et 
enää halua kuulua. Palaamme tähän kysymykseen osassa, jossa 
käsitellään terveen seurakunnan olennaisia merkkejä. Toistaisek-
si perusperiaate on sama: seurakunta on kansa. Raamatullisen 
perusperiaatteen tulisi ohjata meitä etsiessämme seurakuntaa tai 
määritellessämme, millaisen sen pitäisi olla.

Asetan nyt vielä yhden esteen huonolle ajatustavalle. Tämä on 
tavallista varsinkin pastoreiden keskuudessa. Seurakunta ei ole vain 
paikka, mutta se ei myöskään ole tilasto. Muistan, kun jatko-opiskeli-
jana törmäsin kirjeeseen, jonka John Brown, eräs 1800-luvun pastori, 
oli kirjoittanut neuvona opiskelijalleen, joka juuri oli nimitetty pie-
nen seurakunnan pastoriksi. Kirjeessään Brown kirjoitti:

Tiedän sydämesi turhamaisuuden ja tiedän tuntevasi häpeää, 
koska seurakuntasi on hyvin pieni verrattuna veljiesi seurakun-
tiin, mutta vakuutu vanhan miehen sanoista: kun teet heistä 
tiliä Herralle Kristukselle hänen tuomioistuimensa edessä, olet 
sitä mieltä, että sinulla on ollut riittävästi vastuuta.1 

1 James Hay ja Henry Belfrage. Memoir of the Rev. Alexander Waugh. [Pastori Alexander Waughin muis-
telmia. Kääntäjän huomautus.] (Edinburgh: William Oliphant and Son, 1839). 64–65.
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Kun ajattelin seurakuntaa, jonka Jumala oli minulle antanut, 
tunsin tämän tilintekopäivän painavuuden. Halusinko seurakun-
nan, jonka pastorina olen, kasvavan suureksi? Halusinko siitä 
suositun ja paljon puhutun? Halusinko seurakunnan, joka jolla-
kin tapaa olisi vaikuttava?

Olinko motivoitunut ”kestämään” ja ”sietämään” ryhmää ih-
misiä edessäni niin kauan, että saisin tilaisuuden, jolloin pystyisin 
tekemään seurakunnasta sen, mikä sen tulisikin mielestäni olla?  
Tietysti minun täytyi ajatella seurakunnan tulevaisuutta, mutta 
johtivatko unelmani minut olemaan välinpitämätön, jopa ärty-
nyt, nykyisten seurakuntalaisten keskuudessa?

Muistaisinko miten paljosta loppujen lopuksi on kyse niille, 
jotka sunnuntaiaamuisin istuu edessäni salissa, johon mahtui-
si kahdeksansataa henkeä, ja joista suurin osa jo on iäkkäitä? 
Rakastaisinko ja palvelisinko näitä muutamia, vaikka heidän 
epäraamatulliset komiteat, vanhanaikaiset perinteet ja ei-lempi-
musiikkini olisivatkin esteenä suunnitelmille, joita minulla oli 
seurakunnan varalle?  Tiedän myös, että pastorit eivät ole ainoita, 
jotka ajautuvat ”sietämään” ihmisiä ympärillään odottaessaan seu-
rakunnan kasvavan ja kohoavan siihen tilaan, josta he unelmoivat.

Seurakunta on kansa, ei paikka tai tilasto. Seurakunta on ruu-
mis, joka on yhdistetty Häneen, joka on ruumiin pää. Seurakunta 
on perhe, joka on yhdistetty Kristukseen adoption kautta.

Rukoilen, että me pastorit pystyisimme yhä enemmän hyväk-
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symään suuren vastuun siitä laumasta, johon Jumala on asettanut 
meidät alipaimeniksi.

Rukoilen myös, että sinä, kristitty, olitpa sitten vanhin tai vielä 
lapsi uskossa, tuntisit yhä enemmän vastuuta rakastaa, palvella, 
rohkaista ja pitää muuta seurakuntaperhettäsi tilivelvollisena. 
Mitä maallisiin sisaruksiisi tulee, luotan siihen, että tiedät missä 
Kain teki virheen, kun hän vähätellen sanoi Herralle: ”Olenko 
minä veljeni vartija?” Sitä enemmän toivon, että tuntisit, ellet jo 
tunne, suurempaa vastuuta seurakuntaperheen sisaruksista.

Ja kansanjoukko istui hänen [Jeesuksen] ympärillään, ja he 
sanoivat hänelle: "Katso, sinun äitisi ja veljesi tuolla ulkona 
kysyvät sinua". Hän vastasi heille ja sanoi: "Kuka on minun 
äitini, ja ketkä ovat minun veljeni?" Ja katsellen ympärilleen 
niihin, jotka istuivat hänen ympärillään, hän sanoi: "Katso, 
minun äitini ja veljeni! Sillä joka tekee Jumalan tahdon, se on 
minun veljeni ja sisareni ja äitini." (Mark 3:32–35)





KOLMAS LUKU

MILLAINEN JOKAISEN 
SEURAKUNNAN TULISI 
OLLA: TERVE

Jos olet kristitty vanhempi, mitä haluat lapsillesi? Jos olet kris-
titty lapsi, mitä haluat perheellesi?

Haluat luultavasti, että tietyt ominaisuudet ovat perheesi tun-
nusmerkkinä: rakkaus, ilo, pyhyys, yhteys ja Jumalan kunnioitus. 
Pystyt varmaan luettelemaan vielä useampia. Yritetään kuitenkin 
tiivistää kaikki ominaisuudet yhteen, ei kovinkaan innostavaan 
sanaan: terve. Haluat terveen perheen, perheen, joka yhdessä tekee 
työtä, elää ja rakastaa kuten Jumala suunnitteli perheen tekevän.

Tämä pätee myös seurakuntiimme. Ehdotan, että kristi-
tyt, olivat he pastoreita tai jäseniä, pyrkisivät saamaan terveen 
seurakunnan.

Ehkä on olemassa parempi sana kuin ”terve”, joka kuvaisi sitä, 
mitä seurakunnan on oltava. Puhumme kuitenkin ihmisistä, jotka 
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ikuinen Poika, kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra on verel-
lään ostanut. Onko ”terve” paras sana, jonka keksin kuvaamaan 
tätä? Pidän kuitenkin terve -sanasta, koska se viestii ajatusta, että 
ruumis on elävä ja kasvava juuri kuin sen on tarkoitus ollakin. Sillä 
voi olla ongelmia. Sitä ei vielä ole täydellistetty. Mutta prosessi on 
aloitettu, se tekee mitä sen tuleekin, koska Jumalan Sana ohjaa sitä.

Kerron usein seurakunnalleni, että kun kohtaamme syntejä 
elämässämme, kristityn ja ei-kristityn välinen ero ei ole se, että 
ei-kristityt tekevät syntiä, mutta kristityt eivät. Ero on siinä, kum-
malla puolella taistelemme. Kristityt taistelevat Jumalan puolella 
syntiä vastaan, kun taas ei-kristityt taistelevat Jumalaa vastaan 
synnin puolella. Toisin sanoen, kristitty tekee syntiä, mutta kään-
tyy sen jälkeen Jumalan ja hänen Sanansa puoleen sanoen: ”Auta 
minua taistelemaan syntiä vastaan”. Ei-kristitty, vaikka hän tun-
nistaa syntinsä, vastaa tarmokkaasti: ”Haluan syntiäni enemmän 
kuin Jumalaa”.

Terve seurakunta ei ole täydellinen seurakunta ilman syntiä. 
Täydellisellä seurakunnalla ei vielä ole kaikkia vastauksia. Päin-
vastoin, se on seurakunta, joka jatkuvasti taistelee paikastansa 
Jumalan puolella taistelussa syntisiä haluja, maailman petoksia, 
lihaamme ja paholaista vastaan. Se on seurakunta, joka jatkuvasti 
haluaa noudattaa Jumalan Sanaa.

Annan tarkemman määritelmän, jonka jälkeen tarkastelemme 
raamatunkohtia, jotka tukevat tätä määritelmää. Terve seurakunta 
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on joukko ihmisiä, joka yhä enemmän heijastaa Jumalan luonnetta 
siten, kuin hänen luonteensa on hänen Sanassaan paljastettu.

Jos siis pastori kysyy minulta, millaista seurakuntaa rohkaisi-
sin häntä tavoittelemaan, saattaisin vastata: ”tervettä seurakuntaa, 
joka yhä enemmän heijastaa Jumalan luonnetta siten, kuin se on 
hänen Sanassaan paljastettu”.

Millaiseen seurakuntaan saattaisin kannustaa sinua liittymään, 
kristitty, jossa voisit kärsivällisesti palvella ja tehdä työtä Jumalan 
vuoksi? Terveeseen, eli seurakuntaan, joka yhä enemmän heijastaa 
Jumalan luonnetta siten, kuin se on hänen Sanassaan paljastettu.

Jos olit tarkkaavainen lukiessasi, saatoit huomata, että tois-
tin sanaa ”saattaisin”. Sanoin sen kahdesta syystä. Ensinnäkin 
en tahdo sanoa, että tämä on ainoa tapa selittää millainen seu-
rakunnan tulisi olla. Eri tilanteet ja tarkoitukset saattavat vaatia 
eri selityksiä. Joku saattaisi haluta vastata seurakuntien lakihenki-
syyteen tai irstauteen väittämällä, että ”seurakuntiemme tärkein 
tehtävä on keskittyä ristiin”. Tähän vastaisin ”aamen”. Joku toi-
nen saattaisi haluta vastata raamattukeskeisyyden puutteeseen 
seurakunnissamme, missä tapauksessa hän saattaisi vaatia seura-
kuntaa keskittymään enemmän Raamattuun. Myös tälle antaisin 
aameneni.

Toiseksi en halua olettaa, että joku toinen ei pystyisi ilmai-
semaan, mihin olen pyrkimässä. Tämä on yksinkertaisesti paras 
tapa, jolla tällä hetkellä pystyn selittämään, mikä seurakuntiemme 
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keskeinen raamatullinen tavoite on – Jumalan luonteen heijasta-
minen siten, kuin se on hänen Sanassaan paljastettu.  

Millainen kristitty ei halua sitä? 
Jumalan luonteen ymmärtäminen siten, kuin se on Raama-

tussa paljastettu, tarkoittaa luonnollisesti, että aloitetaan Jumalan 
Sanasta. Miksi meidän pitäisi kääntyä Raamatun puoleen, eikä 
vain tehdä mitä tahansa ”mikä toimii”, kun määrittelemme 
millaisia seurakuntiemme tulisi olla ja mitä niiden tulisi tehdä? 
Toisessa kirjeessään Timoteukselle, Efesoksen seurakunnan pas-
torille, Paavali kirjoittaa, että Raamattu valmistaa hänet ”kaikkiin 
hyviin tekoihin”. Toisin sanoen, ei ole olemassa sellaisia hyviä 
tekoja, joihin Raamattu ei valmistaisi Timoteusta tai meitä. Jos 
seurakuntamme uskovat, että niiden tulisi olla tai tehdä jotakin, 
mitä ei löydy Raamatusta, Paavali olisi ollut väärässä, koska Raa-
mattu ei olisi silloin voinut sanoa: ”kaikkiin hyviin tekoihin”.

Sanonko nyt, että meidän ei tulisi käyttää ymmärrystämme, 
jonka Jumala on meille antanut? En toki. Sanon vain, että aloitta-
kaamme Raamatusta ja katsokaamme, mitä sieltä löytyy.

Tahdon lyhyesti tarkastella Raamattua kuuden eri tapah-
tuman valossa, jotka auttavat meitä näkemään, että haluamme 
seurakuntien heijastavan Jumalan luonnetta siten, kuin se on 
hänen Sanassaan paljastettu. Kuten tiedät, Raamattu kertoo 
meille kertomuksen. Tällä kertomuksella on lukemattomia sivu-



MILLAINEN JOKAISEN SEURAKUNNAN TULISI OLLA: TERVE

49

juonia, mutta kaikki sivujuonet ovat osa yhtä suurta kertomusta. 
Tavoitteemme on katsoa, pystymmekö tästä kertomuksesta ha-
vaitsemaan Jumalan suunnitelman seurakuntia varten.    

1) Luominen
Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Jumala loi kasvit ja eläimet 

”kunkin lajinsa mukaan”. Jokainen omena on toisten omenien 
kaltainen, ja jokainen seepra on toisten seeprojen kaltainen. Ihmis-
kunnasta Raamattu kertoo: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, 
kaltaiseksemme" (1:26). Hänet on luotu Jumalan kaltaiseksi. Hän 
on Jumalan kuva ja hän muistuttaa Jumalaa.

Kun ottaa huomioon sen, että meidät on luotu Jumalan 
kuvaksi, ihmisten on ainutlaatuisesti kuvastettava Jumalaa ja Ju-
malan kunniaa, enemmän ja paremmin kuin muu luomakunta. 
Kuten poika, joka tekee kuin isänsä ja seuraa hänen ammatilli-
sissa jalanjäljissä (1. Moos. 5:1–; Luuk. 3:38), ihminen on luotu 
edustamaan Jumalan luonnetta ja hallitsemaan luomakuntaa: 
”vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko 
maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat" (1. Moos. 1:26). 

2) Lankeaminen
Mutta ihminen päätti poiketa Jumalan säännöistä. Hän ka-

pinoi Jumalaa vastaan ja loi omat sääntönsä. Siksi Jumala antoi 
ihmiselle sen, minkä hän pyysi ja karkotti ihmisen luotansa. 
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Ihmisen moraalinen syyllisyys tarkoitti, että hän ei enää omin 
voimin pystynyt hakeutumaan Jumalan luo.

Säilyttivätkö ihmiset Jumalan kuvan langetessaan? Kyllä. En-
simmäinen Mooseksen kirja vahvistaa, että ihminen on edelleen 
luotu Jumalan kuvaksi (5:1; 9:6). Mutta sekä kuva että kuvasta-
minen ovat vääristyneet. Voisi sanoa, että peili on vääntynyt ja 
esittää vääristynyttä kuvaa, kuten kammottava tivolin peili. Jopa 
synnissämme meillä on mielikuva Jumalasta, todet ja valheelliset 
asiat keskenään sekoittuneina. Teologien kielellä ilmaistuna ihmi-
nen on sekä ”syyllinen” että ”korruptoitunut”. 

3) Israel
Jumala suunnitteli, armossaan sekä pelastavansa että käyt-

tävänsä tiettyä ihmisryhmää toteuttamaan hänen alkuperäisen 
tarkoituksensa luomiskuntaa varten, hänen kunniansa heijasta-
mista. Jumala lupasi Abram-nimiselle miehelle, että hän siunaisi 
hänet ja hänen jälkeläisensä. He vuorostaan olisivat siunaus kai-
kille kansoille (1. Moos. 12:1–3). Jumala kutsui heitä ”pyhäksi 
kansaksi” ja ”pappisvaltakunnaksi” (2. Moos. 19:5–7) tarkoit-
taen, että heidät oli valittu välittämään tai kuvastamaan Jumalan 
luonnetta ja kunniaa kansoille tottelemalla lakia, jonka Jumala 
heille antoi (kuten Aadamin oli tarkoitus tehdä). Jumala ikään 
kuin sanoi Israelille: ”Näyttäkää maailmalle millainen olen.” ”Ol-
kaa pyhät, sillä minä olen pyhä” (3. Moos. 11:44; 19:2; 20:7).
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Hän myös kutsui tätä kansaa ”pojakseen”, koska po-
jan tuli seurata isänsä jalanjäljissä (2. Moos. 4:22–23). Hän 
lupasi elää yhdessä tämän poikansa kanssa maassa, jonka hän an-
taisi heille paikaksi, jossa kansa voisi tuoda ilmi Jumalan kunniaa.  
(1. Kun. 8:41–43).

Jumala myös varoitti tätä poikaa, että jos hän ei tottele eikä 
näytä Jumalan pyhää luonnetta, hän karkottaisi pojan maasta. 
Lyhyestä virsi kaunis: poika ei totellut ja Jumala karkotti hänet 
maasta ja luotansa. 

4) Kristus
Yksi entisajan Israelin kansan kohtalon meille antamia tär-

keimpiä opetuksia on, että langenneet ihmiset eivät itsessään 
pysty kuvastamaan Jumalaa, vaikka heillä olisi kaikki Jumalan 
lain, Jumalan antaman maan, ja hänen läsnäolonsa hyödyt. Voi 
miten meidän kaikkien tulisi nöyrtyä Israelin historian äärellä! Ju-
mala itse on ainoa, joka pystyy kuvastamaan Jumalaa, ja Jumala 
yksin pystyy pelastamaan meidät synniltä ja kuolemalta.

Näin ollen Jumala lähetti ainokaisen Poikansa syntymään ”ih-
misten kaltaiseksi” (Fil. 2:7). Tämä rakastettu Poika, johon Isä oli 
hyvin tyytyväinen, alistui täysin Jumalan tahdolle. Hän teki sen, 
mitä Aadam ei tehnyt – vastusti paholaisen kiusausta. "Ei ihminen 
elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta 
lähtee", hän vastasi kiusaajalle paastotessaan autiomaassa (Matt. 4:4).
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Hän myös teki sen, mitä Israel ei tehnyt – hän eli Isän tah-
don ja lain mukaan. Johanneksen evankeliumissa hän sanoo: ”En 
minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin mi-
nun Isäni on minulle opettanut” (Joh. 8:28; ks. 6:38; 12:49).

Tämä Poika, joka täydellisesti kuvasti Isäänsä, pystyi sano-
maan opetuslapselleen, Filippukselle: ”Joka on nähnyt minut, on 
nähnyt Isän” (Joh. 14:9). Millainen Isä, sellainen Poika.

Uuden testamentin kirjeiden kirjoittajat viittaavat häneen 
seuraavasti: ”näkymättömän Jumalan kuva” (Kol. 1:15) ja ”hä-
nen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva” (Hebr. 1:3). 
Viimeisenä Aadamina ja uutena Israelina, Jeesus Kristus lunasti 
Jumalan kuvan ihmisessä.

Kristus ei kuitenkaan kuvannut Jumalan pyhyyttä vain 
tottelemalla lakia. Hän osoitti Jumalan armoa ja rakkautta kuo-
lemalla ristillä syntisten edestä kärsien rangaistuksen, jonka he 
olivat synneillään ansainneet (Joh. 17: 1–3). Vanha testamentti 
on koko ajan osoittanut tätä sijaiskuolemaa. Ajattele eläimiä, 
jotka uhrattiin Aadamin ja Eevan alastomuuden takia, kun he 
olivat tehneet syntiä. Ajattele, miten Jumala antoi pensaikkoon 
takertuneen oinaan Aabrahamille ja Iisakille näin pelastaen Iisa-
kin. Ajattele Joosefia, poikaa, jonka veljet aikoivat tappaa ja joka 
myytiin orjaksi, jotta hän jonakin päivänä pelastaisi kokonaisen 
kansan. Ajattele Israelin kansaa, joka siveli verta ovenpieliin, jot-
ta Israelin esikoiset saisivat elää. Ajattele israelilaisperheitä, jotka 
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toivat uhrilahjansa temppelin pihaan, asettivat kätensä eläimen 
pään päälle ja katkaisivat sen kaulan ajatellen: ”veri, joka eläi-
mestä vuodatetaan, tulisi olla minun”. Ajattele ylipappeja, jotka 
kerran vuodessa astuivat kaikista pyhimpään antamaan uhrilah-
jan kansan puolesta. Ajattele profeetta Jesajan lupausta: ”Häntä 
haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin mei-
dän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, 
että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on 
parannettu.” (Jes. 53:5 RK).

Kaikki nämä ja monet muut kohdat osoittivat Jeesukseen 
Kristukseen, joka kuoli ristillä Jumalan uhrilampaana. Kuten hän 
kertoi opetuslapsilleen yläkerran huoneessa, hän meni tekemään 
”uuden liiton veressään” kaikkien niiden vuoksi, jotka katuvat ja 
uskovat. 

5) Seurakunta
Me, jotka olimme synneissämme kuolleita, saimme uuden 

elämän, kun meidät kastettiin Kristuksen kuolemaan ja ylösnou-
semukseen. Paavali julistaa: ”Sillä te olette kaikki uskon kautta 
Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olet-
te Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet” 
(Gal. 3:26–27) ja: ”Koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt 
meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: ’Abba! 
Isä!’” (Gal. 4:6–7).
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Mikä näiden Jumalan lapsien tehtävä on? Heidän tehtävänään 
on osoittaa Pojan ja taivaallisen Isän luonnetta, kaltaisuutta, ku-
vaa ja kunniaa.

Jeesus kehottaa meitä olemaan ”rauhantekijöitä”, koska Isä 
on tehnyt sovinnon itsensä ja meidän välille Poikansa uhrauksen 
kautta (Matt. 5:9).

Jeesus kehottaa meitä ”rakastamaan vihollisiamme”, koska 
taivaallinen Isämme rakasti meitä, kun me vielä olimme hänen 
vihollisiaan (Matt. 5:45; Room. 5:8).

Jeesus kehottaa meitä ”rakastamaan toisiamme”, koska hän 
antoi elämänsä meille ja koska se osoittaa maailmalle, millainen 
hän on (Joh. 13:34–35).

Jeesus rukoili, että olisimme ”yhtä”, kuten hän ja Isä ovat yksi 
(Joh. 17:20–23).

Jeesus kehottaa meitä olemaan ”täydelliset”, kuten meidän tai-
vaallinen Isämme on täydellinen (Matt. 5:48).

Jeesus kehottaa meitä olemaan ”ihmisten kalastajia” ja teke-
mään kaikista kansoista opetuslapsia (Matt. 4:19; 28:19). Hän 
lähettää meidät juuri kuten Isä on lähettänyt hänet (Joh. 20:21).

Millainen Isä, sellainen Poika, ja sellaiset pojat.
Puhdistettuna synneistään Kristuksen työn kautta, Hengen 

työn kautta uusina luomuksina uudestisyntyneillä sydämillä, 
hänen kansansa kuvastaa nyt paremmin Jumalan täydellisyyttä. 
Kristus on esikoinen (1. Kor. 15:23). Hän poisti peitteen ja ava-
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si tien seurakunnalle, jotta se näkisi Jumalan kuvan vielä kerran 
(2. Kor. 3:14, 16). Nyt näemme hänen kuvansa uskon kautta, ja 
”muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen” 
(2. Kor. 3:18).

Haluatko lukea Jumalan tarkoituksen seurakunnalle tiivistet-
tynä kahteen jakeeseen? Paavali julistaa:

Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi 
taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon sen iankaikkisen aivoi-
tuksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, 
meidän Herrassamme (Ef. 3:10–11).

6) Kunnia
Me muutumme hänen täydelliseksi kuvakseen, kun näemme 

hänet taivaan kirkkaudessa: ”Me tiedämme tulevamme hänen 
kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sel-
laisena, kuin hän on” (1. Joh. 3:2). Tulemme pyhiksi, rakastaviksi 
ja yksimielisiksi hänen tavoin. Tämä jae ei lupaa, että meistäkin 
tulisi jumalia. Se lupaa, että sielumme hohtavat kirkkaina yhdes-
sä hänen luonteensa ja kunniansa kanssa, kuten täydelliset peilit, 
jotka heijastavat auringon valoa.

Pysyitkö tarinassa mukana? Nyt tulee yhteenveto. Jumala loi 
maailman ja ihmiskunnan osoittaakseen olemuksensa kunniaa. 
Aadam ja Eeva, joiden tarkoitus oli kuvastaa Jumalan luonnetta, 
eivät tehneet niin. Myöskään Israelin kansa ei tehnyt sitä. Siksi 
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Jumala lähetti Poikansa kuvastamaan hänen pyhää ja rakastavaa 
luonnettaan ja poistamaan Jumalan vihan maailman syntejä vas-
taan. Kristuksessa Jumala kuvasti Jumalaa. Ja Kristuksessa Jumala 
tuli pelastamaan.

Nyt vuorostaan seurakunta, jolle on annettu Kristuksen elä-
mä ja Pyhän Hengen voima, on kutsuttu kuvastamaan Jumalan 
luonnetta ja kunniaa maailmankaikkeudelle, todistamaan hänen 
suurta viisauttaan ja pelastustyötään sanoin ja teoin.

Ystäväni, mitä sinä haet seurakunnalta? Hyvää musiikkia? 
Aktiivista ilmapiiriä? Perinteistä tapaa viettää jumalanpalvelusta? 
Mitäpä, jos harkitsisit seuraavaa:

Joukko armahdettuja kapinoitsijoita, joita Jumala 
haluaa käyttää osoittaakseen kunniaansa taivaallisen 
joukon edessä, koska he kertovat totuuden hänestä ja 
muistuttavat häntä yhä enemmän olemalla pyhiä, ra-
kastavia ja yksimielisiä.



NELJÄS LUKU

PERIMMÄINEN OHJEKIRJA: 
MITEN TUODA JUMALAN 
LUONNE ESILLE

Tunnustan, etten ole hyvä tekemään käytännön asioita ko-
tona – kokoamaan kirjahyllyjä, kytkemään stereosysteemiä, 
selvittämään mitä kaikki puhelimeni näppäimet tekevät. Harvoin 
ohjekirjastakaan on apua. Usein minun on luotettava muiden 
perheenjäsenten ja ystävieni armoon ja tietoon.

Olen kiitollinen siitä, että käytännön taidon puutteellisuus ei 
ole este perimmäisen ohjekirjan seuraamiselle, eli sille mitä Raa-
mattu sanoo ja miten seurakunta voi ilmaista Jumalan loistavaa 
luonnetta. Perusperiaate on aika helppo: meidän on kuunneltava 
Jumalan Sanaa ja meidän on myös seurattava sitä. Vain kaksi vai-
hetta – kuuntele ja seuraa.

Kuuntelemalla ja seuraamalla Jumalan Sanaa me opimme ja 
ilmaisemme Jumalan luonnetta ja kunniaa, aivan kuin kuninkaan 
lähettiläät.
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Tai kuten on pojan laita. Kuvittele poikaa, jonka isä on 
matkoilla kaukaisessa maassa ja jolle isä kirjoittaa kirjeitä, jois-
sa hän ohjeistaa poikaansa, miten hänen tulee kantaa perheen 
nimeä ja miten hänen tulee hoitaa perheen asioita. Kuvittele, 
että poika ei koskaan lue isänsä kirjeitä. Miten tämä poika voi-
si ikinä oppia edustamaan isäänsä ja hoitamaan isänsä asioita? 
Hän ei oppisi. Paikallinen seurakunta, joka sivuttaa Jumalan 
Sanan, ei myöskään opi.

Siitä asti, kun Aadam karkotettiin paratiisista tottelemat-
tomuudesta Jumalan Sanaa kohtaan, ihmisyys on jakaantunut 
kahteen leiriin: niihin, jotka tottelevat Jumalan Sanaa, ja niihin, 
jotka eivät. Nooa totteli, Baabelin rakentajat eivät. Aabraham 
totteli, faarao ei. Daavid totteli, suurin osa hänen pojistaan ei. 
Sakkeus totteli, Pilatus ei. Paavali totteli, isoiset apostolit eivät.

Voimme tehdä samanlaisia vertauksia läpi kirkkohistorian. 
Athanasios totteli, Areios ei. Luther totteli, Rooma ei. Machen 
totteli, Fosdick ei.

En todellakaan väitä, että meillä olisi virheetön käsitys jäl-
kimmäisestä ryhmästä. Raamatullinen historia opettaa meille 
kuitenkin luotettavasti, että se mikä erottaa Jumalan kansan sekä 
huijareista että epäuskoisista on, että Jumalan kansa kuuntelee Ju-
malan Sanaa ja uskoo sitä. Muut eivät.

Tämä on se, mitä Mooses vaivalloisesti yrittää viestiä viidennessä 
Mooseksen kirjassa, kun hän toista kertaa seisoo Luvatun maan rajal-
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la Israelin kansan kanssa. Hän aloittaa muistuttamalla heitä, että hän 
oli seissyt siinä kohdassa neljäkymmentä vuotta aikaisemmin heidän 
vanhempiensa kanssa, mutta he eivät olleet kuunnelleet. Jumala siksi 
kirosi heidät kuolemaan erämaassa. Kolme puhetta, jotka jatkuvat 
lähes kolmenkymmenen luvun läpi, voidaan helposti tiivistää seuraa-
vaan: ”Kuuntele. Kuule. Kirjoita. Muista mitä Jumala on sanonut. 
Hän on Jumala, joka on pelastanut teidät Egyptin vankeudesta, joten 
kuunnelkaa häntä!” Luvussa 30 Mooses painottaa sanomisiaan yh-
dellä käskyllä: ”valitse siis elämä” (jae 19).

Jumalan kansa löytää elämän vain ja ainoastaan kuuntelemalla 
Jumalan Sanaa ja tottelemalla sitä. Niin helppoa se on.

Jumalan sanoma Uuden testamentin seurakunnalle on saman-
lainen. Hän pelasti meidät synnin ja kuoleman vankeudesta, kun 
kuuntelimme hänen Sanaansa ja uskoimme (Room. 10:17). Nyt 
meidän tulee kuunnella hänen Sanaansa ja seurata. Kuuntelemal-
la ja seuraamalla, mitä hän on sanonut, me heijastamme hänen 
luonnettansa ja kunniaansa.

Joku esittää mahdollisesti vastalauseen: ”Tuo kuulosta hyvin 
sisäänpäin suuntautuvalta. Eikö seurakunta ole kutsuttu olemaan 
ulospäin suuntautunut – vaikka lähetystyöhön tai evankelioin-
tiin?” Epäilemättä seurakunta on kutsuttu tekemään niitäkin. Se 
on osa Jumalan luonteen ilmaisemista. "Seuratkaa minua”, Jeesus 
sanoi, ”niin minä teen teistä ihmisten kalastajia" (Matt. 4:19), tai 
kuten Jeesus sanoi toisaalla: ”Niinkuin Isä on lähettänyt minut, 
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niin lähetän minäkin teidät” (Joh. 20:21). Kun teemme lähetys-
työtä, evankeliointia ja muita Jumalan valtakunnan tehtäviä, me 
teemme sen Matt. 4:19, Joh. 20:21 ja monien muiden raama-
tunkohtien mukaan. Emme tee sitä, koska joku teologi on sen 
keksinyt ja koska kaikki olemme sitä mieltä, että se on hyvä idea. 
Saarnaamme, evankelioimme ja teemme Jumalan valtakunnan 
työtä koska Jumala sanoo Sanassaan, että meidän tulee tehdä niitä.

Loppujen lopuksi historia ei jakaudu ensisijaisesti evankelioi-
vien ja ei-evankelioivien luokkiin. Evankeliointi ei ole asia, mikä 
pohjimmiltaan määrittelee seurakuntaa. Historia on jaettu niihin, 
jotka kuuntelevat Jumalaa ja niihin, jotka eivät kuuntele.

Siksi Matteuskin kertoo, kuinka Jeesus sanoi Saatanalle, 
että ihminen elää ”jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta läh-
tee” (Matt. 4:4). Hän myös toistaa, mitä Jeesus viimeiseksi sanoi 
opetuslapsilleen: ”Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, 
kastamalla heitä --- ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä 
minä olen käskenyt teidän pitää" (Matt. 28:19–20).

Siksi Markus kertoi Jeesuksen vertauksen siemenistä, jotka is-
tutettiin neljään eri maaperään. Siemenet olivat vertaus Jumalan 
Sanasta (Mark. 4). Toiset hyväksyvät sen, toiset eivät.

Siksi Luukas kuvailee itseään silminnäkijänä ja Sanan pal-
velijana1 (Luuk. 1:2) ja siksi hän kertoo Jeesuksen lupauksen: 

1 Suomenkielisten raamatunkäännösten mukaan, Luukas ei kuvaile itseään silminnäkijänä, vaan kertoo 
näistä. Kääntäjän  huom. 
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”autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudatta-
vat” (Luuk. 11:28).

Siksi Johannes kertoo Jeesuksen viimeisistä, kolmesti tois-
tetuista, sanoista Pietarille: ”Ruoki minun karitsoitani” (Joh. 
21:15–17). Ruoki heitä millä? Jumalan Sanalla.

Siksi alkuseurakunnan kokoontuessa Apostolien teoissa, he 
”pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja lei-
vän murtamisessa ja rukouksissa” (Ap.t. 2:42)

Siksi Paavali sanoi roomalaisille: ”Usko tulee siis kuulemises-
ta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta” (Room. 10:17).

Siksi hän sanoi kolossalaisille, että ”sana rististä” on ”Jumalan 
voima” pelastukseen (1. Kor. 1:18), koska ”Jumala näki hyväksi 
saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat” 
(1. Kor. 1:21). Siksi hän myös myöhemmin kertoi samalle seu-
rakunnalle, ettei hän kaupustele Jumalan sanaa tai ”väärennä 
Jumalan sanaa”, vaan tuo julki totuuden heidän ikuisen hyödyn 
takia (2. Kor. 2:17; 4:2).

Siksi hän sanoi galatalaisille, että ”jos joku julistaa teille evan-
keliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon 
kirottu” (Gal. 1:9).

Siksi hän sanoi efesolaisille, kuinka ”Hänessä on teihinkin, sit-
tenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin” 
(Ef. 1:13). Hän myös kertoi heille, että Jumala ”antoi muutamat apos-
toleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja 
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opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, 
Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yh-
teyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, 
Kristuksen täyteyden täyden iän määrään” (Ef. 4:11–13).

Siksi hän sanoi kolossalaisille: ”Runsaasti asukoon teissä 
Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa 
viisaudessa” (Kol. 3:16).

Siksi hän sanoi filippiläisille, että ”useimmat veljistä, saaden 
Herrassa uskallusta minun kahleistani, yhä enemmän rohkenevat 
pelkäämättä puhua Jumalan sanaa” (Fil. 1:14).

Siksi hän sanoi tessalonikalaisille: ”Ja sentähden me myös 
lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä 
kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sa-
nana, vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös 
vaikuttaa teissä, jotka uskotte” (1. Tess. 2:13), ja siksi hän myö-
hemmin ohjasti heitä: ”Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää 
kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän pu-
heestamme tai kirjeestämme” (2. Tess. 2:15).

Siksi hän sanoi opetuslapselleen Timoteukselle, että seura-
kunnan vanhimmiksi valittujen on oltava nuhteettomia, ja että 
seurakuntapalvelijoiden on oltava sellaisia, jotka ”pitävät uskon 
salaisuuden puhtaassa omassatunnossa” (1. Tim. 3:2, 9). Seuraa-
vassa kirjeessään Paavali kertoi Timoteukselle, että tämän työkuva 
painottuu yhteen asiaan:
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Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, 
nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuk-
sella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan 
omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen 
opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät 
taruihin. (2. Tim. 4:2–4) 

Siksi hän iloitsi Tituksen kanssa, että Jumala oli ilmoittanut 
”sanansa saarnassa, joka on uskottu minulle Jumalan, meidän 
vapahtajamme, käskyn mukaan” (Tit. 1:3).

Siksi Paavali rohkaisi Filemonia olemaan aktiivinen jaka-
malla ”uskoa” – sana usko ei viittaa tunteelliseen subjektiiviseen 
tilaan, vaan tarkoin määriteltyyn oppiin (Filem. 6).

Siksi Heprealaiskirjeen kirjoittaja varoittaa: ”Sillä Jumalan 
sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksi-
teräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja 
hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitus-
ten tuomitsija” (Hepr. 4:12).

Siksi Jaakob muistuttaa lukijoitansa, että Jumala ”synnytti 
meidät totuuden sanalla” ja että ”olkaa sanan tekijöitä, eikä vain 
sen kuulijoita, pettäen itsenne” (Jaak. 1:18, 22).

Siksi Pietari muistutti pyhiä, jotka olivat hajallaan monilla 
alueilla: ”Olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoa-
mattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta” 
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(1. Piet. 1:23), ja: ”Tämä on se sana, joka on teille ilosanomana 
julistettu” (1:25). Siksi hän myös sanoi toisessa kirjeessä, ettei 
”yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin se-
litettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin 
ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat 
puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta” (2. Piet. 1:20–21).

Siksi Johannes kirjoitti: ”Mutta joka pitää hänen sanansa, 
hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me 
tiedämme, että me hänessä olemme. Joka sanoo hänessä pysy-
vänsä, on velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän vaelsi” (1. Joh. 
2:5–6), ja siksi hän sanoi: ”Ja tämä on rakkaus, että me vaellam-
me hänen käskyjensä mukaan” (2. Joh. 6). Siksi hän myös sanoi, 
että hänellä ”ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni 
vaeltavan totuudessa” (3. Joh. 4).

Siksi Juudas käytti lähes koko kirjeensä varoittaen lukijoitansa 
vääristä opettajista (Juud. 4–16) ja luvaten, että Jumala on tule-
va ”tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia 
kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuu-
dessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat 
syntiset ovat häntä vastaan puhuneet" (Juud. 15).

Siksi Johannes Ilmestyskirjassa komentaa Filadelfian seu-
rakuntaa: ”Tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet 
ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltä-
nyt” (Ilm. 3:8).
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Ystävä, seurakunta löytää elämänsä, kun se kuuntelee Ju-
malan Sanaa. Se löytää tarkoituksensa, kun se elää ja ilmaisee 
Jumalan Sanaa. Seurakunnan tehtävänä on kuunnella ja tois-
taa. Ei muuta. Seurakuntien ensisijainen haaste ei nykyään ole, 
miten se voi olla ”merkityksellinen”, ”strateginen”, ”herkkä” tai 
edes ”harkitseva”. Sen haaste on, miten olla uskollinen, eli miten 
kuunnella, luottaa ja totella.

Siinä mielessä olemme juuri kuin Israelin kansa, joka val-
mistautuu astumaan Luvattuun maahan. Jumala sanoo meille: 
”Kuunnelkaa, seurakunta, seuratkaa!” Hyvät uutiset ovat, että 
meillä on, toisin kun etnisellä Israelilla, Jumalan täysi ilmestys 
Jeesuksessa Kristuksessa. Meillä on myös hänen Poikansa Henki, 
joka on sinetti ja lupaus pelastuksestamme. Tämän takia tahdom-
me jatkaa kuuntelemista, kun etenemme tämän kirjan toiseen 
puoliskoon. Mitä muuta Jumala voi opettaa meille terveestä 
seurakunnasta Sanassaan? Yhdeksän tunnusmerkkiä terveestä 
seurakunnasta, joita me nyt alamme käsitellä, eivät toivottavas-
ti ole vain omia ideoitani. Ne ovat vain yritys johdattaa meidät 
kaikki jatkamaan kuuntelua. Jos vilkaiset sisällysluetteloa, näet 
mitä tarkoitan: selittävä (tai raamatullinen) saarnaaminen, raa-
matullinen oppi, raamatullinen hyvien uutisten ymmärtäminen, 
raamatullinen kääntymisen ymmärrys, raamatullinen ymmärrys 
seurakunnan jäsenyydestä, raamatullinen seurakuntakuri, ja niin 
edelleen.
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Vaikka et olisikaan samaa mieltä kaiken seuraavissa luvuissa 
opetetun kanssa, toivon, että olet toista mieltä siksi, että sinus-
ta Raamattu sanoo jotakin muuta kuin mitä minä uskon sen 
sanovan. Toisin sanoen toivon, että annat hänen Sanansa kuun-
telemisen ohjata ajatuksiasi siitä, mitä paikallisen seurakunnan 
tulisi olla ja tehdä.

VINKKEJÄ SEURAKUNNAN JÄTTÄMISTÄ 
POHTIVILLE

Ennen kuin teet päätöksen
1. Rukoile
2. Puhu nykyisen pastorisi kanssa ajatuksistasi ennen kuin 

siirryt toiseen seurakuntaan tai teet päätöksen muuttaa 
toiseen kaupunkiin. Pyydä häneltä neuvoa. 

3. Harkitse syitäsi. Haluatko jättää seurakunnan syntisten, 
henkilökohtaisten konfliktien tai pettymysten takia? Jos 
haluat jättää seurakunnan opillisista syistä, ovatko nämä 
opilliset kysymykset tärkeitä?

4. Tee kaikki mahdollinen korjataksesi rikkinäiset välit. 
5. Varmistu, että pohdit kaikkia ”armon todistuksia”, joita olet 

seurakuntaelämässä nähnyt – kohtia, joissa Jumalan työ on 
ilmeinen. Ellet näe merkkejä Jumalan armosta, sinun kan-
nattaa ehkä tutkia sydäntäsi vielä kerran (Matt. 7:3–5). 
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6. Ole nöyrä. Tunnusta, että et ole tietoinen kaikista yksityis-
kohdista ja arvioi ihmisiä ja olosuhteita hyväntahtoisesti

7. Älä aiheuta hajaannuksia seurakunnassa.
8. Ole äärimmäisen varovainen, ettet kylve tyytymättömyyt-

tä läheisten ystäviesi keskuuteen. Muista, että et halua, 
että mikään on esteenä heidän kasvulleen tässä seurakun-
nassa. Tukahduta halusi juoruta (joskus tästä puhutaan 
”tunteiden purkauksena”).

9. Rukoile seurakunnan ja sen johtajiston puolesta ja siunaa 
heitä. Harkitse, kuinka voit tehdä sitä käytännössä?

10. Jos jonkun mieltä on pahoitettu, anna anteeksi –kuten 
sinullekin on annettu anteeksi. 





TERVEEN
SEURAKUNNAN

OLENNAISIA
MERKKEJÄ

OSA 2:





Jos terve seurakunta on ryhmä ihmisiä, joka enenevässä määrin 
pyrkii osoittamaan Jumalan luonnetta siten kuin se on paljastettu 
Sanassa, itsestään selvin kohta terveen seurakunnan rakentami-
seksi on altistaa kristityt kuuntelemaan Jumalan Sanaa. Jumalan 
Sana on kaiken elämän ja terveyden lähde. Jumalan Sana on se, 
joka ravitsee, kehittää ja säilyttää seurakunnan ymmärryksen itse 
evankeliumista.

Pohjimmiltaan tämä tarkoittaa, ettäsekä pastorin että seu-
rakunnan on sitouduttava selittävään saarnaamiseen. Selittävä 
saarna on yksinkertaisesti saarna, joka paljastaa Jumalan Sanaa. 
Se käy Raamattua lävitse järjestelmällisesti jae jakeelta, selittää 
jokaisen jakeen merkityksen ja soveltaa sen tarkoitusta seura-
kunnan elämään. Se on saarnaustyyli, joka soveltuu parhaiten, 

VIIDES LUKU

TERVEEN SEURAKUNNAN 
OLENNAINEN MERKKI: 
SELITTÄVÄ SAARNAAMINEN
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kun haluaa päästä käsiksi siihen, mitä Jumala sanoo kansal-
leen, mutta se soveltuu myös niille, jotka eivät ole vielä hänen 
kansaansa. Sitoutuminen selittävään saarnaamiseen on sitoutu-
minen kuulemaan Jumalan Sanaa.

On olemassa monta eri saarnaustyyliä. Esimerkiksi aiheellinen 
saarnaaminen poimii yhden tai usean raamatunkohdan jostakin 
aiheesta, kuten rukous tai antaminen. Elämänkerrallinen saarnaa-
minen käsittelee jonkun Raamatun henkilön elämää ja käyttää sitä 
osoittamaan Jumalan armoa ja esimerkkinä toivosta ja uskollisuudes-
ta. Näitä muita tyylejä voi käyttää tilanteen vaatiessa tai vaihtelun 
vuoksi. Mutta seurakunnan säännöllisen ruokavalion tulisi koostua 
selittämisestä ja erityisten Jumalan Sanan kohtien soveltamisesta.

Selittävän saarnaamisen käyttäminen edellyttää uskoa siihen, 
että Jumalan sanojen tulisi olla hänen kansansa auktoriteetti. Se 
edellyttää, että hänen kansansa tulisi kuulla ja tarvitsee kuulla sitä, 
koska ilman sitä seurakuntamme jäävät ilman Jumalan olennaisin-
ta menetelmää muotoilla meidät itsensä kaltaiseksi. Sen mukaan 
Jumalan tarkoitus on, että seurakunta oppii Vanhasta ja Uudesta 
testamentista, ja kaikista Raamatun eri kirjatyyleistä: laista, his-
toriasta, viisauksista, profetioista, evankeliumeista ja kirjeistä. 
Uskon saarnaajan, joka käy Raamatun kirjoja läpi, vuorotellen 
Vanhaa ja Uutta testamenttia, ja hyödyntäen Raamatun kirjojen 
eri tyylilajeja, olevan kuin äiti, joka antaa lapsilleen ruokaa jokai-
sesta ruokaryhmästä eikä vain kahta tai kolmea suosikkiruokalajia. 
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Selittävän saarnaajan auktoriteetti alkaa ja loppuu Raamat-
tuun. Aivan kuten Vanhan testamentin profeetoilla ja Uuden 
testamentin apostoleilla ei ollut tehtävänään ainoastaan puhua, 
vaan välittää tietty viesti, samoin tämän päivän saarnaajilla on Ju-
malan antama auktoriteetti heidän välittäessään Jumalan sanoja.

Joku saattaa ilomielin tunnustaa Jumalan Sanan olevan auk-
toriteettinen ja Raamatun olevan virheetön, mutta ellei tämä 
henkilö harjoita selittävää saarnaamista, hän samalla kiistää oman 
väittämänsä.

Joskus ihmiset saattavat sekoittaa selittävän saarnaamisen 
jonkin tietyn selittävän saarnaajan saarnaamistyyliin. Selittä-
vä saarnaaminen ei pohjimmiltaan ole tyylikysymys. Kuten 
muut ovat huomioineet, selittävä saarnaaminen ei ole miten 
saarnaaja sanoo sanottavansa, vaan miten saarnaaja valitsee 
sanottavansa. Määrääkö Raamattu vai jokin muu sisällön? 
Selittävää saarnaamista ei voi tunnistaa jostakin tietystä muo-
dosta tai tyylistä. Tyylit vaihtelevat. Sen sijaan sen tunnistaa 
raamatullisesta sisällöstä.

Joskus ihmiset sekoittavat selittävän saarnaamisen jakeen lu-
kemiseen ja sitä seuraavaan saarnaan jostakin aiheesta, joka on 
löysästi kytköksissä kyseiseen jakeeseen. Kun saarnaaja patistaa 
seurakuntaa valitsemallaan aiheellaan käyttäen Raamatun tekste-
jä vain tukemaan omaa näkökulmaansa, hän ei koskaan saarnaa 
enempää kuin mitä hän jo tietää. Eikä seurakunta opi muuta kuin 
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mitä saarnaaja jo tietää. Selittävä saarnaaminen vaatii enemmän 
kuin tätä. Se vaatii, että raamatunkohdan asiayhteys huomioi-
daan, koska sen tarkoitus on tehdä raamatunkohdasta saarnan 
tarkoitus. Kun saarnaaja patistaa seurakuntaa saarnaamalla raa-
matunkohtaa oikeassa asiayhteydessä, raamatunkohdan ollessa 
saarnan lähtökohta, sekä hän että seurakunta kuulevat ja oppi-
vat Jumalalta sellaista, joita saarnaaja ei valmistautuessaan ollut 
aikonut sanoa. Esimerkiksi: ”Ensi viikolla käsitellään Luukkaan 
evankeliumin ensimmäistä lukua ja opimme mitä Jumala siinä 
haluaa meille sanoa. Sitä seuraavalla viikolla tarkastelemme lukua 
2. Sen jälkeisellä viikolla…”

Tämän tulisi olla ymmärrettävää, jos katsomme jokaista as-
keltamme kristittyinä, aina ensimmäisestä kutsusta pelastukseen 
siihen, kuinka Henki johdattaa meitä tänään. Eikö jokainen askel 
kasvuun armossa ole seurausta siitä, kun olemme kuulleet Juma-
lasta jotakin ennen tuntematonta?

Saarnaajan tulisi näin ollen tällä tavoin itsekin alistua Jumalan 
Sanalle. Älä kuitenkaan tee virhettä: viime kädessä vastuu saarnaa-
jan kuuliaisuudesta Jumalan Sanalle kuuluu seurakunnalle. Jeesus 
edellyttää, että seurakunnilla on vastuu, siitä, mitä seurakunnas-
sa tapahtuu (Matt. 18). Paavali on asiasta samaa mieltä (Gal. 1). 
Siksi seurakunnan ei tulisi antaa ruumiin hengellistä valvontaa 
sellaisen henkilön huostaan, joka ei osoita sitoutumista kuule-
maan ja opettamaan Jumalan Sanaa käytännössä. Jos seurakunta 
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tekee näin, se hankaloittaa seurakunnan kasvua ja johtaa siihen, 
että seurakunta ei aikuistu pastorin tasoa pidemmälle. Seurakunta 
muotoutuu hitaasti pastorin, eikä Jumalan, kuvaksi.

Jumalan kansa on aina luotu Jumalan Sanan kautta. Luo-
misesta (1. Moos. 1) Aabrahamin kutsumiseen (1. Moos. 12), 
näystä kuivista luista laaksossa (Hes. 37) elävän Sanan, Jeesuksen 
Kristuksen tulemiseen, Jumala on aina luonut uskon ihmiset Sa-
nansa mukaan. Kuten Paavali kirjoitti roomalaisille: ”Usko tulee 
siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta” 
(Room. 10:17). Tai hänen kirjoittaessaan korinttolaisille: ”Sillä 
kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla 
tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa 
hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat” (1. Kor. 1:21).

Terve, selittävä saarnaaminen on usein lähtölaukaus seurakun-
nan todelliselle kasvulle. Martti Luther huomasi, että Jumalan 
Sanan kuunteleminen käynnisti reformaation. Myös meidän on 
ymmärrettävä, että seurakuntamme aina reformoituvat Jumalan 
Sanan kautta.

Kerran, pitäessäni päivän pituista seminaaria puritaaneista 
eräässä Lontoon seurakunnassa, mainitsin puritaanien saarnojen 
joskus olleen jopa kahden tunnin mittaisia. Seminaariin osallistu-
ja haukkoi henkeään äänekkäästi ja kysyi: ”Paljonko aikaa heille 
jäi ylistämiseen?”. Tämä henkilö oletti epäilemättä, että Juma-
lan Sanan kuuleminen ei sinänsä ollut ylistämistä. Vastasin, että 
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monet englantilaiset protestanttiset aikaisempina vuosisatoina 
uskoivat, että ylistämisessä tärkein kohta oli Jumalan Sanan kuu-
leminen heidän omalla kielellään ja Sanaan reagoiminen heidän 
omassa elämässään. Tämä on vapaus, jonka useampi kuin yksi 
marttyyri heille hankki.  Kysymys siitä, oliko heillä aikaa laulaa, 
oli vailla suurta merkitystä.

Myös omien seurakuntiemme tulisi palauttaa Sana keskeiseksi 
osaksi omaa ylistystämme. Musiikki on raamatullinen tapa vasta-
ta Jumalan Sanaan, mutta musiikki ei ole seurakunnan perusta. 
Seurakunta, jonka perustana on minkälainen musiikki tahansa, 
on hiekalle rakennettu seurakunta.

Kristitty, rukoile pastorisi puolesta, jotta hän sitoutuu tutki-
maan Raamattua perusteellisesti, tarkasti ja vilpittömästi. Rukoile, 
että Jumala johdattaa häntä ymmärtämään Sanaa, soveltamaan 
sitä viisaasti omaan ja seurakunnan elämään (ks. Luuk. 24:27; 
Ap. t. 6:4; Ef. 6:19–20). Anna myös pastorillesi viikon aikana 
aikaa, jolloin hän voi valmistella hyviä saarnoja. Saarnaaminen 
on pastorin perustehtävä. Rohkaise häntä sen jälkeen kertomalla, 
miten hänen osoittamansa uskollisuus Sanalle on auttanut sinua 
kasvamaan Jumalan armossa.

Pastori, rukoile näitä itsesi puolesta. Rukoile myös, että 
muut seurakunnat lähialueellasi, kaupungissasi, maassasi ja ym-
päri maailmaa saarnaavat ja opettavat Jumalan Sanaa. Rukoile 
lopuksi, että seurakuntamme sitoutuisivat kuulemaan Jumalan 
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Sanaa selitettävän, jotta Jumalan tavoite Raamatussa muotoilisi 
jokaisen seurakunnan tavoitetta yhä enemmän. Sitoutuminen 
selittävään saarnaamiseen on terveen seurakunnan olennainen 
merkki.





KUUDES LUKU

TERVEEN SEURAKUNNAN 
OLENNAINEN MERKKI: 
RAAMATUN MUKAINEN 
OPETUS

Mitä luulet näiden kursivoitujen sanojen tarkoittavan: ”Me 
tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä 
me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on” (1. Joh. 3:2)?

Jos palautat mieleesi luvussa 3 esitetyn Raamatun keskeisen 
sanoman, huomaat kuinka edellä esitetyt sanat osoittavat seura-
kunnan heijastavan Jumalan rakastavaa ja pyhää olemusta, tosin 
epätarkasti johtuen synnin vääristelevästä vaikutuksesta.

Mikäli istuisit Mormonien temppelissä, kuulisit ”tulevamme 
hänen kaltaisikseen” -sanojen tarkoittavan, että meistä kaikista 
tulee jumalia!

Mikä on näiden kahden tulkintojen ero? Toinen perustuu 
Raamatun teologiaan, toinen taas ei.

Edellisessä luvussa kerroimme, että selittävä saarnaaminen on 
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tärkeää terveen seurakunnan kannalta. Tästä huolimatta jokaista 
tapaa, vaikka kuinka hyvää, on mahdollista käyttää väärin. Seu-
rakuntamme tulisi pitää huolta, ei ainoastaan miten, mutta myös 
mitä meille opetetaan. Siksi toinen olennainen merkki tervees-
tä seurakunnasta on terve oppi. Se on oppi, joka on Raamatun 
mukainen. Muuten tulkitsemme yksittäisiä jakeita tarkoittamaan 
mitä tahansa me haluamme niiden tarkoittavan.

Terve on vanhanaikainen sana. Tästä huolimatta meidän pitäisi 
vaalia terveyttä – terveellistä Raamatun Jumalan ja hänen tahtonsa 
tulkintaa. Paavali käyttää sanaa ”terve” useita kertoja pastoraalikirjeis-
sään Timoteukselle ja Titukselle. Sana tarkoittaa ”luotettava”, ”tarkka” 
tai ”uskollinen”. Alun perin se on sana lääketieteen maailmasta, jossa 
se tarkoittaa kokonaista tai tervettä. Raamatun mukainen terve oppi 
on siten oppi, joka on uskollinen koko Raamatun opetukselle. Se 
tulkitsee osia kokonaisuuden valossa luotettavasti ja täsmällisesti.

Ensimmäisessä kirjeessään Timoteukselle Paavali kirjoittaa, 
että terve oppi on evankeliumin mukainen oppi, joka vastustaa 
jumalattomuutta ja syntiä (1. Tim. 1:10–11). Myöhemmin hän 
esittää ”väärät opit” sen vastakohtana: ”Herramme Jeesuksen 
Kristuksen terveille sanoille ja opille, joka on jumalisuuden mu-
kainen” (1. Tim. 6:3).

Toisessa kirjeessään Timoteukselle Paavali kehottaa häntä: 
”Ota esikuvaksi ne terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut, 
uskossa ja rakkaudessa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa” (2. Tim. 
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1:13). Tämän jälkeen hän varoittaa Timoteusta, että ”aika tulee, 
jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mu-
kaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia” (2. Tim. 4:3).

Kun Paavali kirjoittaa toiselle nuorelle pastorille, Titukselle, hä-
nellä on samantyyppisiä huolia. Jokaisen miehen, jonka Titus asettaa 
seurakunnan vanhimmaksi, on Paavalin mukaan pysyttävä ”kiinni 
opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvo-
maan terveellä opilla että kumoamaan vastaansanojain väitteet” (Tit. 
1:9). Vääriä opettajia tulee nuhdella, jotta he ”tulisivat uskossa ter-
veiksi” (Tit. 1:13). Lopuksi hän kertoo Titukselle, että Tituksen tulee 
opettaa ”mikä terveeseen oppiin soveltuu” (Tit. 2:1).

Pastorien tulisi opettaa tervettä oppia – oppia, joka on luotet-
tavaa, täsmällistä ja uskollista Raamatulle. Seurakunnan vastuulla 
on pitää pastoreitansa tilivelvollisina terveestä opista.

Me emme voi luetteloida tässä kaikkea, mistä terve opetus 
koostuu, koska se vaatisi, että toistaisimme koko Raamatun. Käy-
tännössä jokainen seurakunta päättää, missä asioissa se haluaa 
täyden yksimielisyyden, missä se sallii rajoitetun erimielisyyden ja 
missä se sallii täyden vapauden.

Seurakunnassani Washington DC:ssä vaadimme jokaisen 
jäsenen uskovan pelastukseen yksin Jeesuksen Kristuksen te-
kojen kautta. Me myös uskomme lähes yksimielisesti uskovien 
kasteen merkitykseen ja seurakunnan rakenteeseen (kenellä on 
sananvalta seurakunnan päätöksissä). Yksimielisyys kasteeseen 



82

ja seurakunnan rakenteeseen liittyvissä kysymyksissä eivät ole 
keskeisiä pelastukselle, mutta käytännössä ne ovat hyödyllisiä ja 
antavat seurakunnan elämälle terveyttä.

Toisaalta seurakuntamme hyväksyy erimielisyyttä kysymyksis-
sä, jotka eivät ole pelastuksen tai käytännön seurakuntaelämän 
kannalta välttämättömiä.  Me kaikki uskomme, että Kristus vielä 
palaa, mutta keskuudessamme on vaihtelevia mielipiteitä Hänen 
palaamisensa ajankohdasta.

Lopuksi seurakuntamme hyväksyy täyden vapauden kysymyk-
sissä, jotka eivät ole keskeisiä tai selkeitä, kuten kysymys aseellisesta 
vastarinnasta tai kysymys siitä, kuka kirjoitti kirjeen heprealaisille.

Tämän kaiken yhdistää periaate, joka kulkee punaisena lan-
kana: mitä lähempänä uskomme ydintä me liikumme, sitä 
enemmän edellytämme yksimielisyyttä uskon ymmärtämisessä 
– terveen raamatullisen opetuksen mukaan. Ensimmäinen seu-
rakunta sanoi sen näin: keskeisissä kysymyksissä – yksimielisyys, 
epäolennaisissa – vapaus, kaikissa kysymyksissä – rakkaus.

Seurakunta, joka on sitoutunut terveeseen opetukseen, si-
toutuu myös opettamaan niitä raamatullisia oppeja, jotka monet 
seurakunnat usein laiminlyövät. Omissa silmissämme jotkut opit 
voivat vaikuttaa vaikeilta tai jopa erimielisyyttä aiheuttavilta. Täs-
tä huolimatta voimme luottaa siihen, että Jumala on sisällyttänyt 
ne Sanaansa siitä syystä, että ne ovat lähtökohtana hänen pelastus-
työnsä ymmärtämisessä.
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Pyhä Henki ei ole typerä. Jos hän on Kirjassaan paljastanut 
jotakin, jonka koko maailma voi lukea, seurakuntien ei pitäisi 
ylimielisyydessään karttaa niitä arkoina aiheina. Tuleeko seura-
kuntien harjoittaa pastoraalista viisautta ja varovaisuutta, kun he 
puhuvat tietyistä asioista? Todellakin. Tuleeko heidän välttää 
näitä aiheita kokonaan? Ei todellakaan. Mikäli me haluamme 
seurakuntia, jotka seuraavat Raamatun tervettä oppia, meidän on 
hyväksyttävä koko Raamattu.

Esimerkiksi ehdoton armonvalinta on aihe, jota usein vältellään, 
koska se on monimutkainen ja hämmentävä aihe. Oppi on kiistat-
tomasti raamatullinen, olipa se monimutkainen tai ei. Vaikka emme 
ymmärrä kaikkea armonvalinnasta, on tärkeä tietää, että pelastus lop-
pujen lopuksi tulee Jumalalta eikä meistä itsestämme.

Raamattu vastaa moneen tärkeään kysymykseen, joihin seura-
kunnat harvoin vastaavat:

 
• Ovatko ihmiset hyviä vai pahoja? Tarvitsevatko he ai-

noastaan rohkaisua ja itsetuntoa, vai tarvitsevatko he 
anteeksiantoa ja uuden elämän?

• Mitä tapahtuu, kun jostakin tulee kristitty?
• Jos olemme kristittyjä, voimmeko olla varmoja siitä, että 

Jumala myös jatkossa pitää meistä huolta? Jos on näin, pe-
rustuuko hänen jatkuva huolenpitonsa meidän vai hänen 
uskollisuuteen?
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Nämä kysymykset eivät ole tarkoitetut ainoastaan kirjaviisail-
le teologeille ja nuorille pappisseminaareissa opiskeleville. Nämä 
kysymykset ovat tärkeitä jokaiselle kristitylle. Me pastorit tie-
dämme, miten eri tavalla me paimentaisimme laumaamme, jos 
vastauksemme edes yhteen yllä olevista kysymyksistä muuttuisi. 
Uskollisuutemme Raamattua kohtaan vaatii, kuten myös halum-
me osoittaa Jumalan luonnetta mahdollisimman täydellisesti, että 
puhumme näistä aiheista selkeästi ja auktoriteetilla.

Pohdi seuraavaa: Jos me haluamme seurakuntia, jotka kuvasta-
vat Jumalan luonnetta, emmekö silloin halua tietää kaiken, minkä 
hän on paljastanut itsestään Raamatussa? Mitä haluttomuutem-
me tietää kaikki mahdollinen Jumalasta kertoo mielipiteestämme 
hänen luonteestaan? 

Ymmärryksemme siitä, mitä Raamattu opettaa Jumalasta on 
ratkaiseva. Raamatun Jumala on Herra ja Luoja. Tästä huolimat-
ta hänen suvereenisuutensa joskus kielletään, jopa seurakunnissa. 
Kun uskonsa tunnustavat kristityt vastustavat ajatusta Jumalan 
suvereenisuudesta luomisprosessissa tai pelastuksessa, he ovat vain 
hyvää tarkoittavia pakanallisia. Kristityillä tulee aidosti olemaan 
kysymyksiä Jumalan suvereenisuudesta, mutta jatkuvan ja sitkeän 
Jumalan suvereenisuuden kieltämisen tulisi huolestuttaa meitä. 
Tällaisen ihmisen kastaminen voi merkitä epäuskovan sydämen 
kastamista. Seurakunnan jäsenyyden myöntäminen tällaiselle 
ihmiselle tarkoittaa, että häntä kohdellaan kuin hän luottaisi Ju-
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malaan, vaikka hän todellisuudessa ei luottaisikaan.
Tällainen vastustus on vaarallista kaikille kristityille, mutta 

erityisen vaarallista se on seurakunnan johtajalle. Jos seurakun-
ta nimittää johtajan, joka epäilee Jumalan suvereenisuutta tai ei 
ymmärrä Raamatun opetusta, seurakunta asettaa esimerkikseen 
henkilön, joka mahdollisesti on haluton luottamaan Jumalaan. 
Tämä estää väistämättä seurakunnan kasvua.

Nykyään meitä ympäröivä kuluttajakeskeinen ja materialis-
tinen kulttuuri kannustaa liian usein seurakuntia ymmärtämään 
Hengen työn markkinointina ja tekee evankelioinnista mai-
nontaa. Itse Jumalasta tehdään ihmisen kuva. Tällaisina aikoina 
terveen seurakunnan on oltava entistä tarkempi rukoillessaan, 
että sen johtajilla olisi raamatullinen ja kokemusperäinen kä-
sitys Jumalan suvereenisuudesta. Sen tulisi myös rukoilla, että 
sen johtajat edelleen olisivat sitoutuneita terveeseen oppiin sen 
täydessä raamatullisessa loistossa. Terveen seurakunnan olennai-
sena tunnusmerkkinä on selittävä saarnaaminen ja raamatullinen 
oppi.





SEITSEMÄS LUKU

TERVEEN SEURAKUNNAN 
OLENNAINEN MERKKI: 
RAAMATUN HYVÄT UUTISET

On erityisen tärkeää, että seurakunnilla on terve raamatullinen 
oppi erityisesti yhdellä alueella – miten ymmärrämme evankeliumin 
eli hyvät uutiset Jeesuksesta Kristuksesta. Evankeliumi on kristinus-
kon sydän, joten sen tulisi myös olla seurakuntiemme sydän.

Terveessä seurakunnassa kaikki jäsenet, niin nuoret kuin van-
hat, niin aikuiset kuin lapsenmieliset, yhtyvät hyvien uutisten 
äärellä. Uutiset ovat pelastus Jeesuksessa Kristuksessa. Jokainen 
Raamatun kohta osoittaa joko tätä tai jotain osaa tästä. Seurakun-
ta kokoontuu viikko toisensa jälkeen kuulemaan evankeliumia 
yhä uudelleen. Raamatullisen ymmärryksen hyvistä uutisista tulisi 
vaikuttaa jokaiseen saarnaan, jokaiseen kasteeseen ja ehtoolliseen, 
jokaiseen lauluun, rukoukseen ja keskusteluun. Enemmän kuin 
mitään muuta seurakuntaelämässä, terveen seurakunnan jäsenet 
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rukoilevat ja haluavat syventyä evankeliumiin yhä enemmän.
Miksi? Koska evankeliumin ydin on Jumalan kirkkaus Kris-

tuksen kasvoilla (2. Kor. 4:4-6). Se on halu nähdä hänet selkeästi 
ja tuntea hänet täysin, kuten me olemme täysin tunnettuja (1. 
Kor. 13:8). Se on pyrkimys olla hänen kaltaisensa, kun näemme 
hänet sellaisena kuin hän on (1. Joh. 3:2).

Evankeliumi ei ole uutinen siitä, että asiamme ovat kunnossa. 
Se ei ole uutinen siitä, että Jumala on rakkaus. Eikä siitä, että 
Jeesus tahtoo olla ystävämme. Se ei ole uutinen siitä, että hänellä 
on ihana suunnitelma tai tarkoitus elämällemme. Kuten pohdim-
me laajemmin luvussa 1, evankeliumi on hyvät uutiset siitä, että 
Jeesus Kristus kuoli sijaiskuoleman syntisten puolesta ja nousi 
ylös avaten meille tien sovitukseen Jumalan kanssa. Se on uutinen 
siitä, että Tuomarista tulee Isä, kun me kadumme ja uskomme. 
(Palaa lukuun 1 muistisi kirvoittamiseksi.)

Alla on neljä kohtaa, jotka yritän muistaa, kun evankelioin 
yksityisesti tai julkisesti: 1. Jumala, 2. ihminen, 3. Kristus ja 4. 
reaktio. Toisin sanoen: 

• Olenko selittänyt, että Jumala on pyhä ja suvereeni 
Luojamme?

• Olenko tehnyt selväksi, että me ihmiset olemme merkilli-
nen sekoitus, ihanasti luotuja Jumalan kuvaksi, mutta silti 
syvästi langenneita, syntisiä ja erossa hänestä?
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• Olenko selittänyt, kuka Jeesus on ja mitä hän on tehnyt? 
Kuinka hän on Jumalihminen, joka ainutlaatuisena ja 
ainoana seisoo Jumalan ja ihmisten välissä, sijaisena, ylös-
nousseena Herrana? 

• Lopuksi, vaikka olen kertonut tämän kaiken, olenko 
esittänyt tarpeeksi selkeästi, että ihmisen on vastattava 
evankeliumiin, uskottava sanoma ja käännyttävä itsekes-
keisyydestään ja synneistään? 

Joskus on houkuttelevaa esittää evankeliumin etuja itse evanke-
liumina. Nämä edut ovat yleensä sellaisia, joita ei-kristityt yleensä 
luonnostaan etsivät: ilo, rauha, onnellisuus, tyytyväisyys, hyvä itse-
tunto ja rakkaus. Silti niiden esittäminen evankeliumina on sama 
kuin osittaisen totuuden esittäminen. Kuten J. I. Packer sanoo: ”Puo-
likas totuutta maskeerattuna täydeksi totuudeksi on täysi valhe.”1

Pohjimmiltaan tarvitsemme enemmän kuin vain iloa, rauhaa tai 
tarkoitusta. Me tarvitsemme itse Jumalaa. Koska olemme tuomittu-
ja syntisiä, me tarvitsemme ennen kaikkea hänen anteeksiantoansa. 
Me tarvitsemme hengellistä elämää. Kun esitämme evankeliumin 
vähemmän oleellisena, saamme aikaan vääriä kääntymyksiä ja re-
kisteröimme tyhjänpäiväisiä seurakuntien jäsenyyksiä. Kummatkin 
tekevät meitä ympäröivän maailman evankelioimisen vaikeammaksi.

1 Lainattu John Owenin teoksen The Death of Death in the Death of Christ  [Kuoleman kuolema 
Kristuksen kuolemassa] johdantoluvussa, s.2 (Edinburgh: Banner of Truth, 1959, lisäpainos 1983). 
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Kun seurakunta on terve ja sen jäsenet tuntevat ja arvos-
tavat evankeliumia yli kaiken, he myös haluavat jakaa sen 
maailman kanssa. Edellisen sukupolven suuri kristitty johtaja 
ja Texasin Dallasissa sijaitsevan First Baptist Church -seura-
kunnan (Ensimmäinen Baptistiseurakunta) pastori George W. 
Truett sanoi: 

Vakavin asia, josta voit syyttää seurakuntaa --- on, että seu-
rakunnalla ei ole intohimoa tai myötätuntoa ihmissieluja 
kohtaan. Silloin seurakunta ei ole parempi kuin eettinen ker-
ho, ellei myötätunto eksyneitä sieluja kohtaan pursua yli ja ellei 
se pyri ohjaamaan eksyneitä sieluja Jeesusta Kristusta kohti.2 

Nykyajalle on tyypillistä, että seurakuntien jäsenet viettävät 
viikon aikana paljon enemmän aikaa ei-kristittyjen kanssa ko-
deissaan, työpaikoillaan ja asuinalueillaan kuin toisten kristittyjen 
kanssa sunnuntaisin. Evankeliointi ei ole jotakin, mitä pääasiassa 
harjoitamme kutsumalla jonkun seurakuntaan. Meillä jokaisella 
on kerrottavana suunnattomia uutisia pelastuksesta Kristuksessa. 
Älkäämme vaihtako niitä mihinkään muuhun, vaan jakakaamme 
niitä viikon jokaisena hetkenä!

Terve seurakunta tuntee evankeliumin ja terve seurakunta ja-
kaa sitä.

2 George W. Truett, A quest for Souls [Sieluja etsimässä] s. 67 (New York: Harper & Brothers, 1917). 
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VINKKEJÄ HYVÄN SEURAKUNNAN LÖYTÄMISEKSI

1. Rukoile
2. Pyydä neuvoa hurskaalta pastorilta tai vanhimmilta.
3. Muista asioiden tärkeysjärjestys.

• Evankeliumia on ymmärrettävä oikein, saarnattava 
selkeästi ja elettävä uskollisesti. Puute jossakin näistä kol-
mesta kohdasta on hyvin vaarallista. 

• Saarnan on oltava Raamatulle uskollinen, henkilökohtai-
sesti haastava ja keskeinen seurakunnan elämässä. Et voi 
kasvaa henkisesti, ellei Raamattua kohdella korkeimpana 
auktoriteettina. 

• On myös hyvin tärkeää pohtia, miten seurakunta sää-
telee kastetta, ehtoollista, seurakunnan jäsenyyttä ja 
seurakuntakuria ja kenellä on viimeinen sana päätöksiä 
tehdessä. 

• Lyhyesti sanottuna, lue tämän kirjan luvut 5–13! 

4. Kysy itseltäsi analyyttisiä kysymyksiä kuten: 
• Haluaisinko löytää puolison, joka on kasvanut tämän seu-

rakunnan opetuksen alaisena? 
• Millaisen kuvan kristillisyydestä lapseni saisivat tässä 

seurakunnassa? Olisiko se jotain ainutlaatuista vai muis-
tuttaisiko se maailman maallisia arvoja? 
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• Haluaisinko tuoda ei-kristittyjä tähän seurakuntaan? Eli 
kuulisivatko he selkeästi evankeliumia saarnattavan ja 
näkisivätkö he ihmisiä, jotka elävät Raamatun mukaista 
elämää? Toivottaako seurakunta ei-kristityt tervetulleeksi 
ja haluaako se tavoittaa heidät? 

• Onko tämä seurakunta, jossa voin toimia ja palvella?

5. Pohdi seurakunnan sijaintia. Innostaisiko vai nujertaisi-
ko seurakunnan sijainti haluasi osallistua ja palvella? Jos 
olet muuttamassa uudelle alueelle, yritä löytää sopiva 
seurakunta ennen uuden asunnon hankkimista.



TERVEEN
SEURAKUNNAN

TÄRKEITÄ
MERKKEJÄ

OSA 3:



Sikäli kuin kaikki yhdeksän merkkiä tässä kirjassa ovat raa-
matullisia, ne ovat auktoritatiivisia Kristuksen seurakunnissa. Silti 
olennaisten ja tärkeiden merkkien erojen tulisi muistuttaa mei-
tä, että pyhitys tapahtuu hitaasti sekä seurakunnan että yksilön 
elämässä. Kuten Jumala kutsuu meitä olemaan kärsivällisiä kas-
vattaessa lapsiamme, hän myös kutsuu meitä olemaan kärsivällisiä 
seurakuntiamme kohtaan.

Ne merkit, joita kutsun tärkeiksi ovat tärkeitä, ainakin kun 
niitä pohditaan yksitellen, mutta niiden puuttuminen ei välttä-
mättä vaadi seurakunnan jättämistä, joskin se saattaa olla viisasta. 
Toisaalta jos seurakunnalla ei ole näitä tärkeitä merkkejä, se saat-
taa olla oiva tilaisuus sinulle rukoilla sen edestä, olla kärsivällinen 
ja näyttää sille omalla elämälläsi hyvää esimerkkiä.

Jos pastori kysyy minulta, miten kauan hänen tulisi sietää epä-
raamatullista johtamistyyliä, tai jos kristitty kysyy minulta, miten 
kauan hänen tulisi katsoa sormien läpi seurakuntakurin laimin-
lyömistä, tai jos seurakuntapalvelija kysyy minulta, miten kauan 
hänen tulisi olla pitkämielinen epäraamatullisen seurakuntahie-
rarkian suhteen, saattaisin kehottaa häntä olemaan kärsivällinen, 
rukoilemaan, näyttämään hyvää esimerkkiä, rakastamaan ja 
odottamaan. Kasvu on hidasta, ja seurakunta on kansa, jolle mei-
dän on annettava anteeksi. Meidät on kutsuttu rohkaisemaan, 
palvelemaan, joskus haastamaan valloittavasti ja ennen kaikkea 
rakastamaan seurakuntaamme.



Aivan kuten tässä elämässä ei ole täydellisiä kristittyjä, täy-
dellisiä seurakuntiakaan ei ole olemassa. Jopa parhaimmat 
seurakunnat jäävät tavoitteesta kauas. Oikea johtamistyyli tai 
rohkea saarnaaminen, uhrautuva lahjoittaminen tai oikeaoppi-
suus ei takaa, että seurakunta kukoistaa. Siitä huolimatta mikä 
tahansa seurakunta voisi olla terveempi kuin mitä se tällä het-
kellä on. Tässä elämässä emme koskaan voita syntiä täydellisesti, 
mutta Jumalan aitoina lapsina emme kuitenkaan anna periksi. 
Seurakunnatkaan eivät saa luovuttaa. Kristittyjen, varsinkin 
pastoreiden ja seurakunnan johtajien, tulisi haluta nähdä ter-
veempiä seurakuntia ja tehdä työtä sen vuoksi.





KAHDEKSAS LUKU

TERVEEN SEURAKUNNAN 
MERKKI: 
RAAMATULLINEN KÄSITYS 
KÄÄNTYMISESTÄ

Vuonna 1878, ensimmäisessä seurakuntani pitämässä ko-
kouksessa, seurakunta hyväksyi uuden uskontunnustuksen. Se oli 
vahvistettu versio vuoden 1833 New Hampshire Confession of 
Faith -tunnustuksesta. Vanhahtava kieli saattaa olla hieman haas-
teellinen, mutta yritä kuitenkin ymmärtää. Tämän tunnustuksen 
artikla VIII kuuluu:

Uskomme, että parannus ja usko ovat pyhiä velvollisuuksia, ja 
myös erottamattomia taivaan lahjoja, jotka Jumalan Henki he-
rättää uudestisynnyttämällä meidät,  täten vakuuttaen meidät 
synnillisyydestämme, meitä odottavasta turmiosta ja avutto-
muudestamme sekä pelastuksen tiestä Kristuksessa. Niiden 
myötä käännymme Jumalan puoleen teeskentelemättömällä 
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synnintunnolla, tunnustuksella ja anelemalla armoa; samalla 
kun sydämellisesti vastaanotamme Herran Jeesuksen Kristuk-
sen Profeettana, Pappina ja Kuninkaana ja luotamme yksin 
häneen ainoana riittävänä Pelastajana. 

Harva ihminen enää puhuu tai kirjoittaa tällä tavoin. Sil-
ti tässä ilmenevät raamatulliset totuudet eivät ole muuttuneet. 
Terveen seurakunnan tunnistaa raamatullisesta kääntymisen 
ymmärtämisestä. 

Tunnustus alkaa raamatullisella kutsulla katua ja uskoa, 
kuten Jeesus käski palvelunsa alussa: ”tehkää parannus ja us-
kokaa evankeliumi” (Mark. 1:15). Niin yksinkertaisesti kuin 
sen vain voi ilmaista, kääntyminen on sama kuin parannus ja 
usko.

Tunnustuksen jatkuessa se kuvailee tarkemmin, mitä pa-
rannus ja usko ovat. Se sanoo, että ”käännymme” Jumalaan 
synneistämme, me ”vastaanotamme” Kristuksen, ja ”luotam-
me” yksin häneen riittävänä Pelastajana. Uusi testamentti 
on täynnä tilanteita, joissa syntiset jättävät syntinsä, ottavat 
Kristuksen vastaan ja luottavat häneen. Ajattelepa Leeviä, 
publikaania, joka jätti elinkeinonsa seuratakseen Kristusta. 
Ajattele naista kaivon luona, tai roomalaista sadanpäämiestä. 
Ajattele Pietaria, Jaakobia ja Johannesta. Tai Saulia, joka vai-
nosi kristittyjä, josta käännyttyään tuli Paavali, ei-juutalaisten 



TERVEEN SEURAKUNNAN MERKKI: 
RAAMATULLINEN KÄSITYS KÄÄNTYMISESTÄ

99

apostoli. Lista on pitkä. Jokainen heistä kääntyi, luotti ja seu-
rasi. Tätä kääntyminen on.

Kääntyminen ei tarkoita uskontunnustuksen luettelemista. Se ei 
ole rukouksen lausumista. Se ei ole keskustelua. Kääntyessä ei muutu-
ta länsimaalaiseksi. Se ei tarkoita kypsymistä, osallistumista luentoon 
tai jonkin muun aikuisuusrituaalin suorittamista. Se ei ole taival, jos-
sa kulkijat pysähtyvät eri pisteisiin matkan varrella. Kääntyminen on 
ennemmin koko elämän kääntäminen pois hurskastelevaisuudesta 
Kristuksen hurskauteen, itsehallinnosta Jumalan hallinnon alle, epä-
jumalien ylistämisestä Jumalan ylistämiseen.

Huomaa, mitä tämä tunnustus vielä sanoo kääntymisestä. Me 
käännymme, koska olemme ”vakuuttuneita synnillisyydestäm-
me, meitä odottavasta turmiosta ja avuttomuudestamme sekä 
pelastuksen tiestä Kristuksessa.” Miten tämä onnistuu? Kuka 
vakuuttaa meidät näistä totuuksista? Jumalan Henki herättää 
uudestisynnyttämällä meidät. Tunnustus lainaa kahta raamatun-
kohtaa tämän ajatuksen tukemiseksi: 

”Tämän kuultuansa he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sa-
noen: ’Niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen 
elämäksi’” (Ap. t. 11:18)

”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne 
kautta - se on Jumalan lahja” (Ef. 2:8)
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Jos ymmärrämme kääntymisemme jonain, jonka olemme 
tehneet, huomioimatta mitä Jumala ensin on tehnyt meissä, me 
ymmärrämme sen väärin. Kääntymiseen todellakin sisältyy omaa 
toimintaamme, kuten olemme keskustelleet. Silti kääntyminen 
on tätä enemmän. Raamattu opettaa, että sydämemme on uusiu-
duttava, mielemme on muututtava ja sielullemme on annettava 
elämä. Me emme voi tehdä mitään näistä. Muutos, jonka kaikki 
ihmiset tarvitsevat, on niin radikaalinen, että vain Jumala pys-
tyy siihen. Hän loi meidät ensimmäisen kerran. Siksi hänen on 
tehtävä meistä uusia luomuksia. Hän oli vastuussa luonnollisesta 
syntymästämme, joten hänen on annettava meille toinenkin syn-
tymä. Me tarvitsemme Jumalaa kääntämään meidät.

Charles Spurgeon, 1800-luvun saarnaaja, kertoi kerran tari-
nan siitä, miten hän käveli Lontoon katuja, kun juopunut mies 
lähestyi häntä, nojasi läheiseen lyhtypylvääseen ja sanoi: ”Hei 
kuule, herra Spurgeon, olen yksi käännynnäisistäsi!”. Spurgeon 
vastasi: ”Sinun täytyy olla yksi minun käännynnäisistä, koska et 
todellakaan ole yksi Herran käännynnäisistä!”

Kun seurakunta käsittää väärin Raamatun opetuksen kään-
tymisestä, seurakunta saattaa täyttyä ihmisistä, jotka tiettynä 
ajankohtana elämässään aidosti julistivat kääntyneensä, mutta jot-
ka eivät ole kokeneet Raamatun mukaista radikaalia kääntymistä.

Tosi kääntyminen saattaa, tai sitten ei, aiheuttaa kiihkeän 
tunteellisen kokemuksen. Se kuitenkin todentuu kantamansa he-
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delmän kautta. Todistaako elämä muutosta, vanhan jättämistä 
ja uuden pukemista? Ovatko jäsenet kiinnostuneita julistamaan 
sotaa syntejään vastaan, vaikka he jatkavat kompastelua? Onko 
heillä halu jakaa elämänsä muiden kristittyjen kanssa, ja mahdolli-
sesti uusia syitä viettää aikaa ei-kristittyjen kanssa? Suhtautuvatko 
he vaikeuksiin ja haasteisiin toisin kuin silloin, kun he eivät olleet 
kristittyjä?

Kääntymisen oikea ymmärrys ei näy vain saarnoissa, vaan myös 
seurakunnan vaatimuksissa koskien kastetta ja ehtoollista. Näiden 
suhteen on harjoitettava varovaisuutta. Pastorit eivät saa kastaa 
liian nopeasti eivätkä ilman varmistusta henkilön kääntymisestä.

Tämän tulee näkyä seurakunnan jäsenyyden edellytyksissä. 
Seurakunnan jäsenyys ei ole automaattinen ja on ehkä paikallaan, 
että seurakunta tarjoaa kurssin jäsenyydestä. Jäsenyyttä hakevaa 
pyydetään selittämään evankeliumi ja kertomaan kääntymisestään.

Oikea kääntymisen ymmärrys näkyy seurakunnan halutto-
muudessa suhtautua synteihin keveästi. Tilivelvollisuus, rohkaisu 
ja ajoittaiset nuhtelut ovat arkipäivää, eivät poikkeuksellisia. Seu-
rakuntakuria harjoitetaan, kuten ilmenee luvusta 12.

Yksi terveen seurakunnan tärkeä merkki on kääntymisen ym-
märtäminen Raamatun valossa





YHDEKSÄS LUKU

TERVEEN SEURAKUNNAN 
TÄRKEÄ MERKKI: 
RAAMATULLINEN KÄSITYS 
EVANKELIOINNISTA

Tähän mennessä olemme oppineet, että terveen seurakun-
nan merkkejä ovat selittävä saarnaaminen, raamatullinen oppi 
ja raamatullinen käsitys evankeliumista ja kääntymisestä. Tämä 
merkitsee sitä, että kun seurakunnat eivät opeta Raamattua ja ter-
vettä oppia, ne sairastuvat.

Miltä epäterveellinen seurakunta näyttää? Se on seurakunta, 
jossa saarnat usein pyörivät kuluneiden sanontojen ja toistojen 
ympärillä. Vielä pahemmin, ne ovat moralistisia ja itsekeskeisiä 
ja evankeliumi muotoillaan enemmän hengellisenä ”itseapuna”. 
Kääntymisen katsotaan olevan tulos ihmisten päätöksistä. Eipä 
ihme, että tällaisen seurakunnan kulttuuri ei eroa sitä ympäröi-
västä maallisesta kulttuurista.

Sellaiset seurakunnat eivät julista mahtavia uutisia pelastuk-
sesta Jeesuksessa Kristuksessa.



104

Kun alamme pohtia seuraavaa tärkeää terveen seurakunnan 
merkkiä, eli raamatullista käsitystä evankeliumista, kannattaa poh-
tia, miten paljon oma käsityksemme tästä muotoutuu edellisten 
kohtien (sekä olennaisten että tärkeiden), varsinkin kääntymisen, 
ymmärtämisestä.

Toisaalta oikea käsitys evankelioinnista on yleensä seuraus 
siitä, että käsityksemme on muodostunut sen perusteella, mitä 
Raamattu opettaa Jumalasta ja hänen teoistaan, mutta myös sii-
tä, mitä Raamattu opettaa evankeliumista ja mitä syntiset ihmiset 
pohjimmiltaan tarvitsevat.  Yritämme edistää evankelioimista itse 
evankeliumin opetusten ja sen sanoman pohdinnan kautta en-
nemmin kuin opiskelemalla evankelioimista.

Rohkaistun aina, kun uudet kristityt vaikuttavat olevan luon-
taisesti tietoisia pelastuksensa armollisesta luonteesta. Sinäkin olet 
saattanut viime kuukausina kuulla todistuksia, jotka tunnustavat 
kääntymisen olleen Jumalan teko (Ef. 2:8–9). ”Olin täysin kado-
tettu synnissä, mutta Jumala…”

Toisaalta, jos se, mitä Raamattu sanoo Jumalan teosta käänty-
misessä, sivuutetaan seurakunnissamme, silloin evankelioinnissa on 
kyse siitä, mitä me pystymme tekemään saadaksemme joltakulta 
suullisen tunnustuksen. Yksi merkki siitä, että seurakunnalla saat-
taa olla epäraamatullinen käsitys kääntymisestä ja evankelioinnista 
on, että jäsenmäärä on huomattavasti suurempi kuin seurakunnan 
tilaisuuksien osallistujamäärä. Sellaisen seurakunnan tulisi pysähtyä 
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miettimään, miksi sen evankeliointi tuottaa niin monia uusia jäseniä, 
joita se ei koskaan näe, mutta jotka ovat varmoja pelastuksestaan. 
Mitä me kerroimme heille Kristuksen opetuslapseuden olevan? 
Mitä opetimme heille Jumalasta, synnistä ja maailmasta?Kaikille 
seurakunnan jäsenille, mutta etenkin johtajille, jotka ovat vastuussa 
opettamisesta, raamatullinen käsitys evankelioinnista on elintärkeä.

Raamatun mukaan kristityt ovat kutsuttuja välittämään, ano-
maan ja jopa ylipuhumaan heitä, jotka eivät usko (2. Kor. 5:11). 
Meidän on kuitenkin tehtävä se ”julkituomalla totuuden”, joka 
tarkoittaa, että olemme ”hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet” (2. 
Kor. 4:2).

Toisin sanoin, evankelioimisessa ei ole kyse siitä, että 
teemme kaiken mahdollisen saadaksemme yksilön tekemään 
päätöksen Jeesuksesta, ja vielä vähemmän oman näkemyksem-
me tyrkyttämisestä. Hengellisen syntymän pakottaminen on 
yhtä tehokasta kuin Hesekielin yritys luoda ihminen yhdistä-
mällä kuivia luita (Hes. 37), tai yhtä todennäköistä kuin se, 
että Nikodemos antaisi itselleen uuden syntymän Hengessä 
(Joh. 3).

Näiden lisäksi evankelioiminen ei ole sama kuin henkilö-
kohtaisen todistuksen jakaminen. Se ei ole sama kuin järkevän 
uskonpuolustuksen esittäminen. Se ei myöskään ole osallistumis-
ta hyväntekeväisyyteen, vaikka kaikki nämä kolme asiaa saattavat 
kuulua evankeliointiin. Evankeliointia ei myöskään tule sekoittaa 



106

evankelioinnin tuloksiin, kuten sanomalla että evankeliointi oli 
onnistunut, kun sitä seuraa kääntyminen.

Evankeliointi on sanojen lausumista ja uutisten jakamista. Se on 
sitä, että olemme uskollisia Jumalalle esittelemällä niitä hyviä uutisia, 
joita käsittelimme luvussa 8, että Kristus kuolemansa ja ylösnouse-
muksensa kautta on mahdollistanut syntisille ihmisille tavan sovittaa 
syntinsä Jumalan kanssa. Jumala saa aikaan aitoja kääntymisiä, kun 
jaamme nämä hyvät uutiset (ks. Joh. 1:13; Ap. t. 18:9–10). Lyhyes-
ti sanottuna evankeliointi on hyvien uutisten rehellinen esittäminen 
sekä luottamus siihen, että Jumala käännyttää ihmisiä (Ap. t. 16:14). 
”Herrassa on pelastus” (Joona 2:10; ks. Joh. 1:12–13).

Evankelioidessani pyrin välittämään ihmiselle kolme asiaa 
päätöksestä, joka heidän on tehtävä: 

• Päätös on sinulle kallis, joten sitä tulee harkita huolella 
(ks. Luuk. 9:62).

• Päätös on kiireellinen, joten se on tehtävä pian (ks. Luuk. 
12:20).

• Päätös on tekemisen arvoinen, joten sinun kannattaa teh-
dä se (ks. Joh. 10:10). 

Tämä on viesti, josta meidän on kerrottava perheillemme ja 
ystävillemme henkilökohtaisesti. Tämä on viesti, jota meidän on 
viestittävä koko seurakunnan voimin.
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Evankelioinnista on olemassa erinomaista materiaalia eng-
lannin kielellä. Jos haluat pohtia evankeliumin ymmärryksen ja 
evankeliointimenetelmien välistä suhdetta, suosittelen seuraavia 
teoksia: Will Metzger, Tell the Truth (InterVarsity Press); Iain 
Murray, The Invitation System ja Revival and Revivalism (Banner 
of Truth Trust), sekä omaa teostani The Gospel and Personal Evan-
gelism (Crossway).

Yksi tärkeä terveen seurakunnan merkki on siis evankelioin-
nin raamatullinen käsitys ja harjoittaminen. Ainoa todellinen 
kasvu on kasvu, joka tulee Jumalalta ja hänen kansansa kautta. 





KYMMENES LUKU

TERVEEN SEURAKUNNAN 
TÄRKEÄ MERKKI: 
RAAMATULLINEN 
KÄSITYS SEURAKUNNAN 
JÄSENYYDESTÄ

Onko seurakunnan jäsenyys raamatullinen ajatus? Eräässä mieles-
sä ei ole. Kun avaat Uuden testamentin, et tule löytämään kertomusta, 
jossa vaikka Priskilla ja Akylas muuttaessaan Roomaan kävivät ensin 
yhdessä seurakunnassa, sitten toisessa ja viimein päätyivät liittymään 
kolmanteen. Tietojemme perusteella kukaan ei mennyt ”seurakunta-
ostoksille”, koska jokaisessa yhteisössä oli vain yksi seurakunta. Siksi 
et löydä seurakunnan jäsenluetteloita Uudesta testamentista.

Mutta Uuden testamentin seurakunnat todennäköisesti piti-
vät kirjaa ihmisistä, kuten luetteloita leskistä, joista seurakunta 
huolehti (1. Tim. 5). Mikä tärkeintä, moni Uuden testamentin 
raamatunkohta antaa ymmärtää, että seurakunnilla oli jonkin-
lainen tapa rajata jäsenensä. He tiesivät, ketkä kuuluivat heidän 
joukkoonsa ja ketkä eivät.
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Esimerkiksi yhdessä tapauksessa Korintin seurakuntaan 
kuuluva mies eli siveettömyydessä ”jota ei ole pakanainkaan kes-
kuudessa” (1. Kor. 5:1). Paavali kirjoitti korinttolaisille käskien 
heitä sulkemaan mies pois joukostaan. Pohdi tätä hetki. Viralli-
sesti ei voi sulkea ketään pois, ellei häntä ensin ollut virallisesti 
otettu mukaan.

Paavali vaikuttaa viittaavan tähän samaiseen mieheen myö-
hemmässä kirjeessään korinttolaisille: ”Semmoiselle riittää se 
rangaistus, minkä hän useimmilta on saanut” (2. Kor. 2:6). Mieti 
tätä hetken. ”Useimpia” voi vain olla, jos on määrätty ryhmä ih-
misiä, tässä tapauksessa seurakunnan jäseniä.

Paavali välitti siitä, ”kuka oli sisällä” ja ”kuka oli ulkona”. 
Hän välitti, koska Herra Jumala itse oli myöntänyt auktoriteetin 
seurakunnille vetää raja ympärilleen, siten kuin ihminen pystyy, 
erottuakseen maailmasta.

”Totisesti minä sanon teille: kaikki, minkä te sidotte maan 
päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte 
maan päällä, on oleva päästetty taivaassa.” (Matt. 18:18; ks. 
16:19; Joh. 20:23)

Olemme sanoneet, että terveet seurakunnat ovat seurakun-
tia, jotka heijastavat Jumalan luonnetta yhä enemmän. Sen takia 
tahdomme maallisten luetteloiden vastaavan taivaan omia luette-
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loita, Karitsan elämänkirjaan kirjoitettuja nimiä, niin hyvin kuin 
mahdollista (Fil. 4:3; Ilm. 21:27).

Terve seurakunta pyrkii vastaanottamaan ihmisiä, jotka tun-
nustavat uskoa (ja sulkemaan pois ihmiset, jotka eivät tunnusta 
uskoa) juuri kuten Uuden testamentin kirjoittajat ohjeistavat. Se 
tarkoittaa sitä, että terve seurakunta pyrkii säilyttämään raamatul-
lisen käsitykseen seurakunnan jäsenyydestä.

Temppeli on rakennettu kivestä. Lauma koostuu lampaista. 
Köynnös on punottu oksista. Ruumis muodostuu jäsenistä. Yh-
dessä mielessä seurakunnan jäsenyys alkaa, kun Kristus pelastaa 
meidät ja tekee meistä ruumiinsa jäseniä, mutta käytännössä tämä 
ilmenee jäsenyytenä paikallisessa seurakunnassa. Siinä mielessä 
seurakunnan jäsenyys alkaa, kun sitoudumme tiettyyn ruumii-
seen. Kristittynä oleminen merkitsee liittymistä seurakuntaan.

Siksi Raamattu käskee meitä kokoontumaan säännöllisesti, jotta 
voimme säännöllisesti iloita yhteisessä toivossamme ja säännöllises-
ti rohkaista toinen toistamme rakkauteen ja hyviin tekoihin (Hepr. 
10:23–25). Seurakunnan jäsenyys ei ole vain luettelo niistä henkilöis-
tä, jotka joskus ovat laittaneet rastin ruutuun. Se ei perustu tunteisiin. 
Se ei ole kiintymyksen osoitus johonkin tuttuun paikkaan. Se ei ole 
uskollisuuden tai uskottomuuden osoitus vanhempiamme kohtaan. 
Jäsenyyden tulisi heijastaa elävää sitoutumista, muuten se on arvoton. 
Jos näin ei ole, tällainen jäsenyys on arvottomampi kuin arvoton, se 
on vaarallinen. Pohdimme tätä myöhemmin.
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Seurakunnan jäsenyyden harjoittaminen kristittyjen keskuu-
dessa tapahtuu, kun kristityt pyrkivät huolehtimaan toisistaan 
vastuullisesti ja rakkaudella. Samaistumalla paikalliseen seurakun-
taan, me viestimme seurakunnan pastoreille ja muille jäsenille, 
että sitoudumme heihin, mutta emme vain heihin vaan myös ko-
koontumiseen, antamiseen, rukoukseen ja palvelemiseen heidän 
kanssaan. Me kerromme heille, että he voivat edellyttää meiltä 
tiettyjä asioita ja että he voivat pitää meitä tilivelvollisina, ellem-
me toteuta niitä. Liittyminen seurakuntaan on teko, joka viestii: 
”Olen nyt teidän vastuullanne, ja te olette minun vastuullani”. 
Tämä on vastoin vallitsevaa yhteiskuntakäytäntöä. Se on myös 
vastoin syntistä luontoamme.

Raamatullinen jäsenyys merkitsee vastuuta. Se tulee yhteisistä 
velvoitteista, jotka tulevat ilmi kaikissa toinen toistanne -raama-
tunkohdissa, rakastakaa toisianne, palvelkaa toisianne, rohkaiskaa 
toisianne. Kaikkien näiden käskyjen tulisi sisältyä terveen seura-
kunnan sopimukseen (ks. liite).

Onnistuminen kolmessa edellisessä terveen seurakunnan mer-
kissä auttaa onnistumaan myös tässä merkissä. Mitä enemmän 
seurakunnan jäsenet vaalivat evankeliumia, mitä enemmän he ym-
märtävät, että kääntyminen on Jumalan työtä ja mitä enemmän 
he evankelioivat ohjaamalla ”etsijöitä” arvioimaan kääntymisensä 
hintaa, sitä enemmän he kasvavat ymmärtämään yhteisiä velvoit-
teitaan. Tämän seurauksena kristityt suhtautuvat seurakuntiinsa 
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vähemmän tule-sellaisena-kuin-olet ja ota-minkä-saat -asenteella, 
ikään kuin seurakunta olisi kauppa kristillisessä tai hengellises-
sä ostoskeskuksessa. Sen sijaan he pitävät seurakuntaa ruumiina, 
jonka kaikki osat pitävät huolta toisistaan, kodista. Se on kuin 
koti, jossa he asuvat.

Valitettavasti on tavallista, että virallisen jäsenmäärän ja ti-
laisuuksiin osallistuvien määrän välillä on suuri ero. Kuvittele 
seurakuntaa, jossa on kolme tuhatta jäsentä ja joista vain kuusi sa-
taa osallistuu säännöllisesti. Pelkään, että usea evankelinen pastori 
nykyään on ylpeämpi suuresta jäsenmäärästään kuin huolissaan 
siitä, että niin suuri osa jäsenistä ei käy seurakunnan tilaisuuk-
sissa. Erään tutkimuksen mukaan tyypillisessä Etelävaltioiden 
baptistiseurakunnassa (engl. Southern Baptist church) on 233 jä-
sentä, joista vain 70 osallistuu sunnuntaiaamun tilaisuuksiin.

Onko kolehtien antamisen laita yhtään parempi? Minkä 
seurakunnan talousarvio joko vastaa tai ylittää 10 % jäsenten yh-
teisestä vuositulosta?

Fyysiset rajoitukset voivat estää osallistumista ja taloudelliset 
taakat voivat estää antamista. Mutta voimme kuitenkin kysyä 
itseltämme, tekevätkö seurakunnat epäjumalia numeroista? Nu-
meroita voi palvoa yhtä lailla kuin veistettyjä hahmoja, ehkä jopa 
helpommin. Jumala luultavasti arvioi elämäämme ja punnitsee 
työtämme sen sijaan, että hän olisi kiinnostunut numeroista ja 
tilastoista.



114

Mikä sitten on niin vaarallista jäsenissä, jotka eivät osallistu 
tai kanna vastuuta? Sitoutumattomat jäsenet sekoittavat sekä oi-
keiden jäsenten että ei-kristittyjen ajatukset siitä, mitä kristittynä 
oleminen oikein tarkoittaa. Passiivisille jäsenille ei ole hyväksi, 
että aktiiviset jäsenet sallivat heidän pysyvän seurakunnan jäseni-
nä, koska seurakunnan jäsenyys merkitsee yhteisöllistä henkilön 
pelastumisen tunnustamista. Ymmärrätkö? Kutsumalla jotakuta 
seurakuntasi jäseneksi ilmaiset samalla, että seurakuntasi on tun-
nustanut tämän henkilön olevan kristitty.

Jos seurakunta siis ei ole nähnyt jotain henkilöä kuukausiin, 
jopa vuosiin, miten se pystyy todistamaan, että tämä henkilö edel-
leen on uskollinen? Jos henkilö ei osallistu, mutta ei myöskään ole 
liittynyt toiseen raamatulliseen seurakuntaan, miten tiedämme 
oliko hän koskaan yksi meistä (ks. 1. Joh. 2:19)? Emme välttä-
mättä tiedä, etteivät passiiviset ihmiset ole kristittyjä, me vain 
emme pysty varmistamaan heidän olevan sitä. Meidän ei tarvit-
se sanoa henkilölle: ”Tiedämme, että olet menossa kadotukseen” 
vaan: ”Me emme enää pysty ilmaisemaan olevamme varmoja 
siitä, että päädyt taivaaseen”. Kun henkilö on jatkuvasti poissa, 
tunnustamalla hänet seurakunnan jäseneksi seurakunta toimii 
parhaimmillaan naiivisti, huonoimmillaan epärehellisesti.

Seurakunta, joka harjoittaa raamatullista seurakunnan jä-
senyyttä ei vaadi jäseniltään täydellisyyttä, se vaatii nöyryyttä ja 
rehellisyyttä. Sille ei riitä pelastuspäätös, vaan se haluaa oikeaa 
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opetuslapseutta. Se ei väitä, etteivätkö yksilön omat kokemukset 
Jumalan kanssa olisi tärkeitä, mutta se ei myöskään oleta liikaa 
henkilöiltä, joita ei vielä ole täydellistetty. Tämän takia Uuden 
testamentin mukaan on tärkeää olla liitossa Jumalan ja muiden 
uskovien kanssa.

Toivon näkeväni, että seurakunnan jäsenyystilastot olisivat yhä 
merkittävämpiä siten, että jäsenet paperilla myös olisivat jäseniä 
todellisuudessa. Aika ajoin tämä tarkoittaa, että nimiä poistetaan 
seurakunnan jäsenlistoilta, mutta ei kuitenkaan sydämistämme. 
Yleensä tämä merkitsee opettamista uusille jäsenille, mitkä ovat 
Jumalan tarkoitukset seurakunnalle. Myös vanhoja jäseniä on 
muistutettava, että he ovat sitoutuneet seurakunnan elämään. 
Omassa seurakunnassani tätä harjoitetaan monella eri tapaa, aina 
jäsenten liittymisestä seurakunnan sopimuksen lukemiseen ää-
neen joka kerta, kun vastaanotamme ehtoollista.

Sitä mukaa kun seurakunnastamme on tullut terveempi, 
sunnuntaiaamujen osallistujamäärä on ylittänyt virallisten lis-
tojemme jäsenmäärän. Tämän tulisi olla tavoitteesi myös oman 
seurakuntasi kohdalla.

Emme osoita rakkautta vanhoja ystäviämme kohtaan an-
tamalla heidän pitäytyä jäsenyydessään tunneperäisistä syistä. 
Rakastamme heitä enemmän, kun rohkaisemme heitä liittymään 
toiseen seurakuntaan, jossa he voivat rakastaa ja olla rakastettuja 
viikoittain, jopa päivittäin. Omassa seurakunnan sopimukses-
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sani vakuutetaan, että ”Muuttaessamme liitymme niin nopeasti 
kuin mahdollista toiseen seurakuntaan, jossa voimme jatkaa tä-
män sopimuksen henkeä ja Jumalan Sanan periaatteita.” Tämä 
sitoutuminen on osa tervettä opetuslapseutta, etenkin tällaisena 
aikakautena, kun muutetaan paikkakunnalta toiselle juurtumatta 
mihinkään paikkaan.  

Terveellä, huolellisella seurakunnan jäsenyyden harjoittamisel-
la on useita etuja. Se tekee seurakuntien todistuksesta selkeämmän 
ei-kristityille. Se vaikeuttaa heikompien lampaiden hairahtumis-
ta aitauksesta ja mahdollisuutta silti kutsua itseään lampaaksi. Se 
auttaa kypsempiä kristittyjä kehittämään ja tarkentamaan opetus-
lapseuttaan. Se auttaa seurakunnan johtajia tietämään, kenestä he 
ovat vastuussa. Kaikki tämä toiminta ylistää Jumalaa. 

Rukoile, että seurakunnan jäsenyys merkitsee tulevaisuudes-
sa enemmän kuin nykyään. Siten tiedämme paremmin, kenen 
puolesta rukoilla ja ketä meidän tulee rohkaista ja haastaa us-
kossa. Seurakunnan jäsenyys merkitsee yhdistymistä Kristuksen 
ruumiiseen käytännössä. Se merkitsee matkaamista yhdessä 
muukalaisina tässä maailmassa, kun kuljemme taivaallista ko-
tiamme kohti. Epäilemättä toinen terveen seurakunnan tärkeä 
merkki on raamatullinen käsitys seurakunnan jäsenyydestä.
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Raamatullista käsitystä seurakunnan jäsenyydestä seuraa 
raamatullinen käsitys seurakuntakurista. Jäsenyys rajaa seura-
kunnan erottaen sen maailmasta. Kuri auttaa rajan sisäpuolella 
elävää seurakuntaa olemaan todenmukainen niille syille, jotka 
alun perin johtivat rajan vetämiseen. Seurakunnan jäsenyys on 
tarkoituksenmukaista ja tärkeä terveen seurakunnan merkki.

Mikä seurakuntakuri oikein on? Suppeimmassa merkityk-
sessään siinä on kyse tunnustavan kristityn poissulkemisesta 
seurakunnan jäsenyydestä ja ehtoollisesta vakavan synnin takia, 
josta hän ei tahdo päästää irti.

Jotta ymmärtäisimme seurakuntakuria, saattaa olla hyvä 
kerrata, mitä 3. luvussa sanottiin Jumalan tarkoituksesta hänen 
luodessaan maailmankaikkeus, ihmiskunta, Israel ja seurakunta. 



118

Jumala loi maailmankaikkeuden osoittamaan kunniaansa. Sen 
jälkeen hän loi ihmiskunnan samaa tarkoitusta varten ja erityisesti 
olemaan hänen kuvansa (1. Moos. 1:27). Ihmiskunnan ensim-
mäiset edustajat, Aadam ja Eeva, eivät olleet kunniaksi Jumalalle, 
joten hän karkotti heidät paratiisista.

Tämän jälkeen Jumala kutsui Israelin olemaan kunniaksi it-
selleen. Tarkoituksena oli, että se osoittaisi hänen pyhyyttään ja 
luonnettaan muille kansoille siten, kuin ne olivat laissa tuotu 
esille (ks. 3. Moos. 19:2; Sananl. 24:1, 25). Tämän lain pohjalta 
joitakuita nuhdeltiin ja jopa suljettiin pois yhteisöstä (kuten 4. 
Moos. 15:30–31). Loppujen lopuksi se myös oli peruste karkot-
taa Israel Luvatusta maasta.

Lopulta Jumala loi seurakunnan, jotta se yhä enemmän heijas-
taisi Jumalan luonnetta, siten kuin se on Sanassa paljastettu, kuten 
olemme todenneet. Raamatun käytännön mukaisesti seurakunta-
kuri johtaa siihen, että sellainen henkilö, joka tuo evankeliumille 
huonon maineen, eikä halua sitoutua elämään toisin, erotetaan. 
Kuri auttaa seurakuntaa heijastamaan Jumalan luonnetta us-
kollisesti. Se auttaa seurakuntaa pysymään pyhänä. Se on yritys 
kiillottaa peili ja poistaa siitä kaikki tahrat (ks. 2. Kor. 6:14–7:1; 
13:2; 1. Tim. 6:3–5; 2. Tim. 3:1–5). Miksi kuria tarvitaan? Jotta 
Jumalan pyhä ja rakastava luonne näkyisi selvemmin ja loistaisi 
kirkkaammin.

Miten seurakuntakuri toimii? Koska synnin olosuhteet vaih-
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televat suuresti, tarvitaan pastoraalista viisautta tietääksemme, 
miten eri tilanteita tulee käsitellä.

Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumin luvussa 18 antavat 
meille yleiset ohjeet (Matt. 18:15–17). Aloita puhuttelemalla syn-
tiä tekevää veljeä tai sisarta yksityisesti. Jos syntiä tekevä katuu, 
kurinpitoprosessi loppuu siihen. Ellei hän kadu, tuo toinen kris-
titty mukanasi oikaisemaan häntä. Ellei hän edelleenkään kadu, 
tee kuten Jeesus sanoi: ”Ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei 
seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle, niinkuin oli-
si pakana ja publikaani” (Matt. 18:17). Kohtele siis häntä kuin 
ulkopuolista.

Tämä koko ajatus saattaa nykypäivänä kuulostaa kovalta mo-
nen ihmisen korvissa. Eikö Jeesus sitä paitsi kieltänyt seuraajiaan 
tuomitsemasta toisia? Yhdessä mielessä hän todellakin teki näin 
sanoessaan: ”Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi” (Matt. 7:1). 
Mutta samassa evankeliumissa hän myös kutsuu seurakuntia nuh-
telemaan jäseniään synnistä, jopa julkisesti (Matt. 18:15–17; ks. 
Luuk. 17:3). Eli mitä tahansa Jeesus tarkoitti sanomalla: ”Älkää 
tuomitko” hänen tarkoituksena ei ollut rajata pois kaikkea, jota 
nykyään voi kutsua ”tuomitsemiseksi”.

Jumala itse on tuomari. Hän tuomitsi Aadamin paratiisissa. 
Vanhassa testamentissa hän tuomitsi sekä kansoja että yksittäisiä 
ihmisiä. Uudessa testamentissa hän lupaa, että kristityt tuomitaan 
tekojensa perusteella (ks. 1. Kor. 3). Hän lupaa myös viimeisenä 
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päivänä näyttäytyvänsä ihmiskunnan viimeisenä tuomarina (ks. 
Ilm. 20).

Tuomitessaan Jumala ei koskaan ole väärässä. Hän on aina oi-
keudenmukainen (ks. Joos. 7; Matt. 23; Luuk. 2; Ap. t. 5; Room. 
9). Joskus hänen tuomionsa tarkoituksena on oikaisu, vapautta-
minen tai vahvistaminen, kuten silloin, kun hän kurittaa lapsiaan. 
Joskus hänen tarkoituksensa ovat rankaisevia, kostonhaluisia ja 
lopullisia, kuten silloin kun hän tuntee vihaa jumalattomia koh-
taan (Hepr. 12). Oli tilanne mikä tahansa, Jumalan tuomio on 
aina oikeudenmukainen.

Nykyään monet saattavat yllättyä siitä, että Jumala toisinaan 
käyttää ihmisiä toteuttamaan tuomionsa. Valtiolle on annettu 
valta tuomita kansalaisensa (ks. Room. 13) ja kristittyjen tulisi 
koetella itseänsä (ks. 1. Kor. 11:28; Hepr. 4; 2. Piet. 1:5). Myös 
seurakuntien tulee aika ajoin myös tuomita jäseniään, mutta ei 
kuitenkaan sillä lopullisella tavalla, jolla Jumala tuomitsee.

Matteuksen evankeliumin 18. luvussa, Ensimmäisen Korintto-
laiskirjeen 5. ja 6. luvussa, ja myös muualla, seurakuntaa ohjataan 
tuomitsemaan itseään. Tämän tuomion tarkoitus on pelastava, ei 
kostonhaluinen (Room. 12:19). Paavali kehotti Korintin seurakun-
taa antamaan huorin tekevä mies Saatanan haltuun, jotta ”hänen 
henkensä pelastuisi Herran päivänä” (1. Kor. 5:5). Hän sanoo samaa 
Timoteukselle Efesoksen vääristä opettajista (1. Tim. 1:20).

Meidän ei tulisi yllättyä, että Jumala kutsuu meidät harjoitta-
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maan jonkinlaista tuomitsemista tai kurinpitoa. Jos seurakunnat 
haluavat sanoa jotain siitä, miten kristittyjen tulee elää, heidän on 
myös sanottava jotain siitä, miten kristittyjen ei tule elää. Silti olen 
huolissani, että moni seurakunta lähestyy opetuslapseutta tavalla, 
joka on kuin veden kaatamista vuotavaan ämpäriin – ämpäriin 
kaadettava aine on se, joka saa kaiken huomion, mutta se mitä 
aineelle tapahtuu jää huomiotta. Osoitus tästä taipumuksesta on 
viime sukupolvien hiipuva seurakuntakurin harjoittaminen.

Eräs seurakuntien kasvua pohtiva kirjailija äskettäin tiivisti 
strategiansa seuraavasti: ”Avaa etuovi ja sulje takaovi”. Tällä hän 
tarkoittaa, että seurakuntien tulisi tehdä itsestään helppopääsyi-
siä ulkopuolisille, mutta samalla heidän tulisi tehdä parempaa 
seurantatyötä. Nämä ovat hyviä tavoitteita. Silti epäilen, että 
moni pastori ja seurakunta nykyään yrittää tehdä tätä, mutta he 
epäonnistuvat. Antakaa minun kertoa, minkä uskon olevan raa-
matullisempi strategia: vartioi etuovea huolellisesti ja avaa takaovi. 
Toisin sanoen, tee liittymisestä vaikeampaa, mutta tee samalla 
poissulkemisesta helpompaa. Muista, että elämän tie on kapea 
eikä leveä. Uskon, että tällä tavoin seurakunnat onnistuvat pa-
lauttamaan jumalallisen keinon erottautua maailmasta.

Yksi ensimmäisistä askeleista seurakuntakuria harjoittaessa on 
siksi entistä huolellisempi asenne jäsenten hyväksymiseen. Seura-
kunnan tulisi kysyä jokaiselta henkilöltä, joka hakee jäsenyyttä, 
mitä evankeliumi on ja pyytää jokaista antamaan jonkinlaisen 
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todistuksen siitä, että he ymmärtävät Kristusta kunnioittavan elä-
män luonteen. Jäsenyyttä hakevat hyötyvät siitä, että he tietävät 
mitä seurakunta edellyttää heiltä ja siitä, että he tuntevat sitoutu-
misen tärkeyden. Kun seurakunnat ovat huolellisempia jäsenten 
tunnistamisessa ja hyväksymisessä, heillä on myös vähemmän ti-
lanteita, joissa heidän on myöhemmässä vaiheessa harjoitettava 
korjaavaa seurakuntakuria.

Seurakuntakuria voi myös toteuttaa huonosti. Uusi testa-
mentti opettaa meille, että meidän ei tule tuomita muita omien 
motiiviemme perusteella (Matt. 7:1), eikä kysymyksistä, jotka 
eivät ole tärkeitä (ks. Room. 14–15). Kun harjoitamme seura-
kuntakuria, asenteemme eivät saa olla kostonhaluisia vaan niiden 
tulee olla rakastavia osoittaen asennetta ”armahtakaa pelolla” 
(Juud. 23). On totta, että seurakuntakurin käyttäminen on vai-
keaa, mutta meidän on kuitenkin muistettava, että kristityn koko 
elämä on vaikeaa ja altis väärinkäytölle, eikä vaikeuksiamme tulisi 
käyttää syynä olla harjoittamatta kuria.

Jokaisella paikallisella seurakunnalla on vastuu tuomita joh-
tajiensa ja jäsentensä elämää ja opetusta varsinkin silloin, kun ne 
vaarantavat seurakunnan todistusta evankeliumista (ks. Ap. t. 17; 
1. Kor. 5; 1. Tim. 3; Jaak. 3:1; 2. Piet. 3; 2. Joh.).

Raamatullinen seurakuntakuri on yksinkertaisesti kuuliai-
suutta Jumalaa kohtaan ja tunnustus, että tarvitsemme apua. 
Pystytkö kuvittelemaan maailmaa, jossa Jumala ei koskaan käyt-
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täisi muita ihmisiä täyttämään tuomioitansa? Maailmaa, jossa 
vanhemmat eivät koskaan kurittaisi lapsiaan, valtio ei koskaan 
rankaisisi lainrikkojia, eivätkä seurakunnat koskaan nuhteli-
si jäseniään? Tuomiopäivänä olisimme vailla mitään kokemusta 
maallisesta tuomitsemisesta ja valmistautumattomia tulevaan suu-
reen tuomioon. Jumala on armollinen ja opettaa meitä tulevasta, 
vääjäämättömästä oikeudenkäynnistä näillä maanpäällisillä ku-
rinpitotoimilla (ks. Luuk. 12:4–5).

Alla on luettelo viidestä hyvästä syystä korjaavan seurakunta-
kurin harjoittamiseksi. Seurakuntakuri osoittaa rakkautta: 

1) kuritetun henkilön hyväksi;
2) muille kristityille koska he näkevät synnin vaarat;
3) seurakunnan terveydelle kokonaisuudessaan;
4) seurakunnan yhteiselle todistukselle, ja sen takia yhteisössä 
oleville ei-kristityille;
5) Jumalaa kohtaa, koska meidän pyhyytemme tulisi heijastaa 
Jumalan pyhyyttä. 

Seurakunnan jäsenyydellä tulisi olla merkitys, ei oman yl-
peytemme takia, mutta Jumalan nimen takia. Raamatullinen 
seurakuntakuri on toinen tärkeä terveen seurakunnan merkki.





KAHDESTOISTA LUKU

TÄRKEÄ TERVEEN 
SEURAKUNNAN MERKKI: 
RAAMATULLINEN KÄSITYS 
OPETUSLAPSEUDESTA JA 
KASVUSTA

Seuraava tärkeä terveen seurakunnan merkki on sen halu 
kasvaa Raamatun esittämällä tavalla. Tämä tarkoittaa jäsenten 
hengellistä kasvamista, ei numeroiden.

Nykyään jotkut ajattelevat että henkilö voi olla ”lap-
senomainen-kristitty” koko elämänsä ajan. Kasvu koetaan 
valinnaisena, mikä on tarkoitettu vain kaikkein innokkaim-
mille opetuslapsille. Kasvu on kuitenkin merkki elämästä. 
Elävä puu kasvaa, elävä eläin kasvaa. Elossa oleminen merkit-
see kasvua, ja kasvu merkitsee lisääntymistä ja kehittymistä 
kunnes kuolema koittaa.

Paavali toivoi, että korinttolaiset kasvaisivat uskossaan (2. Kor. 
10:15) ja kirjoitti efesolaisille toivovansa, että ”kasvaisimme hä-
neen, joka on pää, Kristus” (Ef. 4:15; ks. Kol. 1:10; 2. Tess. 1:3). 
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Pietari patisti lukijoitaan: ”halatkaa niin kuin vastasyntyneet lap-
set sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte 
pelastukseen” (1. Piet. 2:2)

Pastoreita ja myös joitakin seurakunnan jäseniä houkutte-
lee seurakunnan tarkasteleminen ainoastaan tilastojen valossa: 
tilaisuuksiin osallistuvien lukumäärä, kasteiden suorittami-
nen, lahjoitusten runsaus ja jäsenmäärä. Tällainen kasvu on 
käsin kosketeltava. Silti tällaiset tilastot eivät kuvaa sitä aitoa 
kasvua, jota Uusi testamentti kuvailee ja jota Jumala kaipaa. 
Miten tiedämme, että kristityt kasvavat armossa? Sitä ei voi 
päätellä heidän innokkuutensa perusteella, heidän käyttä-
mänsä uskonnollisen kielen tai Raamatun tuntemuksensa 
perusteella. Se, että he osoittavat yhä enemmän rakkautta 
seurakuntaa kohtaan tai osoittavat varmuutta uskostansa ei 
myöskään ole ratkaisevaa. Emme edes voi olla varmoja, että 
kristityt kasvavat, vaikka heillä vaikuttaisi olevan ilmeinen 
into Jumalaa kohtaan. Kaikki nämä saattavat olla todisteita 
todellisesta kasvusta kristityssä. Samalla yksi tärkeimmistä ja 
usein laiminlyödyistä merkeistä on kristityn uhrautumiseen 
perustuva kasvava pyhyys (ks. Jaak. 2:20–24; 2. Piet. 1:5–11). 
Huoli siitä, kasvaako tällainen hurskaus seurakunnan jäsenten 
elämässä, tulisi olla ominaista seurakunnalle.

Pyhyyden laiminlyönti, kuten myös seurakuntakurin lai-
minlyönti, johtaa siihen, että opetuslasten on vaikea kasvaa. 
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Seurakunnissa, joissa syntistä käytöstä ei rajoiteta, opetuslapset 
ovat hämmentyneitä ja Kristusta kunnioittavan elämän eläminen 
jää epäselväksi. Se on kuin puutarha, jossa rikkaruohoja ei kos-
kaan kitketä, eikä hyviä kasveja koskaan istuteta.

Seurakunnan velvollisuus on toimia Jumalan työkaluna ja 
kasvattaa ihmisiä armossa. Kypsät, pyhyyttä kaipaavat esikuvat 
uskovien liittoyhteisössä voivat olla keinoja, joita Jumala käyt-
tää kasvattamaan kansaansa. Kun Jumalan kansa kasvaa yhdessä 
pyhyydessä ja uhrautuvassa rakkaudessa, heidän tulisi kehittyä 
kurittamisessa ja opetuslapseuteen rohkaisemisessa.

Kun tarkkailet seurakunnan elämää, sen jäsenten kasvu voi 
näkyä monella eri tapaa. Tässä muutama esimerkki: 

• Yhä useampi kokee kutsun tekemään lähetystyötä: ”On 

ollut mukava jakaa evankeliumia eteläamerikkalaisille 

naapureilleni. Kutsuukohan Jumala minua…”

• Vanhempien jäsenien vastuu evankelioinnista ja nuo-

rempien jäsenten opettamisesta raikastuu: ”Tulisitko 

päivälliselle?”

• Nuoremmat jäsenet osallistuvat vanhempien jäsenten 

hautajaisiin rakkaudesta. He saattavat muistella: ”Yksi-

näisenä kaksikymppisenä miehenä oli mukava, että herra 

ja rouva X ottivat minut vastaan”
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• Rukousten lisääntyminen seurakunnassa sekä rukoilemi-
nen mahdollisuuksista evankelioimiseen ja palvelemiseen: 
”Olen aloittamassa evankelioivaa raamattutuntia työpai-
kallani ja olen hieman jännittynyt. Voisiko seurakunta 
rukoilla, että…”

• Yhä useampi jäsen jakaa evankeliumin sanomaa 
ulkopuolisille. 

• Seurakunnan jäsenet turvautuvat vähemmän seurakun-
nan järjestämiin tapahtumiin ja järjestävät enemmän 
oma-aloitteista toimintaa: ”Pastori, mitä mieltä olet, jos 
Salla ja minä järjestäisimme naisten glögi-illan seurakun-
nassa evankeliointimielessä?”

• Seurakunnan jäsenten keskuudessa tapahtuvat vapaa-
muotoiset tapaamiset, joille on ominaista hengellinen 
keskustelu, halu tunnustaa syntinsä ja ylistää Jumalan 
työtä ristillä: ”Veljeni, kamppailen nyt…”

• Lisääntynyt uhrilahjojen antaminen: ”Rakas, miten 
voimme leikata 50 euroa kuukausibudjetistamme, jotta 
voisimme tukea…”

• Hengen hedelmien lisääntyminen.
• Jäsenet luopuvat urastaan, jotta he voisivat palvella seu-

rakuntaa: ”Kuulitko, että Kalle kieltäytyi ylennyksestä 
kolme kertaa, jotta hän voisi myös jatkossa omistautua 
olemaan seurakunnan vanhin?”
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• Aviomiehet johtavat vaimoaan uhrautuvasti: ”Rakas, 
miten voin saada sinut tuntemaan itsesi enemmän rakas-
tetuksi ja ymmärretyksi?”

• Vaimot alistuvat aviomiehellensä: ”Kulta, mitä voin tehdä 
puolestasi tänään, jotta elämäsi helpottuisi?”

• Vanhemmat kasvattavat lapsiaan uskossa: ”Rukoillaan 
tänä iltana kristittyjen työntekijöiden puolesta…”

• Yhteinen halu ohjata ja tarpeen vaatiessa rangaista katu-
matonta syntistä. 

• Yhteinen rakkaus katumatonta syntistä kohtaan, joka nä-
kyy siitä, miten häntä tavoitellaan: ”Jos saat tämän viestin, 
tahtoisin kuulla sinusta.”

Tässä on vain muutama esimerkki siitä, millaisen seurakun-
takasvun eteen kristityn tulisi rukoilla ja työskennellä. Kasvaako 
terveiden seurakuntien koko? Usein se kasvaa, koska niiden to-
distus evankeliumista on niin houkutteleva. Mutta meidän ei tule 
edellyttää, että niiden on kasvettava. Joskus Jumalalla on toinen 
tarkoitus, kuten opettaa kansalleen kärsivällisyyttä. Huomiomme 
on pysyttävä uskollisuudessa ja aidossa hengellisessä kasvussa.

Mikä on tällaisen kasvun syy? Selittävä Raamatun saarnaa-
minen, terve raamatullinen oppi, evankeliumin keskeisyys sekä 
raamatullinen käsitys kääntymisestä, evankelioinnista, jäsenyy-
destä, kurista ja johtajuudesta.
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Yhtenäistä tai kehittyvää seurakuntaa ei voi löytää sieltä, missä 
vain pastorin ajatuksia opetetaan tai jossa Jumalaa kyseenalaiste-
taan enemmän kuin häntä ylistetään. Sitä ei voi myöskään löytää 
seurakunnasta, jossa evankeliumia on laimennettu ja evankelioin-
ti on vääristettyä, jossa seurakunnan jäsenyys on merkityksetöntä 
ja jossa pastoria ihannoidaan.  Sellainen seurakunta ei ylistä 
Jumalaa.

Kun kohtaamme seurakunnan, joka koostuu sellaisista jäse-
nistä, jotka kasvavat Kristuksen kaltaisiksi, kuka saa kunnian? 
Jumala, koska kuten Paavali sanoi: ”Jumala on antanut kasvun. 
Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, 
joka kasvun antaa” (1. Kor. 3:6–7; ks. Kol. 2:19).

Samalla tavalla Pietari päätti toisen kirjeensä ryhmälle 
varhaiskristittyjä: ”Kasvakaa meidän Herramme ja Vapahta-
jamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle 
kunnia nyt ja aina iankaikkisuuden päivään! Aamen.” (2. 
Piet. 3:18 RK). Saatamme ajatella, että kasvumme tuo kun-
niaa itsellemme. Mutta Pietari tiesi paremmin ja kehotti heitä 
”vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he 
siitä, mistä he parjaavat teitä niinkuin pahantekijöitä, tei-
dän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät 
Jumalaa etsikkopäivänä” (1. Piet. 2:12). Pietari ilmeises-
ti muisti Jeesuksen sanat: ”Niin loistakoon teidän valonne 
ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja 
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ylistäisivät teitä?” Ei suinkaan! Hän kirjoitti: ”--- ja ylistäisivät 
teidän Isäänne, joka on taivaissa” (Matt. 5:16). Työ kristityn 
opetuslapseuden ja kasvun edistämiseksi on tärkeä terveen 
seurakunnan merkki.





KOLMASTOISTA LUKU

TÄRKEÄ TERVEEN 
SEURAKUNNAN MERKKI: 
RAAMATULLINEN 
KÄSITYS SEURAKUNNAN 
JOHTAJUUDESTA

Millainen johtajisto terveellä seurakunnalla on? Onko 
se ryhmä, joka haluaa varmistaa, että koko evankeliumia 
saarnataan uskollisesti? Kyllä (Gal. 1). Koostuuko se seura-
kuntapalvelijoista, jotka näyttävät esimerkkiä palvelemisesta 
seurakunnan toiminnassa? Kyllä (Ap. t. 6). Koostuuko se pas-
toreista, jotka uskollisesti saarnaavat Jumalan Sanaa? Kyllä (2. 
Tim. 4). Raamattu esittää vielä yhden johtajuuslahjan, joka 
auttaa seurakuntia parantamaan toimintaansa: asema seura-
kunnan vanhimpana.

On monia hyödyllisiä seurakunnanjohtajuudesta kertovia raa-
matunkohtia, joita voisimme käyttää, mutta tahdon seuraavassa 
keskittyä kysymykseen seurakunnan vanhimmista, koska olen 
huolissani siitä, että moni seurakunta ei tiedä, mitä siltä puuttuu. 
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Pastorina rukoilen, että Kristus asettaisi keskuuteemme miehiä, 
joiden hengelliset lahjat ja pastoraalinen asenne osoittavat, että 
Jumala on kutsunut heidät vanhimmiksi. Valmistakoon hän 
monta sellaista miestä!

Jos Jumala siis on antanut jollekin miehelle seurakunnassa 
esimerkillisen luonteen, pastoraalista viisautta sekä opettamisen 
lahjan, ja rukoilemisen jälkeen seurakunta tunnistaa nämä asiat, 
hänet tulisi asettaa vanhimmaksi.

Apostolien tekojen kuudennessa luvussa nuori Jerusalemin 
seurakunta alkaa nahistella, miten ruokaa jaettiin leskille. Aposto-
lit siksi kutsuivat seurakuntaa valitsemaan useampia miehiä, jotka 
voisivat johtaa tätä toimintaa. Apostolit päättivät delegoida tämän 
nimenomaisen tehtävän, jotta he itse voisivat ”pysyä rukouksessa 
ja sanan palveluksessa” (Ap. t. 6:4).

Lyhyesti sanottuna tässä vaikuttaa olevan kyseessä työnjako. 
Seurakunnan vanhimpien ja seurakuntapalvelijoiden teemaa jat-
ketaan myöhemmissä Uuden testamentin kirjeissä.  Vanhimmat 
ovat erityisen omistautuneita rukoukseen ja Sanan palvelukseen 
seurakuntaa varten, kun taas seurakuntapalvelijat auttavat seura-
kunnan materiaalisissa tehtävissä.

Huomaatko, millainen lahja tämä on seurakunnalle? Jumala 
sanoo pohjimmiltaan: ”Nimitän useita miehiä keskuudestanne 
vanhimpien tehtävään, jotta he voivat rukoilla teidän puolestanne 
ja opettaa teille minusta”.
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Kaikilla seurakunnilla on henkilöitä, joiden tarkoituksena 
on toimia vanhimpana, vaikka näillä henkilöillä olisikin toinen 
nimitys, kuten esimerkiksi seurakuntapalvelija tai johtaja. Uu-
dessa testamentissa käytetään kolmea keskenään vaihtokelpoista 
nimitystä tälle tehtävälle: episcopos (valvoja tai piispa), presbuteros 
(vanhin) sekä poimain (kaitsija tai pastori). Kaikkia näitä kolmea 
ilmaisua käytetään samoista miehistä, esimerkiksi Ap. t. 20:17 ja 
20:28.

Kun evankeliset kuulevat sanan ”vanhin”, monille heistä tulee 
välittömästi mieleen ”presbyteerit”. Silti ensimmäiset Kongre-
gationalistit (isolla alkukirjaimella K viitataan nimenomaiseen 
ryhmään seurakuntia) 1500-luvulla opettivat, että vanhimmuus 
oli Uuden testamentin seurakunnissa oleva virka. Vanhimpia oli 
myös amerikkalaisissa baptistiseurakunnissa 1700-luvulla aina 
1800-luvulle asti. Itse asiassa Etelävaltioiden Baptistikonvention 
(engl. Southern Baptist Convention) ensimmäinen puheenjohta-
ja W. B. Johnson kirjoitti vuonna 1846 kirjoituksen, jossa hän 
kutsui baptistiseurakunnat nimittämään useita vanhimpia, koska 
tämä oli raamatullinen tapa.

Baptistit ja presbyteerit ovat eri mieltä kahdesta vanhimpiin 
liittyvästä asiasta (uskon, että kysymykset ovat tärkeitä myös 
heille, jotka eivät ole baptisteja tai presbyteerejä). Ensinnäkin 
baptistit ovat kongregationalisteja (pieni k viittaa tapaan). Me us-
komme, että Raamattu opettaa tämän päätöksen olevan loppujen 
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lopuksi seurakunnan, eikä seurakunnan vanhimman tai jonkun 
seurakunnan ulkopuolisen. Kun Jeesus opetti opetuslapsilleen, 
miten syntistä veljeä tulee kohdella, hän sanoi seurakunnan, eikä 
vanhimpien, piispan, paavin, tai valtuuston, olevan viimeinen 
oikeusaste (Matt. 18:17). Kun apostolit kutsuivat useita miehiä 
palvelemaan seurakuntapalvelijoina, kuten edellä totesimme, he 
jättivät päätöksen seurakunnalle.

Myös Paavalin kirjeissä vastuu vaikuttaa viime kädessä olevan 
seurakunnalla. Ensimmäisessä kirjeessään korinttolaisille, sen 5. 
luvussa, Paavali ei syytä pastoria, vanhimpia tai seurakuntapal-
velijoita miehen synnin suvaitsemisesta, vaan koko seurakuntaa. 
Toisessa kirjeessään korinttolaisille, luvussa 2, Paavali viittaa sii-
hen, miten enemmistö heistä oli kurittanut erehtynyttä jäsentä. 
Kirjeessään galatalaisille, luvussa 1, Paavali kutsuu seurakuntaa 
tuomitsemaan väärän opetuksen, jonka he ovat saaneet. Toises-
sa kirjeessään Timoteukselle, sen 4. luvussa, Paavali ei nuhtele 
ainoastaan vääriä opettajia, mutta myös heitä, jotka palkkasivat 
vääriä opettajia opettamaan sitä, mitä he halusivat kuulla. Van-
himmat johtavat, mutta he johtavat raamatullisesti ja ainoastaan 
seurakunnan asettamien rajojen sisällä. Siinä mielessä vanhimmat, 
hallitukset tai komiteat toimivat baptistiseurakunnassa viime kä-
dessä seurakunnalle neuvoa-antavana toimielimenä.

Toiseksi baptistit ja presbyteerit ovat olleet eri mieltä 
vanhimpien tehtävistä ja vastuista, suurilta osin johtuen seu-
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raavien Paavalin Timoteukselle kirjoitettujen sanojen eriävästä 
tulkinnasta: ”Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, 
pidettäköön kahdenkertaisen kunnian ansainneina, varsin-
kin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät” (1. Tim. 
5:17). Presbyteerit ymmärtävät tämän jakeen siten, että siinä 
on kyseessä kaksi eri ryhmää vanhimpia: johtavat vanhimmat 
sekä opettavat vanhimmat. Baptistit eivät tunnusta tätä jakoa. 
Sen sijaan he tulkitsevat jakeen merkitsevän, että jotkut van-
himmat keskittyvät enemmän opettamiseen ja saarnaamiseen. 
Loppujen lopuksi Paavali kertoo selvästi ennen tätä kohtaa Ti-
moteukselle, että jokaisen vanhimman perusedellytys on, että 
hän on ”taitava opettamaan” (1. Tim. 3:2; ks. Tit. 1:9). Sen 
takia baptistit eivät pidä sopivana nimittää vanhimpia, jotka 
eivät pysty opettamaan Raamattua.

Baptistit ja presbyteerit olivat 1700-luvulla kuitenkin sa-
maa mieltä siitä, että vanhimpia tulisi olla useampia jokaisessa 
paikallisseurakunnassa. Uusi testamentti ei koskaan määrittele 
vanhimpien määrää seurakunnassa, mutta se selkeästi ja johdon-
mukaisesti viittaa seurakunnan ”vanhimpiin” monikossa (esim. 
Ap. t. 14:23; 16:4; 20:17; 21:18; Tit. 1:5; Jaak. 5:14).

Nykyään yhä useampi baptistiseurakunta on palannut tähän 
käytäntöön, mutta myös muiden tunnustuskuntien seurakunnat 
ja samoin itsenäiset seurakunnat tunnustavat yhä useammin tä-
män raamatullisen perusidean.
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Useampi vanhin ei tarkoita sitä, että pastorilla ei olisi erityistä 
roolia. Uudessa testamentissa on useita viitteitä saarnaamiseen ja 
saarnaajiin, jotka eivät päde kaikkiin seurakunnan vanhimpiin. 
Esimerkiksi Korintissa Paavali omistautui saarnaamaan taval-
la, johon seurakunnan maallikkovanhin ei olisi pystynyt (Ap. t. 
18:5; 1. Kor. 9:14; 1. Tim. 4:13; 5;17). Tämän lisäksi saarnaajat 
saattavat muuttaa jollekin alueelle nimenomaan saarnatakseen 
(Room. 10:14–15), kun taas vanhimmat asuvat kotiseurakun-
tansa keskuudessa (Tit. 1:5).Uskollinen Jumalan Sanaa julistava 
saarnaaja luultavasti huomaa, että seurakunta ja muut vanhimmat 
kohtelevat häntä ryhmän johtajana ja kahdenkertaisen kunnian 
ansainneena (1. Tim. 5:17). Silti saarnaaja tai pastori on poh-
jimmiltaan vain toinen vanhin, samanarvoinen kuin jokainen 
muu ihminen, jonka seurakunta on kutsunut toimimaan tässä 
asemassa.

Oma kokemukseni pastorina on vahvistanut, että Uuden 
testamentin käytäntö pastorin vastuun jakamisesta paikallisessa 
seurakunnassa muiden seurakuntaan juurtuneiden miesten kans-
sa, kun siihen on tilaisuus, on hyödyllistä.

Päätökset, jotka koskevat seurakuntaa, mutta eivät vaadi kaik-
kien jäsenten huomiota, tulisi jättää, ei ainoastaan pastorin, vaan 
kaikkien vanhimpien yhteiseksi tehtäväksi. Tämä saattaa joskus 
olla vaivalloista, mutta sen hyödyt ovat suunnattomat. Se täyden-
tää pastorin lahjoja, hyvittää joitakin hänen vioistaan ja parantaa 
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hänen harkintakykyään. Se lisää seurakunnan tukea päätöksille, 
lisää yksimielisyyttä, ja vähentää vanhimpien altistumista koh-
tuuttomalle kritiikille. Lisäksi seurakunnan johtajuus nivoutuu 
syvemmälle, pysyvämmin ja se kehittyy ajan saatossa. Se myös 
rohkaisee seurakuntaa ottamaan enemmän vastuuta hengellisyy-
destään ja auttaa seurakuntaa olemaan vähemmän riippuvainen 
työntekijöistään.

Useamman vanhimman käytäntö ei nykyään ole tavallista 
baptistiseurakunnissa, mutta kehitys kulkee siihen suuntaan, sekä 
baptistiseurakuntien että muiden seurakuntien parissa. Siihen on 
hyvät syyt: sitä tarvittiin Uuden testamentin seurakunnissa ja sitä 
tarvitaan nyt.

Monet nykyaikaiset seurakunnat vaikuttavat sekoittavan 
vanhimmat joko seurakunnan henkilökuntaan tai seurakunta-
palvelijoihin. Myös seurakuntapalvelijoilla on tehtävä Uudessa 
testamentissa. Yksi heidän tehtävistään on, kuten aiemmin 
totesimme, kuvattu Apostolien tekojen kuudennessa luvussa. 
Näiden kahden tehtävän erottaminen on vaikeaa, mutta seu-
rakuntapalvelijat hoitavat yleensä seurakunnan käytännöllisiä 
tehtäviä, kuten hallintoa ja ylläpitoa, mutta myös fyysisesti 
rajoitettujen seurakuntajäsenten huolenpito kuuluu yleensä 
heidän tehtäviinsä. Monessa seurakunnassa seurakuntapal-
velijat ovat nykyään joko ottaneet hengellisen huolenpidon 
tehtäväkseen tai jättäneet sen kokonaan yhden miehen, pas-



140

torin, käsiin. Seurakuntia hyödyttäisi näiden kahden roolin 
erottaminen uudestaan. Eivätkö seurakunnat tarvitsekin mo-
lempia palvelijoita?

Vanhimmuus on raamatullinen tehtävä, joka minulla on 
pastorina. Olen pääasiallinen saarnaava vanhin, mutta teen 
työtä yhdessä useamman vanhimman kanssa seurakunnan valis-
tamiseksi. Jotkut heistä kuuluvat henkilökuntaan, toiset eivät. 
Kokoonnumme säännöllisesti rukoilemaan, keskustelemaan ja 
antamaan neuvoja seurakuntapalvelijoille tai koko seurakunnalle. 
On vaikea pukea sanoiksi, miten paljon nämä miehet ovat ra-
kastaneet sekä minua että koko seurakuntaa jakamalla pastorina 
olemisen taakkaa ja etuoikeutta. Kiitän Jumalaa säännöllisesti 
näistä työtovereista.

Vanhimmuus on selvästi raamatullinen ajatus, jolla on käy-
tännön arvoa. Jos se otetaan käytäntöön seurakunnissamme, se 
auttaisi pastoreita suunnattomasti keventämällä taakkaa heidän 
hartioiltaan ja jopa poistamalla heidän pikkutyranniansa seu-
rakunnista. Tämän lisäksi Paavalin mainitsemat vanhimman 
luonteenlaadut, paitsi opettaminen, ovat sellaisia, joita jokaisen 
kristityn tulisi tavoitella (1. Tim. 3; Tit. 1). Joidenkin tunnus-
taminen julkisesti hyviksi esimerkeiksi antaa muille kristityille, 
erityisesti seurakunnan miehille, hyvän roolimallin seurattavaksi. 
Hurskaiden, arvostelukykyisten, luotettavien maallikkojen valit-
seminen vanhimmiksi on totisesti terveen seurakunnan merkki.



TÄRKEÄ TERVEEN 
SEURAKUNNAN MERKKI: 
RAAMATULLINEN 
KÄSITYS SEURAKUNNAN 
JOHTAJUUDESTA

YHTEENVETO:

Äskettäin yksi seurakuntani vanhimmista sanoi näin: ”Olen 
tahtonut jättää seurakunnan monta kertaa… kaikki puhe taistele-
misesta syntiä vastaan ja toisten palvelemisesta… ihmiset pitävät 
minua tilivelvollisina vaikka he itse ovat syntisiä…”

Hän jatkoi: ”Mutta ymmärrän tämän olevan asian laita, kos-
ka olen edelleen syntinen ja haluan päästä synneistä lopulliseen 
eroon. Tarvitsen tilivelvollisuutta, muovailua, huolenpitoa ja huo-
miota. Ruumiini vihaa sitä kaikkea. Mutta tästä huolimatta olisin 
luultavasti eronnut vaimostani, mennyt uudestaan naimisiin, 
eronnut ehkä uudestaan pari kertaa, enkä koskaan olisi elänyt 
lasteni kanssa. Jumala osoittaa minulle armoa ja pitää minusta 
huolta tämän seurakunnan kautta”.

Terveet seurakunnat, jotka enenevässä määrin pyrkivät hei-
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jastamaan Jumalan luonnetta kuten se on hänen Sanassaan 
paljastettu, eivät ole helppo paikka elää. Saarnat saattavat olla 
pitkiä, odotukset saattavat olla korkeita ja puhe synnistä tuntuu 
luultavasti monen mielestä loppuun käsitellyltä. Jopa yhteisölli-
syys saattaa joskus tuntua tungettelevalta. Mutta avain on sanoissa 
enenevässä määrin. Jos me enenevässä määrin heijastamme Jumalan 
luonnetta, on selvää, että tietyt kohdat elämässämme, yksilöinä ja 
ryhmänä, eivät vielä heijasta hänen luonnettaan. Peilissä on tahro-
ja, jotka on poistettava; lasissa on muhkuroita, jotka on tasattava. 
Kaikki tämä vaatii työtä.

Hyvyydessään Jumala on kutsunut meitä elämään elämää kris-
tittyinä yhdessä, koska molemminpuolinen rakkaus ja huolenpito 
heijastavat Jumalan rakkautta ja huolenpitoa. Suhteet merkitsevät 
sitoutumista maailmassa. Samoin on laita seurakunnassakin. Ju-
mala ei koskaan tarkoittanut, että kasvumme tapahtuisi niin kuin 
asuisimme yksiksemme saarella. Hän haluaa, että kasvamme tois-
temme kanssa ja toistemme avulla.

Onko terveessä seurakunnassa iloa? Tietysti siellä on! Se tun-
tee aidon muutoksen ilon. Se tuntee rikkoutuneiden kahleiden 
ilon. Se tuntee ilon, jonka luo merkityksellinen yhteisöllisyys ja 
aito yhtenäisyys. Ei yhtenäisyys yhtenäisyyden takia, vaan yhte-
näisyys pelastuksen ja ylistyksen ympärillä. Se tuntee Kristuksen 
kaltaisen rakkauden antamisen ja vastaanottamisen ilon. Mikä 
parasta, se tuntee iloa, kun ”katselemme Herran kirkkautta kuin 
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kuvastimesta” ja ”muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkau-
desta kirkkauteen” (2. Kor. 3:18).

Kolmannessa käskyssä (2. Moos. 20:7; 5. Moos. 5:11) Jumala 
varoitti kansaansa lausumasta hänen nimeään turhaan. Hänen tar-
koituksenaan ei ainoastaan ollut kieltää epäpyhää kielenkäyttöä, 
vaan hänen tarkoituksenaan oli myös varoittaa meitä olemasta hä-
nen valheellisia heijastumiaan. Tämä käsky on suunnattu meille 
seurakuntana.

Moni nykyajan seurakunnista ei ole terve. Uskomme virheelli-
sesti, että itsekkäät saavutukset ovat hengellistä kasvua. Uskomme 
virheellisesti, että pelkkä tunne on ylistämistä. Arvostamme maal-
lista hyväksyntää enemmän kuin ylimaallista hyväksyntää. Jumala 
suosii yleensä elämää, joka asettaa itsensä alttiiksi maalliselle vas-
tarinnalle. Huolimatta siitä, mitä tilastot osoittavat, liian harva 
seurakunta vaikuttaa välittävän niistä raamatullisista merkeistä, 
joista tunnistaa elinvoimaisen ja kasvavan seurakunnan.

Seurakunnan terveyden tulisi olla jokaisen kristityn huo-
lenaihe, varsinkin heidän, jotka on kutsuttu toimimaan 
seurakunnan johtajina. Seurakuntiemme tulisi olla esimerk-
keinä Jumalasta ja hänen kunniakkaasta evankeliumistaan 
luomakunnalle. Meidän on annettava hänelle kunnia yhteisen 
elämämme kautta. Tämän osoittaminen on vastuumme ja suu-
renmoinen etuoikeutemme.

Palatkaamme alkuun. Mitä sinä haet seurakunnalta? Haetko 
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seurakuntaa, joka heijastaa sinun ja yhteisösi arvoja, vai haet-
ko seurakuntaa, joka heijastaa tämän maailman ulkopuolista ja 
kunniakasta Jumalan luonnetta? Kumpi näistä kahdesta vaihtoeh-
dosta on suurempi valo pimeyteen eksyneelle maailmalle?

Jos haluat perinpohjaisempaa pohdiskelua näistä merkeistä, on ole-
massa laajempi kirja Nine Marks of a Healthy Church (Crossway, 2004). 
Jos haluat käytännöllisempää lähestymistapaa terveen seurakunnan ra-
kentamiseen, tutustu kirjaan The Deliberate Church, jonka Paul Alexander 
ja minä olemme yhdessä kirjoittaneet. Jos haluat lukea lisää seurakunnan 
rakenteesta ja erityisesti seurakunnan jäsenyydestä, vanhimmista, seura-
kuntapalvelijoista ja kongregationalismista, suosittelen teosta A Display of 
God’s Glory (9Marks, 2001). Saatat myös pitää yhteistä seurakuntaelämää 
käsittelevistä artikkeleista, äänitteistä, kirjoista ja sähköisistä käsikirjoista, 
joita on julkaistu sivulla www.9marks.org.

MUISTIO JÄSENELLE
Jos jokin osa tämän kirjan sisällöstä on rohkaissut sinua, ole 

hienovarainen, kuinka ehdotat muutoksia pastorillesi. Rukoile, pal-
vele, rohkaise, elä esimerkillistä elämää ja ole kärsivällinen. Terveessä 
seurakunnassa on enemmän kyse ihmisistä, jotka rakastavat oikealla 
tavalla, kuin siitä, miltä paikka näyttää. Osoitat rakkauttasi parhaiten, 
kun annat sitä muille sinulle epämiellyttävissä tilanteissa. Kristitty, 
pohdi miten sinua on rakastettu Kristuksessa. 
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MUISTIO PASTORILLE
      Jos jokin osa tämän kirjan sisällöstä on rohkaissutsinua, ole 
hienovarainen kuinka esittelet muutosehdotuksesi seurakunnallesi. 
Ole kärsivällinen, rakasta ihmisiä ja saarnaa Sanaa. 





TYYPILLINEN TERVEEN 
SEURAKUNNAN SOPIMUS

LIITE:

Kun olemme Jumalan armosta kääntyneet ja uskoneet Her-
raan Jeesukseen Kristukseen sekä antaneet itsemme Hänelle ja 
saaneet kasteen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä uskon-
tunnustuksemme jälkeen, me nyt uudistamme sopimuksemme 
toisiamme kohtaan juhlallisesti ja iloisesti, luottaen Hänen ar-
molliseen apuunsa.

Me työskentelemme ja rukoilemme hengellisen yhtenäisyy-
den puolesta rauhan liitossa.

Vaellamme yhdessä veljellisessä rakkaudessa, kuten kristityn 
seurakunnan jäsenten kuuluu. Huolehdimme toisistamme samalla, 
kun uskollisesti nuhtelemme toisiamme tilanteen niin vaatiessa.

Emme hylkää kokoontumisiamme tai laiminlyö rukoilemista 
toistemme ja itsemme puolesta.
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Pyrimme kasvattamaan hoivassamme olevia Jumalan 
tuntemiseen ja nuhteeseen, sekä puhtaalla ja rakastavalla esimer-
killämme ohjaamaan perhettämme ja ystäviämme pelastukseen.

Iloitsemme toistemme ilonaiheista ja yritämme lempeästi ja 
myötätuntoisesti kantaa toistemme taakkoja ja suruja.

Pyrimme Jumalan avulla elämään tunnollisesti maailmassa 
kieltäytymällä epäpyhistä ja maallisista haluista ja muistamalla, 
että meidät on kasteen kautta kuvainnollisesti haudattu ja nos-
tettu kuolleista elämään uutta, pyhää elämää.

Työskentelemme yhdessä seurakunnan evankelisen toimin-
nan jatkuvuuden eteen ja tuemme sen jumalanpalveluksia, 
säädöksiä, kurinpitoa ja opetuksia. Osallistumme säännöllisesti 
ja iloiten sen toiminnan tukemiseen, seurakunnan kustannuk-
siin, köyhien auttamiseen ja evankeliumin jakamiseen kaikille 
kansoille.

Muuttaessamme paikkakunnalta, liitymme niin nopeasti 
kuin mahdollista toiseen seurakuntaan, jossa voimme jatkaa tä-
män sopimuksen henkeä ja Jumalan Sanan periaatteita.

Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Py-
hän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme. Aamen. 



ERITYISET KIITOKSET

Monet ovat auttaneet minua ymmärtämään ja kokemaan 
millainen terve seurakunta on, mutta erityisesti kaksi heistä on 
antanut panoksensa tähän kirjaan.

Matt Schmucker ensimmäisenä ehdotti, että muokkaisin seu-
rakunnan uutisartikkeleista kirjasen, jonka paranneltu painos 
tämä kirja on. Hän on jatkuvasti rohkaissut minua jakamaan 
tämän kirjan ajatuksia laajemmalle. Ilman häntä tämä kirja ei 
mahdollisesti olisi nähnyt päivänvaloa.

Jonathan Leeman on vaikuttanut tähän kirjaan niin paljon, 
että pohdimme pitäisikö kanteen kirjoittaa ”Mark Dever ja Jo-
nathan Leeman”. Loppujen lopuksi oman materiaalini määrä, 
kirjan yhteys aikaisempaan 9Marks kirjaseen ja tapa, jolla se on 
kirjoitettu (”minä” viittaa minuun itseeni ja esimerkit ovat omasta 
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elämästäni) ratkaisi asian. Jonathan kirjoitti vertauskuvan herra 
Nenästä ja Käsistä, listan Uudessa testamentissa käytettävistä 
ilmaisuista Jumalan Sanasta ja muita osia kirjan ensimmäisestä 
puoliskosta. Hän on tehnyt loistavaa työtä vanhan kirjasen toi-
mittamisessa tähän laajempaan ja toivottavasti hyödyllisempään 
muotoon. Hän on taitava veli, jolta olen saanut paljon apua. 
Kirjan lukijana hyödyt hänen työpanoksestaan enemmän kuin 
uskotkaan.

Heijastamme Häntä enenevässä määrin, kun kuuntelemme 
Häntä.



Terveitä seurakuntia rakentamassa

9Marks on olemassa varustamaan seurakunnan johtajia raa-
matullisella näyllä ja käytännöllisillä materiaaleilla, joilla Jumalan 
kunniaa osoitetaan kansoille terveiden seurakuntien kautta. 

Tämän takia tahdomme nähdä seurakuntia, joille seuraavat 
yhdeksän terveen seurakunnan merkkiä ovat ominaisia:

Selittävä saarnaaminen
Raamatun mukainen opetus
Raamatullinen käsitys evankeliumista
Raamatullinen käsitys kääntymisestä
Raamatullinen käsitys evankelioinnista
Raamatullinen jäsenyys
Raamatullinen seurakuntakuri
Raamatullinen opetuslapseus
Raamatullinen seurakunnan johtajuus

Lisää tietoa kirjoistamme ja julkaisuistamme saa kotisivuil-
tamme www.9Marks.org
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