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1. Johdanto 
Saarna on moneen suuntaan tapahtuvaa vuorovaikutusta. Se on julistusta, jossa 

läsnä oleva Jumala puhuttelee ja kaipaa ihmisen vastausta. Näin saarnan määritteli 

emerituspiispa Juha Pihkala ollessaan Kirkon Koulutuskeskuksen johtajana. Saar-

nassa on aina saarnaajan persoonan lisäksi mukana sekä hänen että saarnankuuli-

joiden elämäntulkinta. Tavoitteena pitäisi olla kokonaisvaltainen tunteen ja elä-

myksen ulottuvuus, niin että saarna on tapahtumana verrattavissa inkarnaatioon.
1
  

Saarna on oleellinen osa kristillistä jumalanpalveluselämää ja siksi niitä on 

tärkeää tutkia. Jokaisessa saarnassa on ainakin kolme hyvin tärkeää vaikuttavaa 

osaa: teksti eli Jumalan sana, saarnaaja ja kuulijakunta tietyssä kontekstissa. Saar-

nan kirjoittajan ihmiskuva, teologinen viitekehys ja tapa tulkita Raamattua vaikut-

taa saarnan sisältöön. Tämä tutkimus selvittää sitä, löytyykö Suuren suomalaisen 

saarnakirjan saarnoista kanonista tulkintaa. Tärkeimpänä tutkimuskysymyksenäni 

on, miten kanoninen tulkinta ilmenee, jos sitä löytyy. Tutkimuksessani olen etsi-

nyt ja analysoinut saarnoista niitä kohtia, joissa saarnaaja ilmaisee hyväksyvänsä 

Raamatun kokonaisuutena. Kokonaisvaltaisuus ja sisäisesti yhtenäinen rakenne 

voi ilmetä monella tapaa. Raamatun kaanon sisältää Vanhan ja Uuden testamentin 

ja koska niitä kanonisen tulkinnan mukaan pidetään yhtenäisenä Jumalan sanana, 

niin Vanhan testamentin Messias-ennustusten toteutuminen Jeesuksen inkarnaa-

tiossa ovat esimerkkejä tällaisesta kokonaisuusajattelusta. Kun Raamatun eri teks-

tit ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja niitä käytetään toistensa tulkintavälinei-

nä (scriptura sui ipsius interpres, Raamattu tulkitsee itseään), voidaan puhua ka-

nonisesta tulkinnasta.  

Tutkimuksen taustaluvussa käsittelen kanonista tulkintaa sekä narratiivista 

saarnaa ja narratiivista teologiaa kirjallisuuden pohjalta. Kanoninen tulkinta on 

tutkimukseni pääkäsite, narratiivinen teologia ja saarna, sekä narratiivinen eli ker-

ronnallinen tapa saarnata, ovat muita tutkimukseeni vaikuttavia käsitteitä. Toissi-

jaisesti minua kiinnostaa myös, löytyykö teoksesta narratiivisia saarnoja tai narra-

tiivisuutta. Narratiivinen saarna on esimerkki saarnasta, jossa on mahdollisesti 

taustalla kanoninen tulkinta, ei kuitenkaan välttämättä.  

Varsinaisen narratiivisen saarnan taustalla vaikuttaa narratiivinen teologia, 

mutta narratiivisuus eli kerronnallinen ote voi olla tärkeä osa myös sekä temaattis-

ta että opillis-historiallista saarnaa. Narratiivisuutta arvostetaan ja sitä käytetään 

                                                 
1
 Pihkala 1996, 124. 
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saarnoissa, mutta saarnat eivät silti välttämättä perustu narratiiviseen teologiaan. 

Narratiivisuutta suomalaisissa saarnoissa on tutkittu tähän mennessä hyvin vä-

hän
2
, eikä narratiivista saarnaa oikeastaan ollenkaan. Aiheeseen keskittyviä teok-

sia on sitä vastoin helppo löytää angloamerikkalaisesta teologisesta kirjallisuudes-

ta.  

Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä on kanoninen tulkinta; narratii-

vinen teologia että narratiivisen saarnan erityispiirteet verrattuna muihin saarnoi-

hin ovat muita tutkimuksessa pohtimiani teemoja. Seuraavan luvun alussa käsitte-

len kanonisen tulkinnan teologisia perusteita, narratiivista saarnaa ja sen teologisia 

perusteita. Luku sisältää selvityksen, mitä on kanoninen tulkinta. Lisäksi kuvaan 

miten narratiivinen teologia syntyi ja kehittyi, ja mitä uutta narratiivinen teologia 

on tuonut Raamatun tutkimukseen. Raamattu on täynnä kertomuksia, Vanhan tes-

tamentin teksteistä yli kolmasosa on narratiiviseksi luonnehdittavaa ja yhteistä 

sanallista perintöämme.
3
 Uskonnolliset sisällöt ja asiat tuodaan Uudessa testamen-

tissakin ihmisten maailmaan kertomusten avulla ja siksi narratiivisuus on oleelli-

nen osa myös Uutta testamenttia.
4
  Raamatun tutkiminen narratiivisesta näkökul-

masta alkoi voimakkaasti lisääntyä 1970-luvulta lähtien.
5
 Niin kutsuttu kielellinen 

käänne suuntasi tutkijoiden huomion tekstien kertomuksellisuuteen, retoriikkaan 

ja merkitysrakenteisiin sekä toisaalta kiinnitettiin huomiota sosiologisiin näkö-

kulmiin eli siihen, miten yhteisöt kuvaavat symbolisen maailman avulla tärkeitä 

uskomuksiaan.
6
 

Loppuosa työn teoreettista viitekehystä käsittelee postliberaalia teologiaa 

niiden teologisten ja filosofisten virtausten kautta, jotka mahdollistivat uudenlai-

sen teologisen näkökulman synnyn. Barthilainen dialektinen teoria, puheaktiteoria 

ja struktuurianalyysi ovat narratiivisen teologian taustafilosofioita. Käsittelen 

myös narratiivisen teologian syntyaikoja erityisesti teologien Hans Frein ja 

George Lindbeckin ajatteluun tutustumalla. He molemmat kuuluivat niin kutsut-

tuun Yalen koulukuntaan ja he ovat yhä arvostettuja postliberaaleina teologeina.  

Kirjallisuudessa käytetään termejä postliberaali ja narratiivinen teologia syno-

nyymeina; uudemmassa tutkimuskirjallisuudessa termin narratiivinen saarna rin-

                                                 
2
 Timo  Eskolan kirja Uuden testamentin narratiivinen teologia (2011 Perussanoma) on tällä het-

kellä ainoa suomeksi ilmestynyt teos aiheesta.  
3
 Bar-Efrat 1989, 9. 

4
 Eskola 2011, 526. 

5
 Tovey 1997, 20. 

6
 Eskola 2011, 526. 
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nalle ovat nousseet nimitykset induktiivinen saarna ja kertomussaarna. Käytän 

termejä synonyymeinä sen mukaan, mitä termiä lähdekirjallisuudessa on käytetty.  

Tutkimusaineistonani on Matti Poutiaisen toimittama Suuri suomalainen 

saarnakirja, johon on kerättynä saarna jokaiselle kirkkovuoden pyhälle ja erikois-

pyhälle. Teokseen on koottu saarnoja useilta kymmeniltä papeilta eri puolelta 

Suomea eri hiippakunnista, herätysliikkeistä ja kristillisistä järjestöistä
7
. Kirjat 

ovat ilmestyneet vuosina 2004 ja 2005, eli ne antavat hyvän kuvan saarnoista 

2000-luvun alun Suomessa. Jokaiselle vuosikerralle on oma teos ja olen läpikäy-

nyt kaikki teokset. Tutkimiani saarnoja on yhteensä 243. Tämän tutkimuksen luet-

tavuuden kannalta on tärkeää, että viittaan analyysiluvussa tiettyyn saarnaa kirjoit-

tajan ja ensimmäisen vuosikerran saarnoissa myös tekstikohdan avulla.  

Teoksesta ei selviä, millä perusteella saarnat on valittu, mutta se ilmenee, et-

tä valinta on pyritty tekemään mahdollisimman kattavasti sekä maantieteellisiä 

että erilaisia teologisia painotuksia huomioiden. Tuomiorovasti Matti Poutiaisen 

kanssa käydystä sähköpostikirjeenvaihdosta selvisi, että hän lähetti suurehkolle 

joukolle tunnettuja saarnaajia pyynnön lähettää ja antaa tähän käyttöön sellaisia 

pidettyjä saarnojaan, joita he pitivät itse hyvinä. Näin suurimmalle osalle kirkko-

vuoden sunnuntaista Poutiaiselle tuli 2-6 saarnaa kullekin. Joillekin sunnuntaille 

saarnoja ei tullut lainkaan ja oli tarpeen lähettää uusi pyyntö. Poutiainen luki saar-

nat huolellisesti läpi ja valitsi kirjaan niistä parhaat. Kuten hän sähköpostissaan 

mainitsee, saarna voi olla monella tapaa hyvä. Valinnassa oli keskeistä saarnan 

kytkeytyminen tekstin sisältöön ja pääajatukseen. Lopullinen valinta tehtiin yh-

dessä kustannustoimittajan kanssa.
8
   

 Saarnojen merkitys tutkimusaineistona kasvaa huomattavasti, kun ottaa 

huomioon niiden merkityksen kuulijoiden elämään henkilökohtaisen tarinavaran-

non ja tarinallisen kiertokulun näkökulmasta. Tarinan merkitys muodostuu aina 

sekä kirjoittajan, tai tässä tapauksessa saarnaajan, että kuulijan mielessä.
9
 Osa 

lukemistamme tai vuorovaikutustilanteissa kuulemistamme tarinoista jää osaksi 

henkilökohtaista tarinavarantoamme ollen luovan oivalluksen lähteitä tai toisaalta 

pakottaen tiettyihin kaavoihin. Vilma Hänninen on väitöskirjassaan Sisäinen tari-

na, elämä ja muutos käyttänyt termiä tarinallinen kiertokulku. Hänen mukaansa 

termi kuvaa sitä, miten ihmisen mielen sisäinen tarina ja sosiaalinen tarinavaranto 

kytkeytyvät ulkopuoliseen todellisuuteen. Sosiaaliseen tarinavarantoon sisältyvät 

                                                 
7
 Poutiainen 2004, 11. 

8
 Matti Poutiaisen sähköposti 10.10.2014 

9
 Hänninen 2003, 21, 32, 129. 
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kaikki tarinat, joiden keskellä olemme kasvaneet; Hännisen mukaan siis saduista 

tutkimusraportteihin, Raamatun opetuksista julkkisjuttuihin, suurista kertomuksis-

ta juoruihin. Tarinoissa toistuvat kulttuurille ominaiset juonenkulut, henkilötyypit 

ja roolit. Osa tarinoista, joita kohtaamme vuorovaikutustilanteissa, kirjallisuudessa 

tai median kautta, jää osaksi henkilökohtaista tarinavarantoamme.  

Alun perin tarkoitukseni oli tutkia narratiivisia saarnoja, mutta ensimmäisen 

ohjaajani professori Miikka Ruokasen kanssa keskusteltuani, tulin siihen tulok-

seen, että aineiston saaminen voisi olla liian työlästä. Päätin siis tutkia narratiivi-

suutta saarnoissa. Seminaarini loppuhetkillä ohjaajani vaihtui ja uuden ohjaajani 

yliopistonlehtori, dosentti Olli-Pekka Vainion ohjauksessa siirryin tutkimaan ka-

nonista tulkintaa saarnoissa. Olin jo tutkinut narratiivista teologiaa ja narratiivisen 

saarnan erityisyyttä, mutta siirryin askeleen taaksepäin, eli tutkin sitä teologista 

tulkintaa, joka löytyy narratiivisen teologian perusteista. Aiemmin tarkoitukseni 

oli ollut käyttää narratiivista holistista analyysiä tutkimuksessani ja opiskelinkin 

sen metodin, mutta kanonista tulkintaa tutkittaessa systemaattinen analyysi sopi 

aiheeseen paremmin. Tämä tutkimus on aineistolähtöinen ja analyysimenetelmä 

on systemaattinen analyysi. Ennalta valittu teoria ei siis jäsennä merkityksiä. Ana-

lysoin aineiston systemaattisella analyysillä niin, että käsitteiden, väitteiden, ar-

gumentaation ja edellytysten analysoinnin lisäksi huomioin saarnojen kokonais-

teologisen struktuurin
10

. Tutkimusmenetelmänä systemaattinen analyysi mahdol-

listaa eriasioihin keskittyvän laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen tekemisen 

ja sopii siksi kirjallisen tuotoksen analyysimenetelmiksi.  

 
 

 

                                                 
10

 Jolkkonen 2007,12. 
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2. Tutkimuksen tausta 

2.1. Kanoninen tulkinta 

Raamattu on nykytutkimuksen mukaan sekä tunnettujen että tuntemattomien ih-

misten erilaisissa historiallisissa ja kulttuurillisissa tilanteissa kirjoittama kirja. 

Kirjoittajien ja tekstien kopioijien elämässä vaikuttivat erilaiset sosiaaliset ja insti-

tutionaaliset seikat ja kaikilla niillä on vaikutusta Raamatun sisältöön.
11

 

Inhimillisistä kirjoittajista huolimatta kanonisesti tulkitsevat kristityt usko-

vat Raamatun olevan Jumalan ihmisille antamaa Sanaa. Se heijastaa ja välittää 

Jumalan puhetta sitä lukeville ja kiteyttää historiallisista tapahtumista ajattomia 

totuuksia. Raamattu on siis pyhää ja inhimillistä ja on näin analogia Jeesuksesta. 

Tällainen tulkinta Raamatusta on läheistä sekä Karl Barthin ajattelulle että Vati-

kaanin II konsiilin tuloksille. Tämän ajattelutavan mukaan Jumala sekä voi että 

haluaa toimia inhimillisen kielen avulla.
12

 Kun Raamatun eri tekstit ovat vuoro-

vaikutuksessa keskenään ja niitä käytetään toistensa tulkinta välineinä, voidaan 

puhua kanonisesta tulkinnasta.  

Raamatun kirjoitusten tulkintaan vaikuttaa lukijan ajatus siitä, mitä kirjoi-

tukset todellisuudessa ovat. Teologinen ajattelu vaikuttaa siihen, mitä ajattelemme 

Jumalasta ja maailmasta sekä niiden suhteesta toisiinsa. Teologista ajattelua ja 

tulkintaa ei olekaan helppo erottaa toisistaan. Ernst Käsemann toi kristologiseen 

analogiaan uuden näkökulman sanoessaan, että Raamattua tulisi tulkita kuten mui-

takin antiikin tekstejä. Hänen mukaansa niiden inhimillinen tausta tekee välttä-

mättömäksi historiallis-kriittisen tutkimuksen, vaikka siinä piileekin doketismin 

vaara.
13

 

Kanonista tulkintaa arvostavat ihmiset painottavat sitä, että Raamatun kaa-

nonin kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. On siis perusteltua lukea 

tekstejä siitä näkökulmasta, joka kaanonin muodostaneilla yhteisöillä oli. Valmis 

teksti on kokonaisuus, vaikka sisältää erilaisia osia. Tästä on esimerkkinä kaksi 

erilaista luomiskertomusta, jotka historiallis-kriittinen tulkintatapa haluaa pitää 

erillään
14

. Kertomuksia on lupa kanonisen tulkinnan perusteella tulkita toisiaan 

täydentävinä. Esimerkiksi ensimmäisessä luomiskertomuksessa ihmiselle anne-

                                                 
11

 Fowl 2009, 2. 
12

 Fowl 2009, 3. 
13

 Fowl 2009, 4. 
14

 1. Moos. 1:1−2:4a ja 2:4b−25 
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taan hallintavalta ja toisessa viljelemis- ja varjelemistehtävä.
15

 Raamatun ilmoitus 

on kokonaisvaltaista ja tekstit yhdessä välittävät ihmisille totuuden Jumalasta ja 

hänen tahdostaan meitä kohtaan. Sanoma tulee esille tasapainoisesti, jos yksittäis-

tä kohtaa verrataan koko Raamatun ilmoitukseen.
16

  

John Websterin mukaan oppi kirjoituksista tulee perustua opille trinitaari-

sesta Jumalasta. Kanonisen tulkinnan mukaan kristillinen Jumala on Kolminai-

suus, joka heijastaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen välistä itseilmaisua. Luodessaan 

kaiken Jumala halusi ihmisen omaksi kuvakseen ja yhteyteensä. Jumalan ilmoitus 

ihmisille on sekä opin lähde että sisältö. Kirjoitukset eivät vain ilmaise Jumalan 

toiveita ihmisille, vaan ne ovat vastaus ihmisten synnillisyyteen. Ne ovat kuin 

paluu Eedeniin ja mahdollistavat yhteyden Jumalaan. Kirjoitusten lisäksi Jumala 

alentuu ihmisten tasolle myös Jeesuksen elämässä.
17

 

Raamatun kirjoitukset ovat sidottuja erilaisiin historiallisiin, poliittisiin ja 

sosiaalisiin prosesseihin. Jos ilmoitus ymmärretään vain arkaaisena kausaalisuus 

prosessina ja filosofiseen epistemologiaan kuuluvana asiana, unohdetaan kolmiyh-

teisen Jumalan elämää luova ja rakastava läsnäolo ihmisten elämäntilanteiden 

keskellä. Kirjoitusten muokkaantuminen on ollut sekä historiallinen että inhimilli-

nen prosessi ja kirjoituksilla on siis jumalallinen ja inhimillinen luonne.
18

 

Stephen E. Fowl kirjassaan Theological Interpretation of Scripture käyttää 

kirjoituksista termiä “Jumalan itseilmaisu” kuvaamaan niiden kykyä syventää 

Jumalan ja ihmisten välistä yhteyttä. Inhimillisen prosessin tutkiminen on silloin 

ymmärrettävästi välttämätöntä. Kolmiyhteinen Jumala ei ole vain ilmoituksen 

lähde, vaan myös niiden kautta syvempään yhteyteen ohjaava voima. Huolimatta 

siitä, miten kirjoitukset ovat kokonaisuudeksi muodostuneet, kristityt voivat luot-

taa siihen, että niistä löytyy kaikki Jumalan ja ihmisten välisen yhteyden kasvuun 

tarvittava.
19

 

Kirjoitusten muotoutumisessa on havaittavissa erilaisia vaiheita ja vaikeita-

kin aikoja, mutta silti kristityt voivat huomata siinä kehityksessä Jumalan kaitsel-

muksen ohjaaman ilmoituksen. Pyhä Henki pyhittää kirjoitusten inhimillisen 

luonteen poistamatta sitä. Raamattu ei ole pyhä sen kirjoittajien tai toimittajien 

vuoksi, vaan koska sen rooli on tehdä siihen uskovista pyhiä. Fowlin mukaan kir-

joitukset pitäisi ymmärtää pelastusopin valossa. Ne ovat kolmiyhteisen Jumalan 

                                                 
15

 Veijola 2001, 62. 
16

 Aejmelaeus 2001, 278. 
17

 Fowl 2009, 7. 
18

 Fowl 2009, 9. 
19

 Fowl 2009, 10. 
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antama mahdollisuus ihmisille. Kristityt on kutsuttu tulkitsemaan, keskustelemaan 

ja sisäistämään kirjoitukset, jotta he pääsevät lähemmäs Jumalaa ja toisiaan. Kir-

joitusten teologinen tulkinta mahdollistaa kristityn vaelluksen lähemmäs Juma-

laa.
20

 

Esimodernina aikana kirjoituksia pidettiin Jumalan lahjana kirkolle ja Raa-

matun rooli oli tärkeä. Raamatun teologista tulkintaa arvostettiin enemmän kuin 

sen historiallisuutta. Kirjoitukset olivat kirkolle yhteinen kertomus, jonka kautta 

maailmaa tulkittiin. Maailmaa ja elämää tulkittiin siis teksteistä päin. Myöhemmin 

modernina aikana käännyttiin teksteihin päin ja todistettavasta ja historiallisesta 

tuli tärkeää. Kun Raamatulla alettiin selittää mennyttä, nykyistä ja tulevaa, ero 

todellisen maailman ja Raamatun esittämän maailman välillä aukeni suureksi.
21

  

Historiallis-kriittinen Raamatun tulkinta alkoi vaikuttaa kolmella merkittä-

vällä tavalla Raamatun tutkimiseen. Alettiin keskustella Raamatun tutkijoiden 

tunnustuksellisuudesta tai sen puutteesta. Toinen keskustelun aihe oli tekstin his-

toriallinen luotettavuus. Jeesuksen elämä ja evankelistat olivat tutkimuksen keski-

össä ja tutkijat pohtivat, mitä todella tapahtui. Tutkimuksessa ei arvostettu teolo-

gista tulkintaa, vaan etsittiin tekstien lähteitä. Historiallisuudesta tuli teologiaa 

tärkeämpi asia. Kolmas merkittävä asia on historiallis-kriittisen tutkimuksen val-

ta-asema ja teologian marginalisoituminen.
22

 

Modernilla ajalla ymmärrettiin kuitenkin tieteellisen tutkimuksen perusteel-

la, että historiaa ei yrityksistä huolimatta pysty tutkimaan ilman jonkinlaista tul-

kintaa. Historiallis-kriittinen ajattelu lähti kuitenkin oletuksesta, että se olisi mah-

dollista. Esimerkkeinä tulkinnasta tutkimuksen lähtökohtana voidaan pitää femi-

nististä ja marxilais-liberalistista teologiaa, jotka syntyivät historiallis-kriittisen 

tutkimuksen pohjalta. Teologinen tulkinta Raamatun tutkimuksen perustana ei 

loppunut kokonaan, mutta siirtyi pääasiassa kirkkojen omaksi tutkimusnäkökul-

maksi.
23

 

Kirjassaan Beyond the Bible (2004) I. Howard Marshall kuvaa Raamatun 

tulkintaa kolmella tavalla. Yleinen hermeneutiikka tutkii sitä, onko tekstissä tar-

koitus itsessään, vai syntyykö tarkoitus tekstin ja lukijan välissä. Kielen ja tekstin 

toimiminen sekä kirjoittajan ja lukija roolit ovat myös tähän tutkimussuuntaan 

kuuluvia asioita. Toinen tulkinnan taso on eksegeesi. Tutkitaan lähdekriittisesti 

                                                 
20

 Fowl 2009, 11−14. 
21

 Fowl 2009, 16−19. 
22

 Fowl 2009, 20. 
23

 Fowl 2009, 22. 
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kieltä ja tekstiä, kontekstia kirjoittamisen ja tekstin lukemisen näkökulmasta. 

Kolmas taso on sovellus, eli sen pohdinta, miten antiikin ajan teksti puhuu ai-

kamme ihmisille. Onko tulkinnassa eroja nykyään verrattuna kirjoittamisen ajan-

kohdan lukijoihin? Nämä kolme tasoa ovat sidoksissa toisiinsa.
24

  

Sekä historiallis-kriittisille Raamatun tutkijoille että teologisesti Raamattua 

tulkitseville teologeille on selvää, että Raamatusta löytyy vain vähän selkeitä 

opinkappaleita; siellä on enemmän kertomuksia ja runoutta.  Monenlaisia teologi-

sia näkökulmia voidaan perustella Raamatun teksteillä. Kirjoitusten diversiteetti 

huomattiin jo kaanonia koottaessa toisella vuosisadalla.
25

  

Kirkkoisä Ireneus opetti suhtautumaan Kirjoituksiin Uskonsäännön perus-

talta eli Jumalan pelastussuunnitelmasta käsin. Sanan inkarnaatio, kuolema ja 

ylösnousemus tapahtuivat tietyssä ajassa ja paikassa. Apostolinen usko saa muo-

don uskontunnustuksessa. Se luo raamin, johon Kirjoitusten moninaisuutta voi-

daan peilata.
26

  

Marshall toteaa, että kirjoituksia pitäisi tulkita kirjoituksilla. Hänen mu-

kaansa kriittistä tutkimusta voidaan tehdä sulkematta yliluonnollisuutta heti aluksi 

pois. Konservatiivinen ja liberaali tutkimus ovat lähestyneet viime vuosina toisi-

aan ymmärtäen, että kaikki voivat oppia toisiltaan jotain. Kirjoitusten tekstit ovat 

kirjallisia tuotteita, eivät historiallisen tapahtuman silminnäkijöiden kertomuksia. 

Tässä on kuitenkin se vaara, että kirjoitusten teksti selitetään vain kirjalliseksi 

tuotteeksi ja unohdetaan tekstin ja historiallisen tapahtuman suhde.
27

 

Fowlin mukaan tekstiä ei pitäisi tulkita arkeologisen kaivauksen tavoin, 

koska silloin voidaan rikkoa se, mikä löydetään. Raamatun teksti ja sen tulkinta 

liittyvät vahvasti toisiinsa ja ovat toisistaan riippuvaisia. Fowl esittää kirjassaan 

Theological Interpretation of Scripture (2009), että Kristus on kirjoitusten ja siis 

myös Vanhan testamentin res. Tätä hän perustelee Roomalaiskirjeen 10:4 jakeen
28

  

tekstillä Kristuksesta lain loppuna. Antaessaan ihmisille lain Jumala teki ihmisille 

lupauksen ja Kristuksen inkarnoituessa maan päälle se lupaus täyttyi lopullisesti. 

Ajatus lain täyttymisestä tai lakkaamisesta nousee myös Kristuksen omista sanois-

ta, että hän täyttää lain. Paavali kirjoitti asiasta myös Galattalaiskirjeen kolman-

                                                 
24

 Marshall 2004, 13−14. 
25

 Fowl 2009, 24−27. 
26

 Fowl 2009, 29. 
27

 Marshall 2004, 20−22. 
28

 ”Kristus on näet lain loppu, ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo.” 
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nessa luvussa. Hänen tekstinsä mukaan Vanhan testamentin oikea ymmärtäminen 

vie maaliin, joka on Jeesus Kristus.
29

 

Marshallin mukaan Raamatullisen lain tulkintaan nykyaikana on olemassa 

kaksi erilaista näkökulmaa. Ensiksi laki tai käsky on laadittu jotain tiettyä erityis-

tilannetta varten, esimerkiksi hän mainitsee rukoilemisen Paavalin lähetystyön 

puolesta. Se ei ole enää voimassa, mutta meidän tehtävämme on yhä rukoilla tä-

män hetken lähetystyön tarpeita muistaen. Toiseksi käskyn muoto voi pitää sisäl-

lään sen kirjoittamisen aikakauden kulttuurisen kontekstin. Esimerkkinä Marshall 

käyttää kehotusta tervehtiä toisia kristittyjä suudelmalla. Sekin käsky on voimassa 

käskynä tervehtiä, mutta kulttuuriseen ja sosiaaliseen ympäristöön sopivin ta-

voin.
30

 Käskyt eivät siis näissä tapauksissa lakkaa olemasta voimassa, mutta kon-

teksti ja historiallinen aikakausi vaikuttavat niiden sisältöön. 

Raamatussa on myös asioita, jotka ovat nykyään laittomia, esimerkkinä tästä 

kansanmurha tai orjuuden hyväksyminen. Marshallin mukaan on tärkeää huomata, 

ettei niiden vastustus ole pelkästään kulttuurinen kysymys, vaan nousee myös 

Raamatun kokonaisuuden ymmärtämisestä.
31

  Mitään tekoa tai asennetta ei ole 

tämän ajatuksen pohjalta mahdollista pitää varmasti Jumalan tahdon mukaisena 

vain yhden Raamatun kohdan perusteella. Sellaisessa Raamatun lukutavassa on 

vaarana, että hankitaan tekosyitä väärälle toiminnalle ja toimitaan Jumalan tahtoa 

vastaan. Tästä on esimerkkeinä esimerkiksi toisten kansanosien alistaminen tai 

juutalaisvainot.
32

 Verratessa esimerkiksi orjuutta ja muita Vanhan testamentin 

hyväksymiä asioita Fowln ajatukseen Kristuksesta koko Raamatun pääasiana, on 

helppo yhtyä Marshallin näkemykseen Raamatun kokonaisnäkemyksen ensisijai-

suudesta.  

Kanonisen tulkinnan lisäksi mahdollisia Raamatun tekstin tulkintamuotoja 

on useita.  Historiallis-kriittinen tulkinta on niistä merkittävin, koska sen opiskelu 

on tärkeä osa teologista koulutusta. Timo Veijolan mukaan saarna ei saisi kuiten-

kaan olla johdanto-opillinen esitelmä, jossa pohditaan vain tekstin syntyhistoriaa. 

Hänen mukaansa silloin tärkeimmäksi kysymykseksi nousee Raamatun historial-

linen luotettavuus.
33

 Keijo Nissilä kirjoittaa siitä, miten tämä eksegeettisen meto-

din yksisuuntainen suuntautuminen diakroniseen analyysiin ei ole niin hedelmäl-

listä kuin synkroninen ajattelutapa olisi. Siinä tekstiä tutkitaan osana kommuni-

                                                 
29

 Fowl 2009, 32−35. 
30

 Marshall 2004, 34. 
31

 Marshall 2004, 35. 
32
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33
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kaatiotapahtumaa, johon se on alun perin kirjoitettu. Raamatun tekstin taustojen 

tunteminen on saarnaajalle tärkeä taito, mutta ei saarnan pääasia.
34

 

Kanoninen tulkinta on osa tulkintasuuntausta, jossa ollaan kiinnostuneempia 

tekstistä ja sen edessä olevista ilmiöistä, kuin sen takan olevien asioiden vaikutuk-

sesta tekstiin. Muita tulkintatapoja kanonisen tulkintatavan lisäksi ovat retorinen, 

narratiivinen, strukturalistinen, feministinen ja reseptioesteettinen.
35

  

2.2. Narratiivinen teologia – esimerkki kanonisesta tulkin-

nasta 

Tässä luvussa selvitän, mitä on narratiivinen teologia ja mistä se sai alkunsa. 

Aluksi käsittelen postliberaalin teologian lähtökohtina barthilaisuutta eli dialektis-

ta teologiaa sekä puheaktiteoriaa. Olen myös valinnut kaksi narratiivisen teologian 

alkuvaiheen tärkeimpiin edustajiin kuuluvaa teologia, Hans W. Frein (1922–1988) 

ja George A. Lindbeckin (1923−) ja käsittelen heidän ajatuksiaan ja argumentte-

jaan tässä luvussa. Frei ja Lindbeck kuuluivat molemmat amerikkaisen Yalen yli-

opiston opettajakuntaan ja molempien ajatukset ja kirjallinen tuotos vaikuttivat 

tärkeällä tavalla postliberaalin narratiivisen teologian syntyyn ja kehitykseen. Lu-

vun loppuosassa käsittelen narratiivista saarnaa esimerkkinäni kanonisesta tulkin-

nasta. 

Narratiivisen teologian taustalla voidaan ajatella olevan Karl Barthin ajatus 

teologiasta tieteenalana, jonka tehtävä on pitää kristillisen kirkon julistus uskolli-

sena Raamatussa ilmoitetulle Jeesukselle Kristukselle. Barthin oppi ”Jumalan Sa-

nan kolminaisesta muodosta” korostaa yhteyttä kirkon julistuksen ja Jeesuksen 

Kristuksen persoonan välillä.
36

 Karl Barthin ja hänen kannattajiensa teologista 

suuntausta eli dialektista teologiaa kutsutaan yleisesti nimellä barthilaisuus. Dia-

lektinen teologia on ensimmäisen maailmansodan jälkeen syntynyt suuntaus, jon-

ka edustajia olivat Barthin lisäksi muun muassa Emil Brunner, Rudolf Bultmann 

ja Friedrich Gogarten. Suuntaus sai teologiassa aikaan dialektisen käänteen, joka 

kohdistui liberaalia tulkintaa vastaan.
37

 

Toinen narratiivisen teologian taustafilosofia on puheaktiteoria, jonka mu-

kaan Raamatun inhimillisten kirjoittajien puheaktien kautta ilmenee jumalallisen 

”kirjoittajan” puheakti. Huomattavimmat teologiset sovellutukset siitä teoriasta 

                                                 
34

 Nissilä 2001, 178. 
35

 Veijola 2001, 62. 
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ovat ensimmäisenä tehneet Nicholas Wolterstorff ja Kevin J. Vanhoozer. Narra-

tiivinen raamatuntulkinta arvostaa tekstin maailmaa ja pitää Raamattua yhtenäise-

nä tekstinä, jossa kirjojen läpi ja yli jatkuva kertomus avaa lukijalla Jumalan iden-

titeetin. Raamatun merkitys on siis ilmoittaa inhimillisten kirjoittajien kautta, ku-

ka Jumala on.
38

  

Kolmantena narratiivisen teologian taustalla vaikuttavana filosofiana voi-

daan pitää Paul Ricoeurin edustamaa struktuurianalyysiä. Historiallis-kriittinen 

raamatuntutkimus käsittelee tekstejä pääasiassa historiallisesti, ”pitkittäissuunnas-

sa”. Strukturalistisesti orientoitunut hermeneutiikka pyrkii ”poikittaissuuntaiseen” 

analyysiin, keskittyen tekstin kielen kognitiivisten sisältöjen, logiikan ja semantii-

kan analyysiin. Narratiivinen teologia korostaa, että ihmisen saavutettavissa oleva 

totuus todellisuudesta on kielessä ilmenevissä tajunnan struktuureissa. Ricoeur 

ilmaisi asian sanoen, että tulkitsija on aina ”tekstin edessä”.
39

 

Yhdysvalloissa kehittyi jo 1970-luvulla Yalen koulukunta, joka kritisoi mo-

dernia teologiaa sen sitoutumisesta rationalistiseen hermeneutiikkaan ja positi-

vismin suosimaan naturalistiseen maailmankuvaan.
40

 Koulukuntaa on kutsuttu 

sekä postliberalismiksi että narratiiviseksi teologiaksi. Kirjaimellisesti postlibera-

lismi on moderniin liberalismiin kriittisesti suhtautuva liike. Sitä ei silti voi pitää 

anti-liberaalina, anti-sekulaarina tai anti-modernina – ainakaan liikkeen edustajat 

eivät sitä itse niin nimittäneet.
41

   

Alister E. McGrathin mukaan postliberaali teologia on ehkä viime vuosi-

kymmenien tärkeimpiä teologisia liikkeitä, vaikka se ei olekaan mikään selkeä 

suuntaus, vaan paremminkin teologinen trendi. Tärkeimpiä narratiivisen teologian 

varhaisia edustajia olivat Hans Frein, George Lindbeckin lisäksi Harvardin Yli-

opiston Ronald Thiemann.
42

 Tämä Yalen koulukunta, joka halusi ottaa Raamatun 

kertomukset sellaisena kuin ne oli kirjoitettu, oli tärkein postliberaali ryhmittymä. 

Dan R. Stiverin mukaan on vielä kaksi muutakin, joista toinen oli chicagolainen 

ryhmittymä tärkeimpinä edustajinaan David Tracy, Langdon Gilkey ja Paul Rico-

eur. He korostivat kulttuurisia narratiiveja ja tyyppejä. Kolmas ryhmä oli kalifor-

nialainen ihmisten omia kertomuksia ja elämänkertoja tutkiva ryhmä. Se painotti 

tutkimuksissaan, mitä merkityksiä ne antoivat teologisille käsitteille. Ryhmään 
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40
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kuuluivat muun muassa James McCllendon, Michael Goldberg ja Terence Til-

ley.
43

 

 Juutalaista syntyperää ollut ja kristityksi kääntynyt Hans Frei oli ensimmäi-

nen narratiivisen strukturalismin edustaja. Hän korosti kertomuksen merkitystä; 

aiempi moderni teologia painotti kertomuksen historiallisen todenperäisyyden 

merkitystä historian kaltaisten kertomusten kohdalla (history-likeness of the narra-

tives). Historiallinen kritiikki oli ohjannut merkityksen tarkastelua ja erottanut 

tulkinnan itse sisällöstä.  Frein mukaan tekstien merkityksen analyysi täytyy erot-

taa historiallisista kysymyksistä ja kertomus on luettava sen omilla ehdoilla.
44

 

Tässä argumentissaan hän nojaa Karl Barthin dogmaattiseen hermeneutiikkaan. 

Molemmat tutkijat painottavat uskon merkitystä Raamatun tekstien aitoon ym-

märtämiseen.
45

 Frei ilmaisi asian esseessään ”Remarks in Connection with a 

Theological Proposal” näin: ”Tekstin merkitys pysyy samana tulkitsevien suku-

polvien perspektiiveistä huolimatta.” Tekstin merkitys on hänen mukaansa auto-

nominen ja kirjaimellisesti otettava; se ei kuitenkaan tarkoita koko Raamatun kir-

jaimellisesti ottamista.
46

  

Raamatun kertomuksista puhuessaan Frei otti käyttöön realistisen kerto-

muksen termin.  Hänen mukaansa kertomus voi olla samaan aikaan sekä fiktiivi-

nen että historiallinen ja vaikka tekstissä olisi metaforia, se ei silti ole myytti. 

Frein mukaan siis kertomus merkitsee juuri sitä mitä se ilmaisee, lukija voi itse 

päättää, onko kertomuksen maailma hänelle todellinen.
47

 Lukijan pitäisi etsiä ker-

tomuksen narratiivista merkitystä, sillä on tarpeetonta viitata kirjoittajan mielen-

liikkeisiin tai kertomuksen vaikutuksiin lukijassa. Narratiivinen totuuskäsitys vaa-

tii aivan erilaista argumentaatiota kuin merkityksen pohdinta, ja niitä ei hänen 

mukaansa pitäisi sekoittaa. Merkitys säilyy pysyvänä ja normatiivisena – merkitys 

on kertomuksen totuus. Hän pohtii kertomusten totuutta aivan eri tavalla kuin mo-

derni filosofia yleensä ja painottaa sitä, että ymmärtäminen edellyttää lukijalta 

sitoutumista kertomusten luomaan maailmaan.
48

 Frein mielestä esteettinen lähes-

tymistapa mahdollistaa vuorovaikutuksen historiallisen ja uskonnollisen lähesty-
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mistavan kanssa. Hänen mukaansa historiallinen tutkimus ja filosofia ovat apu-

keinoja, jotka eivät saa hallita Raamatun tulkintaa.
49

  

Narratiivista teologiaa työstäessään hän tutki pääasiassa synoptisia evanke-

liumeja, mutta puhui ja kirjoitti paljon koko Raamatun kertomusten kristologisesta 

merkityksestä. Evankeliumit keskittyvät kuvaamaan Jeesuksen persoonaa, puheita 

ja tapahtumia, erityisesti hänen kuolemaansa ja ylösnousemiseensa liittyviä. Frei 

tiivistää asian sanoen: ”Jesus is his story.” Karl Barthin ajatus, Jeesus on Sovitus, 

on myös Frein teologiaa. Freille kristologia on selkeästi teologian ydintä. Hänen 

mukaansa kristologinen merkitys on normatiivinen myös muillekin Raamatun 

kertomuksille evankeliumien ohella.
50

 Frei korostaa, että ristiinnaulitun Jeesuksen 

ja ylösnousseen Kristuksen identiteetti on yksi ja sama.
51

 Ylösnousemuksen vuok-

si kirkon julistamalla Kristuksella on katkeamaton yhteys Jeesus Nasaretilaisen 

elämään.
52

 Frein argumenttien mukaan kristityn ei tarvitse tiedon tasolla tietää 

varmaksi kuin kolme asiaa, ja näistä kolmesta asiasta lähes kaikki raamatuntutki-

jat ovat yhtä mieltä. Eli siis siitä, että Jeesus oli varmasti historiallinen henkilö, 

joka julisti Jumalan valtakunnan olevan lähellä, ja hänet ristiinnaulittiin. Hänen 

mukaansa se, ettemme tiedä varmuudella muuta, on hyvä, koska usko ei voi pe-

rustua tietoon. Raamatun totuudet ovat siis muilta osin uskon totuuksia.
53

 

Toinen merkittävä Yalen koulukunnan edustaja on ruotsalaissukuinen 

George A. Lindbeck. Hänellä oli mielenkiintoinen tausta, joka varmaankin vaikut-

ti hänen ajatuksiinsa ja tutkimuskohteidensa valintaan. Elämänsä 17 ensimmäistä 

vuotta hän vietti Kiinassa lähetystyöntekijöiden lapsena monen kielen, kulttuurin 

ja uskonnon ympäröimänä. Keskiajan tutkijana Yale Divinity Schoolissa hän tu-

tustui syvällisesti katoliseen teologiaan, ja hänet nimitettiin edustajaksi Luterilai-

seen Maailmanliittoon. Sieltä hänet lähetettiin Vatikaanin II konsiilin tarkkailijak-

si, jonka ajanjakso 1962 - 1965 vei ekumeenikon keskelle tärkeitä keskusteluja. 

Keskusteluissa hän tiedosti dialogisuuden tarpeen lisääntyneen erityisesti barthi-

laisen neo-ortodoksian ja katolisen neo-tomismin välillä. Lindbeck tunsi olevansa 

usein oppositiossa sekä modernin protestantismin liberaalin että konservatiivisen 

siiven kanssa. Lindbeck koki vastauksena ongelmaansa olevan sekä inkarnaation 

että kolminaisuuden tärkeydestä löytämänsä yhteisen, ekumeenisen dogmin. Tä-

                                                 
49

 Stiver 1996, 135. 
50

 Frei 1993b, 40−42.  
51

 Frei 1993b, 58. ”The identity of the crucified Jesus and that of the risen Lord are one and the 

same in the accounts.” 
52

 Frei 1993b, 47. 
53

 Frei 1993b, 86. 



14 

män kirjoitusten ja kirkon dogmin hermeneuttisen alkukohdan tarkoitus on ohjata 

kirkon logiikkaa ja toimintaa.
54

 

Postliberaalina teologina Lindbeck painottaa merkitysten palauttamista 

Raamatun kertomusten sisälle. Hän kuvaa uskontoja kielinä, jotka korreloivat 

elämän eri muotoihin. Oppien tehtävä on hänen mukaansa toimia puheiden, asen-

teiden ja toiminnan yhteisöllisesti auktoritatiivisina sääntöinä.
55

 Lindbeck suosi 

kulttuuris-lingvististä uskonnon tutkimusta, ja hänen kiinnostuksensa kohdistui 

”kirjoitusten logiikkaan”. Postliberaali teologia haluaa olla tämän logiikan ohjaa-

maa ja sen avulla maksimoida sekä kirkon palvelu- että lähetystehtävä.
56

 

Timo Eskolan mukaan narratologia ja semiotiikka ovat muuttaneet Raama-

tun tekstien tarkastelun menetelmiä. Frein ja Lindbeckin edustama kulttuuris-

lingvistinen tulkinta pyrkii keskittymään kokemuksellisuuden sijasta tekstien 

omaan struktuuriin.
57

 Jacques Derridan kuuluisien sanojen mukaan, mitään ei ole 

tekstien ulkopuolella, koska kaikki mitä tiedämme, on kielessä. Mutta voimme 

ajatella, että kielen ulkopuolella on asioita.
58

 Eskolan mukaan kieli on väline eikä 

itseisarvo, ja sen avulla ihminen pystyy puhumaan lähes mistä tahansa
59

.  

Miikka Ruokasen mukaan narratiivinen teologia luopuu tekstin alkuperäisen 

merkityksen tieteellisen rekonstruktion ideaalista.
60

 Vaikka postliberaali teologia 

jätti taakseen liberaalin tutkimuksen tekstien taustoista, se ei hylännyt silti huolta 

kokemuksesta. Yksinkertaisesti sanottuna se etsi uudenlaista suhdetta kielen ja 

kokemuksen välille. Postliberaali teologia muokkasi liberaalia teologiaa suurem-

paan kuvailevaan tarkkaavaisuuteen merkkien välittävän kapasiteetin suhteen.
61

 

2.3. Narratiivinen saarna 

Suuren suomalaisen saarnakirjan esipuheessa Matti Poutiainen määrittelee saar-

nan tehtäväksi tuoda Raamatun tekstin ydinsanoma lähelle seurakunnan ja kaikki-

en kuulijoiden elämää. Saarna on hyvä, jos se haastaa kuulijan pohtimaan omaa 

elämäänsä ja samalla tuo Jumalan armon ihmisen ulottuville.
62

 Jumalanpalveluk-

sessa saarna edustaa todellista kohtaamisen teologiaa, eli dialogisuus on oleellinen 

osa saarnaa. Jotta saarna olisi jumalanpalveluksen keskiössä, siinä pitäisi olla mo-
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nenlaisia kohtaamisia Jumalan, ihmisten, tekstin ja eri aikakausien välillä. Narra-

tiivinen saarna voi parhaassa tapauksessa mahdollistaa ne kaikki, koska narratiivi-

suus on sosiaalista toimintaa ja tapahtuu aina dialogissa toisten kanssa.
63

 

Narratiivisen saarnan muoto on vaativa, mutta kuten seuraavassa luvussa 

selvitän, sillä on paljon etuja kuulijan kannalta. Narratiivinen saarna pidetään 

useimmiten minä muodossa. Siinä saarnaaja siirtää itsensä keskelle Raamatun 

kertomusta jonkun paikalla olleen ihmisen rooliin ottaen hänen ”henkilöllisyyten-

sä ja äänensä” saarnansa ajaksi.
64

 Onnistuessaan hän saa Raamatun kertomuksen 

koskettamaan kuulijoita ja saarnaajan res
65

 tulee syvällä tavalla ymmärretyksi. 

Syvällinen ymmärtäminen perustuu siihen, että Raamatun kertomusta lukiessaan 

tai siihen eläytyessään ihminen ikään kuin näkee tapahtumat kertojan silmin ja 

kertojan ääni kuuluu tarinan muiden henkilöiden ohella erottaen näin narratiivin 

draamasta.
66

 Raamatun kertomuksen kirjoittaja on toisinaan tarinan kertoja, toisi-

naan taas osana tarinaa, sen sisällä. Aina kertoja on kuitenkin oleellisena osana 

tarinaa.  

Saarnoja on monenlaisia, ainakin voidaan eritellä opillis-historialliset, medi-

tatiiviset, narratiiviset ja temaattiset saarnat ja useimmissa saarnoissa on varmasti 

useampia kuin yksi tapa käytössä. Opetuksellisen saarnan perinne ulottuu varhais-

kristilliseen katekumenaattijulistukseen asti ja sen sisältö liittyy päivän tekstiin. 

Aiemmin tämä saarnamuoto oli selkeästi yleisin.
67

 Opetuksellisen eli didaktisen 

saarnan perustana on useimmiten eksegeettinen analyysi tekstin taustoista.
68

 

Meditatiivinen saarna saa nimensä latinan sanasta meditatio, joka tarkoittaa 

aprikoimista, miettimistä, tutkistelua tai johonkin totuttautumista. Olennaista me-

ditatiivisessa saarnassa on katsella, kuunnella, kulkea mukana ja antaa kuulijalle 

tilaa. Se ei vetoa älyyn, vaan sydämeen ja siihen liittyy jokin sisäinen kuva, näyt-

tämö tai polku, johon kuulija itse astuu. Saarnaan voi liittyä myös konkreettisia 

kuvia, joihin kuulija voi liittää omat sisäiset kuvansa. Luonnon arkkityyppejä on 

myös mahdollista yhdistää Raamatun tekstiin. Samoin eksistenssiin liittyviä sym-

boleja käyttämällä voidaan käsitellä ihmisyyteen syvästi liittyviä asioita. Meditaa-

tion kieli on siis kuvien ja symbolien kieltä. Saarnassa ei argumentoida, vaan ky-
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sellään ja kuunnellaan. Tavoitteena on draaman kehittyminen kuulijan mielessä ja 

hänen oman rukouksensa syntyminen sisäisellä näyttämöllä.
69

 

Narratiivinen saarna on saanut nimensä latinan sanasta narratio, kertomus. 

Se on rakennettu kertomuksen muotoon, mutta sitäkin edeltää valmistava ekse-

geettinen, dogmaattinen, eettinen, liturginen ja pastoraalisia kysymyksiä pohtiva 

analyysi. Saarnaaja valitsee näkökulman samaistuen johonkin Raamatun kerto-

muksessa mainittuun tai kuvitteelliseen tapahtumia seuraavaan henkilöön. Narra-

tiiviseen saarnaan soveltuu siksi parhaiten minämuoto. Saarnaaja astuu sisälle 

kertomukseen ja peilaa omaa elämäänsä siihen, mitä näkee ja kokee. Saarnassa 

siis käydään läpi prosessi, johon vaikuttavat saarnaajan elämänkokemukset ja us-

kontulkinta, ja ne punoutuvat osaksi alkuperäistä kertomusta.
70

 

Narratiiviseen saarnaan ei kuulu Pihkalan mukaan mitään selitysosaa, koska 

kertomuksen on selitettävä itse itsensä ja toisaalta kuulija voi liittyä siihen omien 

elämänkokemustensa ja kysymyksiensä kautta. Selitys ei ole tiedollinen vaan ko-

kemuksellinen, se löytyy kertomuksen syvän sisällön kautta.
71

 

Raamatun tekstit sopivat narratiivisen saarnan pohjaksi, koska ne itsessään 

ovat esimerkki sanomasta, joka esitetään kertomuksen muodossa. Narratiivinen 

teologia perustuu ajatukselle Raamatun läpi kulkevasta juonesta, ”raamatullisesta 

kertomuksesta” (biblical narrative). Siinä kertomuksessa Israelin Jumala näyttäy-

tyy armollisena Luojana, Lunastajana ja Pyhittäjänä: Jumala, joka loi kaiken, pe-

lasti kansansa Egyptistä, herätti Poikansa kuolleista ihmiskunnan syntien tähden ja 

antaa seurakunnalleen Pyhän Hengen.
72

 Narratiiviseen teologiaan nojautuvan 

saarnaajan, joka on puheensa tyylilajiksi valinnut narratiivisen saarnan, voidaan 

ajatella ottavan Raamatun kertomuksen kokonaan todesta ja olevan kanonisen 

tulkinnan kannattaja. Frein sanoja lainatakseni, hän ottaa tekstin merkityksen au-

tonomisesti ja kirjaimellisesti.
73

  

Richard A. Jensen kysyy erilaisia uusia tapoja saarnata esittelevässä kirjas-

saan Telling the Story, miksi emme käyttäisi saarnoissamme evankeliumien tapaa 

kertoa tärkeästä asiasta. Niissä kirjalliset muodot ovat dialogi, kertomus ja runous, 

eikä muotoa ja sisältöä voi oikeastaan erottaa toisistaan. Jensen käyttääkin narra-

tiivisesta saarnasta mieluiten nimitystä kertomussaarna.
74
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Grant R. Osborne, kirjassaan The Hermeneutical Spiral. A Comprehensive 

Introduction to Biblical Interpretation, kuvaa kontekstualisointia liikkeenä ekse-

geesistä saarnaan. Narratiivinen saarna seuraa Raamatun omaa tulkintaa kerto-

muksesta ja seurakuntalaisille tulee näkyviin kertomuksen koko draama ja jännite. 

Saarnaajan taustatiedot kertomuksen ajasta tai ihmisistä auttavat kuulijoita saa-

maan mielessään kosketuksen uudistuneeseen kertomukseen. Hänen mukaansa 

tavanomaisia saarnaan kuuluvia kärkiä ei pidä käyttää narratiivisessa saarnassa, 

koska ne hävittävät näkyvistä kertomuksen oman jännitteen.
75

 

Raamatulliset kertomukset sisältävät teologiaa ja niissä on periaatteita ja 

teemoja, jotka on tarkoitettu niiden lukijalle. Mutta ensisijaisesti ne ovat kerto-

muksia ja ne pitäisi julistaa sellaisina. Raamatunkertomuksen juonen pitäisi olla 

saarnan runkona ja silloin sen pääkohdat muodostavat saarnan huippukohdat. Os-

bornen mukaan on parempi ajatella niitä liikkeinä, tai kuin näytelmän kohtauksi-

na, eikä saarnan huippukohtina.
76

 

Saarnaajan pitäisi huomioida juonen kehitys, dialogisuus, teologiset paino-

tukset ja kertomukseen identifioituminen, jotta narratiivinen saarna kontekstuali-

soituisi tämän päivän kuulijan elämään. Onnistuessaan narratiivinen saarna antaa 

kuulijoille mahdollisuuden eläytyä kertomukseen ja se vastaa kokonaisvaltaisesti 

heidän tarpeisiinsa. Osbornen mukaan vertauskuvallisessa (käyttää termiä narra-

tiivisen saarnan synonyyminä) saarnassa on tärkeää erottaa toisistaan raamatulli-

nen paikallisväri ja teologiset painotukset. Paikallisväritteisyys auttaa kuulijoita 

pääsemään tarinan sisään, mutta nykyhetkeen kontekstualisoitu teologia auttaa 

kuulijoita löytämään relevantteja vastauksia omiin kysymyksiinsä ja tarpeisiinsa. 

Kertomukset ovat täynnä havainnollisia esimerkkejä, jotka johtavat kuulijat luon-

nollisella tavalla soveltamaan kuultua omaan elämäänsä. Tästä syystä narratiivi-

nen saarna voi hyvin motivoida ja vakuuttaa kuulijoita. Osborne tiivistää sen sa-

noin ”Didaktinen saarna kuvailee kristillisiä totuuksia, kun taas narratiivinen saar-

na toteuttaa ne elämäntilanteissa.”
77

 

Roger Standing kirjassaan Finding the Plot, Preaching in a Narrative Style 

kirjoittaa muutoksen tarpeesta koskien nykypäivän saarnoja. Esimerkiksi Leith 

Andersson, kirjan A Church for the 21st Century kirjoittaja, on sitä mieltä, että 

saarnojen pitäisi muuttua deduktiivisesti jäsennellyistä induktiiviseen narratiivi-

seen muotoon ja mielestäni tukee näin Osbornen ajattelua. Raamatun esimerkkien 
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avulla mahdollistuu käsiteltävän asian sisäistäminen ja sillä on vaikutusta kuulijan 

omaan elämään.
78

 

Artikkelissaan ”The Pillars of the New Homiletic” O. Wesley Allen Jr. kir-

joittaa uudenlaisen saarnan tavoitteista. Hänen mukaansa saarnan painopiste pitäi-

si olla kuulijassa, ei saarnaajan argumentoinnissa. Tavoitteena tulisi olla raamatul-

linen ja teologinen saarna, joka luo autenttisuuden kuulijan mielikuvien avulla. 

Myös hän korostaa induktiivisen saarnan arvoa aiempien deduktiivisten saarnojen 

rinnalla. Ei pitäisi pyrkiä yleisestä yksityiseen päin vaan pitäisi lähteä yhdessä 

kuulijoiden kanssa etsimään vastausta päivän teemasta nouseviin kysymyksiin.
79

 

Samaa mieltä hänen kanssaan on Fred B. Graddock, joka korostaa, ettei ole reilua 

tutkia jotain teologista kysymystä, ja kertoa pohdintansa tulos kuulijoille antamat-

ta heille mahdollisuutta omaan pohdintaan. Hänen mukaansa saarnaajan on luotet-

tava kuulijoidensa kapasiteettiin tehdä omia johtopäätöksiä.
80

 

Shimon Bar-Efrat kirjoittaa Vanhan Testamentin narratiivisuudesta kerto-

vassa kirjassaan Narrative Art in the Bible raamatullisen kertojan ilmaisevan mitä 

hän näkee tai kuulee. Ulkopuolinen tarkkailija voi sanoa näkevänsä mitä ihminen 

katsoo, mutta ei, mitä hän näkee.
81

 Ajattelenkin, että viedessään kuulijat keskelle 

Raamatun kertomusta, narratiivinen saarna mahdollistaa kuulijoille erityisen tavan 

lähestyä ja kohdata kertomuksen ydin. Saarnan kuulija katsoo tilannetta omilla 

silmillään, omassa mielessään. Pienimmälläkin kertomuksen tapahtumalla on 

monta eri tehtävää juonen eteenpäin kuljettamisesta päähenkilön kuvailuun ja ker-

tomuksen tavoitteen painottamiseen.
82

  

Kuulijan tehtävänä on etsiä vastauksia omiin kysymyksiinsä mielikuvien 

konkretisoimasta kertomuksesta. Narratiivisessakin saarnassa pääosassa ovat abst-

raktit teologiset tai moraaliongelmia koskevat kysymykset, mutta lisätty mieliku-

va auttaa kuulijoita tärkeimpien asioiden ymmärtämisessä. Samalla saarna voi-

maannuttaa kuulijaa.
83

  Korostaessaan saarnassaan jotain yksityiskohtaa, esimer-

kiksi viipymällä siinä pidempään, saarnaaja yhdistää kertomukseen Pihkalan sa-

noin omaa elämänkokemustaan ja uskontulkintaansa.
84

 Saarnaajalla on siihen oi-

keus, mutta on tärkeää tiedostaa omien painotustensa vaikutus kertomukseen.  
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Saarna on narratiivinen taidemuoto, sanoo Eugene L. Lowry kirjassaan The 

Homiletical Plot.
85

 Raamatun tekstin kohdalla saarnaajan on aina mietittävä, mik-

si teksti ilmaisee asian tietyllä tavalla, ei riitä sen pohtiminen, mitä teksti asiasta 

kertoo. Juuri miksi kysymyksen pohtiminen mahdollistaa tietystä kertomuksesta 

saarnaamisen. Hän silti kehottaa ajattelemaan jokaista saarnaa narratiivina, vaikka 

siinä ei selkeää, erillistä kertomusta olisikaan.
86

 Saarna on aina tapahtuma ajassa 

eli se on aika-orientoitunut. Lowryn mukaan prosessissa on tietty toistuva järjes-

tys.
87

 

Frederic Buechner tuo kirjassaan Telling the Truth aivan uudenlaisia näkö-

kulmia saarnaamiseen. Hän kuvaa evankeliumia tragediana, komediana ja kerto-

muksena ja haastaa saarnaajaa ottamaan nämä näkökulmat huomioon. Toisaalta 

hän korostaa hiljaisuuden merkitystä todellisten uutisten kuulemiselle. Saarnates-

saan pappi ei yleensä rohkene olla kauan hiljaa, eivätkä kuulijatkaan usein tunne 

siinä tilanteessa hiljaisuudessa oloaan kotoisaksi, ja siksi papin täytyisi aina puhua 

totuutta rakkaudella. Selittämisen, selvittelyn ja patistelun sijaa pitäisikin saarnas-

sa pyrkiä herättämään muistoja sekä saada aikaan ajattelua ja jopa haaveilua. Sel-

lainen saarna auttaa Buechnerin mukaan kuulijoita löytämään sisältään kysymyk-

siä, joita he eivät tienneet edes haluavansa kysyä. Hiljaisuudesta löytyy myös vas-

taukset niihin lausumattomiin kysymyksiin – ketä me olemme, kuka Jumala on ja 

mikä on meidän kohtaamisemme evankeliumi.
88

 

Saarnaaja voi kasvaa runon kielen, eli vertauskuvien, symbolien ja kuvien 

käyttämiseen saarnan tärkeimpinä osina vanhatestamentillisten profeettojen lailla. 

Kuulijoiden joukossa on niitä ihmisiä, joiden elämän ongelmiin ja tragedioihin ei 

ole inhimillistä ratkaisua, ja silloin turhat sanat vievät vain tilaa hiljaisuudessa 

löytyvältä totuudelta. Buechner muistuttaa siitä, miten ystävänsä Lasaruksen hau-

dalla Jeesuskin aluksi vain itki. Meidän on vaikea katsoa itkevää lähimmäistämme 

ja pelkkä mielikuva itkevästä Jeesuksesta on meille raskas, koska se vie meidät 

oman itkumme lähteelle. Puhujalla on usein tarve tarjota vastaus, ja se on vain 

inhimillistä. Tunteellisuus vastausyrityksenä vie harhaan, mutta tunteista puhumi-

nen ja tunteiden näyttäminen ei ole tietenkään sama kuin tunteellisuus.  Kaikkein 
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tärkeintä saarnaajalle on ihmisille puhuessaan olla oma itsensä, ja sen tärkeys ko-

rostuu juuri silloin, kun jonkun kuulijan elämän tilanne on erityisen vaikea.
89
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3. Saarnojen systemaattinen analyysi  
 

Varhaiskirkon ajoista lähtien kolminaisuus on liitetty Jumalan toimintaan ajassa.  

Isä liitetään luomiseen, Poika pelastukseen ja lunastukseen ja Pyhä Henki pyhi-

tykseen, kirkkoon ja viimeisiin tapahtumiin. Jakoa ei saa kuitenkaan ajatella niin, 

etteivät Poika ja Henki olisi mukana luomisessa. Toisaalta koko kolminaisuus on 

mukana Kristuksen pelastusteossa ja kristillisessä kirkossa.
90

 

Työni tavoitteena on peilata saarnoja kanoniseen tulkintaan. Tutkin, löytyy-

kö niiden pohjalta ajatus, että Raamatun auktoriteetti on uskonopin perusta ja de-

taljeissaan epäyhtenäiseltä näyttävässä Raamatun kirjallisuudessa on sisäisesti 

yhtenäinen rakenne.
91

 Kanonisen tulkinnan mukaan Raamattua pidetään pyhänä ja 

inhimillisenä Jumalan sanana, joka välittää Jumalan puhetta sitä lukeville ja ki-

teyttää historiallisista tapahtumista ajattomia totuuksia.
92

 Raamatun kaanonin ko-

konaisuus on enemmän kuin osiensa summa. On siis perusteltua lukea tekstejä 

siitä näkökulmasta, joka kaanonin muodostaneilla yhteisöillä oli. Valmis teksti on 

kokonaisuus, vaikka sisältää erilaisia osia. Lars Aejmelaeus ilmaisee asian Saar-

nan käsikirjassa niin, että Raamatun ilmoitus on kokonaisvaltaista ja tekstit yh-

dessä välittävät ihmisille totuuden Jumalasta ja hänen tahdostaan meitä kohtaan. 

Sanoma tulee esille tasapainoisesti, jos yksittäistä kohtaa verrataan koko Raama-

tun ilmoitukseen.
93

 Kokonaisvaltaisuus ja sisäisesti yhtenäinen rakenne voi ilmetä 

monella tapaa. Tutkimuksessani olen etsinyt ja analysoinut saarnoista niitä kohtia, 

joissa saarnaaja ilmaisee hyväksyvänsä Raamatun kokonaisuutena. Vanhan testa-

mentin Messias-ennustusten toteutuminen Jeesuksen inkarnaatiossa ovat esimerk-

kejä tällaisesta kokonaisuusajattelusta.    

Laatimani saarnojen analyysin jaottelu perustuu kolminaisuusoppiin, koska 

usko Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen on koko kristikunnan yhteinen. On mie-

lestäni siksi perusteltua ottaa se analyysin teemojen lähtökohdaksi. Kirkkoisä 

Ireneuksen mukaan hajallaan ympäri koko maailman oleva kirkko julistaa tätä 

oppia, niin kuin sillä olisi vain yksi suu.
94

 Jokaisessa osassa olen käsitellyt niitä 

kristilliseen oppiin ja elämään kuuluvia asioita, jotka mielestäni siihen sisältyvät. 

Lukujen sisäinen jaottelu on siis täysin omani, ja muutkin vaihtoehdot olisivat 
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varmasti myös perusteltavissa. Perusjaottelun usko – toivo – rakkaus olen lainan-

nut Augustinukselta, ja käsittelen siis kolmessa seuraavaksi Isä luvussa uskoa, 

Poika luvussa toivoa sekä Pyhä Henki luvussa rakkautta. Suuren suomalaisen 

saarnakirjan saarnoista etsin esimerkkejä näihin otsikoihin. Analyysi vaiheessa 

lisäsin lukijoita ajatellen ensimmäisen vuosikerran esimerkkien kohdalle saarna-

tekstit nootteihin. Saarnat ainakin näissä esimerkkitapauksissani perustuvat evan-

keliumiteksteihin. Viittaan analyysiä tehdessäni sekä tietyn kirjoittajan saarnaan 

että saarnatekstiin ensimmäisen vuosikerran osalta.  

Dogmaattisen jaotteluni lähteinä ovat Augustinuksen Usko, toivo, rakkaus, 

Hägglundin Uskon malli, Katolisen kirkon katekismus, The Oxford Handbook of 

Systematic Theology, Pihkalan Johdatus dogmatiikkaan ja Teinosen Ajasta ylös-

nousemukseen – sata sanaa teologiaa.  
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4. Isä – usko 

4.1. Jumalan ominaisuudet ja kolminaisuus 

Jumalan ominaisuuksia on kirjallisuudessa jaoteltu sisäisiin ja ulkonaisiin ominai-

suuksiin. Jumala on olemukseltaan henkinen, näkymätön, ikuinen, muuttumaton, 

kuolematon ja kaikkivaltias. Nämä ovat sisäisiä, jumaluuteen kuuluvia ominai-

suuksia. Ulkonaiset ominaisuudet, jotka liittyvät Jumalan suhteeseen luomakun-

taan, ovat Jumalan kaikkivaltias ja hyvä olemus, Hänen vanhurskautensa, viisau-

tensa sekä totuudellisuutensa. Olemukseltaan Jumala pysyy meille ihmisille salat-

tuna.
95

 

Jumala on rakkaus, näin asian ilmaisee esimerkiksi Johannes.
96

 Jumalan 

olemassaolo on rakkautta, ja lähettäessään Poikansa ja rakkauden Henkensä Juma-

la paljastaa olevansa ikuista keskinäistä rakastamista, ja me kaikki olemme osalli-

sia tästä rakastamisesta.
97

 

Jumala on yksi ja toisaalta kristillisen monoteismin muotona on kolminai-

suusoppi.
98

  Kun uskomme Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen, uskomme yhteen 

Jumalaan. Jo varhaiskirkon kastekaavan kysymyksissä oli nähtävissä kolminai-

suusoppi ja ensimmäiset uskontunnustuksetkin olivat kolmiosaisia.
99

 Heikki Ter-

vonen puhuu saarnassaan Uskon kestävyys ahdingoissa uskosta pelastavaan Jee-

sukseen Kristukseen ja siitä, miten kristillinen usko on persoonallista uskoa Isään 

Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen Pyhän Hengen johdatuksessa. Tässä näkyy 

kanoninen ajatus Raamatusta opin lähteenä ja sisältönä.
100

  

Uudessa testamentissa kolminaisuus näkyy monessa kohdassa, esimerkiksi 

Jeesuksen kasteessa Isä puhuu taivaasta ja Henki laskeutuu kyyhkysen hahmossa 

Jeesuksen päälle. Matteuksen evankeliumin 28. luvussa olevat kasteen asetussanat 
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”… ja kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen…” sekä Jeesuksen 

sanat Johanneksen evankeliumin luvussa 14: ”Minä käännyn Isän puoleen ja Hän 

antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on 

Totuuden Henki” – myös nämä ovat triadisia ilmauksia.
101

 Kolminaisuus esiintyy 

apostolien kirjoituksissa, kuten eukaristian viettoon otettu tervehdys: ”Herramme 

Jeesuksen Kristuksen armo, ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus ol-

koon kaikkien teidän kanssanne.”
102

 Se perustuu 2. korinttilaiskirjeen 13. luvun 

loppuun.
103

 

Kolminaisuusoppi pitää sisällään paljon enemmän kuin yhden opin kohdan. 

Kristologia, oppi Pyhästä Hengestä, pelastuksesta ja Jumalan armeliaasta itsensä 

antamisesta ovat muun muassa osia kolminaisuusopista.
104

 Sekä apostolisessa että 

Nikean uskontunnustuksessa kolminaisuus on selkeä oppi. Jälkimmäisessä tun-

nustuksessa Kristuksesta sanotaan: ” tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, 

joka on samaa olemusta kuin Isä”. Syntymisellä ei tässä tarkoiteta Kristuksen syn-

tymistä ihmiseksi Mariasta, vaan Isästä iankaikkisuudessa. Hän on Logos, sana, 

yhtä ikuinen kuin Isä.
105

 

Matteuksen evankeliumi
106

 rinnastaa Heikki Kotilan mukaan kirkastusvuo-

ren ja Jeesuksen kasteen. Molemmissa kuullaan Matteuksen mukaan taivaasta 

ääni, joka sanoo: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt”. 

Kotilan mukaan kertomukset Jeesuksen kasteesta Jordanilla ja kirkastusvuorella 

kuvastavat Isän ja Pojan suhdetta. Kasteen ja kirkastusvuoren yhteydessä ja niiden 

läpi Raamatun lukijat voivat ymmärtää Golgatan tapahtumien kauhistettavuuden 

ja syvyyden.
107

 Näin Kotila osoittaa käyttävänsä kanonista tulkintaa. 
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Olavi Vuori huomioi Kirkastussunnuntain saarnassaan toisen vuosikerran 

mukaan
108

, että ennen Kirkastusvuorelle menoaan Jeesus pohti ja kyseli lähimmil-

tään, kuka hän on. Tähän jokaisen ihmisen aitoon kysymykseen ja identiteetin 

muodostumisen perustaan Jeesus sai vastauksen Isän rakkaudentunnustuksessa: 

”Tämä on minun rakas Poikani. Kuulkaa häntä!” Samalla Mooses ja Elia vakuut-

tivat Jeesukselle, että hänen exoduksensa vie lopulta voittoon, vaikka kärsimyksen 

kautta. Tässä Vuori näkee liittymäkohdan Israelin kansan vaellukseen erämaas-

sa.
109

 

Samaan kansanvaellukseen viittaa myös Petri Karttunen toisen adventtisun-

nuntain saarnassaan, joka käsittelee matkalle lähtöön valmiina olemista.
110

 Sa-

moin kuin juutalaisten piti Egyptissä odottaa valmiina viitta vyötettynä, myös 

Jeesuksen seuraajien pitää olla varustautuneena lähtöä varten. Me emme saisi olla 

kiinnittyneinä maallisiin asioihin, kuten omaisuuteen. Hänen löytönsä usean kie-

len sanojen yhtäläisyyksiin matkan ja valmiina olemisen välillä, on mielenkiintoi-

nen. Saksan fertig ja ruotsin färdig, eli valmis, ovat lähellä sanoja färd tai Fart, eli 

matka. Valmis ei tarkoita täydellistä, vaan lähtövalmista ihmistä.
111

 

Luukkaan perikooppitekstissä mainitaan kaksi asiaa, jotka kuvaavat lähtö-

valmiutta: lampun palaminen ja viitan liepeiden nosto. Lamppu kuvastaa rukousta 

ja sen tuomaa valoa. Rukous ei ole vain pyyntöjen esittämistä vaan oman elämän 

tutkimista Jumalan sanan valossa. Voisi varmaankin sanoa, että lamppu kuvaa 

Jumalan sanan valoa, lampun valo on Kristuksen läsnäoloa. Toinen merkki, joka 

Luukkaan mukaan Jeesuksen puheessa kuvaa valmiutta lähteä, on viitan liepeiden 

sitominen ylös vyötärölle. Se helpotti aikanaan pitkän ja pölyisen matkan kulke-

mista, mutta sillä on myös toinen tarkoitus. Palvelijan ja orjan täytyi Jeesuksen 

aikaan sitoa viittansa liepeet, isäntä tai arvovieras ei niin koskaan tehnyt. Tämä ele 

mahdollisti muiden palvelemisen. Jeesus siis kehottaa seuraajiaan jakamaan kans-

sakulkijoiden pimeyden ja taakat ja valaisemaan omaa ja muiden elämää valol-

laan.
 112

 Karttunen tulkitsee juutalaisten kansanvaelluksen Luukkaan evanke-

liumin valossa. 

Toisen adventtisunnuntain saarnassa ensimmäisen vuosikerran mukaan Ta-

pani Ruokanen vertaa tekstikohtaa ”Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan pilven 

päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan” Vanhan testamentin kohtaan, jossa 
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eksynyttä kansaa johdattaa Herra Sebaot pilven muodossa.
113

 Ruokasen mukaan 

Herra johdattaa kansaansa ja tähän ovat kaikki sukupolvet luottaneet. Historian 

päättyessä kaiken muun sortuessa Ihmisen Poika on paikalla ja lähellä.
114

  

Kirkkoisä Augustinukselle oli selvää, että Pyhä Kolminaisuus oli läsnä jo 

luomisessa. Heikki Kotila huomioi tämän Helluntain saarnassaan toisen vuosiker-

ran mukaan
115

. Isä sanoi Pojalle ”tehkäämme” ja Henki liikkui vetten päällä. 

Luominen oli Kolminaisuuden ensimmäinen teko, mutta ei viimeinen. Kotila 

huomauttaa, että uskontunnustuksessakin Pyhää Henkeä kutsutaan ”elämänanta-

jaksi” tai ”eläväksitekijäksi”. Kristillinen kirkko ymmärsi jo varhain, että Pyhä 

Henki toimi aivan alusta lähtien vaikuttavana osana Kolminaisuutta. 
116

 

4.2. Luominen 

Kristillinen luomisoppi ei anna rationaalista vastausta kysymykseen, miksi maa-

ilma on olemassa ja miten se on syntynyt. Luomisuskon vastaukset kaiken alkupe-

rästä kuuluvat uskon alueelle ja puhuvat siitä, että Jumala on kaiken alku ja lähde. 

Jumala tahtoo tekojensa kautta saada ihmiset tuntemaan ja tunnustamaan Hänet ja 

se, että ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Luomisoppi on osa raamatullista uskon 

todistusta. Heprealaiskirjeen 11 luvussa sanotaan, että uskon kautta me ymmär-

rämme, että maailma on luotu Jumalan sanalla. Sitä vanhatestamentillista verbiä 

bara, mitä käytetään luomisesta, ei käytetä muusta muovaamisesta tai valmistami-

sesta.  Sen sisältö on alkuperäisen uuden luominen, luominen tyhjästä ja subjekti 

aina Jumala.
117

 

 Kristillisen luomisuskon johtopäätöksinä on, että Jumala on kaiken keskus, 

ei maailma, ja Jumala hallitsee luomakuntaa. Jumala on todellisuus itse ja läsnä 

kaikkialla, Hän on luomakuntansa Herra. On siis epäjumalanpalvontaa kunnioittaa 

luotua enemmän kuin Luojaa, ja luomisusko riisuukin luonnolta pyhyyden. Toi-
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saalta luonto todistaa Jumalasta ja siksi siitä on pidettävä hyvää huolta.
118

 Ihmi-

set ottavat luonnon ja luomisen ihmeet itsestäänselvyyksinä, eivätkä ole niistä 

kiitollisia
119

. 

Kristillinen luomisusko on maailmankuva, oikeastaan näkökulma asiaan, 

johon tieteellinen tutkimus lähestyy toisesta näkökulmasta. Tiede on sidoksissa 

omaan maailmansisäiseen näkökulmaansa ja Raamatun ajatukset luomisesta edel-

lyttävät uskoa persoonalliseen Jumalaan. Vuorovaikutus näiden kahden välillä on 

mahdollinen, jos pysytään avoimena sille tutkimattomalle, mitä pyritään ymmär-

tämään.
120

 

Kristilliseen ihmiskäsitykseen kuuluu ajatus ihmisestä osana luomakuntaa, 

mutta Jumalan kuvana. Kaikki mitä Jumala on luonut, on hyvää, ja siis ihminen-

kin oli alun perin hyvä.
121

 Katolisen kirkon katekismuksen mukaan kaikessa luo-

dussa ilmenee jotain Jumalan kaltaisuutta, varsinkin ihmisessä, joka on luotu Ju-

malan kuvan mukaan, hänen kaltaisuuteensa
122

. Palmusunnuntain saarnassa
123

 

Jussi Elenius imaisee, miten Luoja rakasti luomakuntaa ja luotujaan Jeesuksena 

täällä eläessään.
124

 Risto Saarinen korostaa sitä, miten Jumalan suhtautuminen 

ihmiskuntaan on Isän suhtautumista luotuihin lapsiinsa. Se ilmenee ystävällisyy-

tenä ja rakkautena, ei hallitsemisena. Sen ilmaisee hyvin kaikkein ehkä tunnetuin 

yksittäinen jae: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan 

Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi 

iankaikkisen elämän.” (Joh. 3:16) Saarinen korostaa jakeen alkua: Jumala rakastaa 
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koko maailmaa, ei vain jotain harvojen valittujen ihmisten sielun osaa.  Tämä jae 

on mielestäni kristillisen ihmiskäsityksen perusta.
125

 

Luomiskertomuksessa kerrotaan, miten jokainen siemen tuottaa lajinsa mu-

kaista hedelmää. ”Maa versoi vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, 

jotka kantoivat kukin oman lajinsa mukaista siementä. Jumala näki, että niin oli 

hyvä” (1. Moos.1:12). Ari Hukari vertaa saarnassaan meidän elämäämme kasvei-

hin, joiden sekaan paholainen kylvää rikkaviljaa.
126

 Jokainen elää silti omaa kas-

vuaan kuten Jumala on tarkoittanut. Hyvä siemen on Jumalan lapsi, jonka satona 

syntyy uusia Jumalan lapsia.
127

  

Tapani Ruokanen yhdistää luomiskertomuksen, nykyhetken ahdistuksen ja 

maailmanlopun kuvat saarnassaan. Hänen mukaansa maailma on Jumalan käsissä; 

luomisessa kaaoksesta kasvoi kosmos, joka on yhä ja tulevaisuudessakin Jumalan 

maailma. Meren aaltojen pauhu viittaa kaaoksen paluuseen, koska luomisjärjestys 

hajoaa ja luonnonlait murtuvat.
128

 

Luomiskertomuksen avulla tulkitaan Jeesuksen ylösnousemusta ja pääsi-

äisaamun ihmettä kanonisen tulkinnan avulla Jussi Eleniuksen saarnassa.
129

 Ylös-

nousemus on hänen mukaansa Jumalan uusi luomisteko.
130

 Jumala luo tyhjästä – 

siitä kertoo pääsiäisyö myös Marjatta Laitisen mukaan.
131

 Sinä yönä palattiin al-
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kuun, luomiseen asti. Se yö kertoo Laitisen mukaan myös Jumalasta, joka ei enää 

kiroa maata, vaan pelastaa sen. Hän myös johdattaa kansansa vapauteen. Laitinen 

yhdistää pääsiäisyöhön siksi tarinat pelastajahahmoista, Nooasta ja Moosekses-

ta.
132

 

4.3. Syntiinlankeemus, laki ja käskyt  

Jumala tietää minkälaista tekoa olemme, toteaa Marja Heltelä saarnassaan 3. paas-

tonajan sunnuntaina.
133

 Ihmiset kiintyvät pahaan, ahneuteen ja oman edun tavoit-

teluun. Silti hänen mukaansa ihmisten ei tarvitse elää pahan pelossa, koska Kris-

tus on vapauttanut ihmiset elämälle.
134

 

Raamatun alkulehdillä on kertomus maailman luomisesta ja ihmisen syntiin-

lankeemuksesta. Siinä on käytetty kuvakieltä, mutta se auttaa meitä ymmärtämään 

mitä synti on, ja kuinka se leimaa koko ihmiskunnan historiaa.
135

 Hans-Cristian 

Daniel muistuttaa kuulijoitaan ihmisen halusta hoitaa ja määrätä kaikesta itse. 

Ihmiset polveutuvat hänen mukaansa Kainista, Aadamin ja Eevan pojasta. Kain 

tappoi veljensä, koska hänen oma uhrisavunsa ei noussut hänen mielensä mukai-

sesti Jumalan luo. Tässä Daniel viittaa siihen, että ihmiset haluavat hoitaa pyhi-

                                                                                                                                      
gon noustua he lähtivät haudalle. Matkalla he puhuivat keskenään: "Kuka auttaisi meitä ja vierit-

täisi kiven hautakammion ovelta?" Mutta tultuaan paikalle he huomasivat, että kivi oli vieritetty 

pois; se oli hyvin suuri kivi. 

Sisälle hautaan mentyään he näkivät oikealla puolella istumassa nuorukaisen, jolla oli yl-

lään valkoiset vaatteet. He säikähtivät. Mutta nuorukainen sanoi: "Älkää pelästykö. Te etsitte Jee-

sus Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä. Tuossa on 

paikka, johon hänet pantiin. Menkää nyt sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös Pietarille: 'Hän 

menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet, niin kuin hän itse teille sanoi.'" 

Ulos tultuaan naiset pakenivat haudalta järkytyksestä vapisten. He eivät kertoneet kenellekään 

mitään, sillä he pelkäsivät. 
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 Katolisen kirkon katekismus 2005, 112. 
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tyksen itse. Danielin mukaan ”Kristuksen pyhitys on kyllin”.
136

 Haavoittuvaksi 

ihmiseksi tullut viaton Kristus ristillä on uhri ihmisten ja jumalattoman maailman 

puolesta. Daniel soveltaa Paavalin teologiaa evankeliumin tulkitsemiseen. Lisäksi 

hän osoittaa riippuvuutensa Raamatusta opin perustana.
137

 

Syntiinlankeemus tapahtui ihmisen kuunnellessa ja totellessa kiusaajan sanoja 

Paratiisissa: ”Teistä tulee Jumalan kaltaisia.” Ihminen käytti Jumalan antamaa 

vapautta väärin, eikä totellut Hänen käskyään.
138

 Ihminen rikkoi tottelemattomuu-

dellaan sen yhteyden Jumalaan, johon hänet luotiin, ja hänet karkotettiin paratii-

sista
139

. 

Kirkon traditio opettaa, että Saatana eli Paholainen oli alkujaan enkeli, joka oli 

vapaasta tahdostaan hylännyt Jumalan valtakunnan. Tämän kapinan vaikutus kuu-

luu myös noissa ihmistä houkuttaneissa sanoissa.
140

 Synti on loukkaus Jumalaa 

kohtaan, koska se on kapinaa Hänen tahtoaan vastaan.
141

 Jumala olisi voinut tehdä 

oikeudenmukaisesti pahasta lopun, mutta Hän päättikin tehdä pahasta hyvää.
142

 

Paavali sanoo Roomalaiskirjeen viidennessä luvussa, että yhden ihmisen tottele-

mattomuus teki kaikista syntisiä, ja että se teko toi maailmaan synnin ja kuole-

man.
143

 Jeesuksen kuolema ei ollut onnettomien olosuhteiden syytä, vaan häntä 

vastassa oli sielunvihollisen voima ja koko maailman pahuus. Kaifaan sanojen 

                                                 
136

 Daniel 2005, 220; vrt. 1. Kor. 1:30: ”Hänet [Kristuksen] Jumala on antanut meille - - pyhityk-

seksi”. 
137

 Daniel 2005, 219–220. 
138

 Katolisen kirkon katekismus 2005, 114. 
139

 Hägglund 1985, 74. 
140

 Katolisen kirkon katekismus 2005, 113. 
141

 Katolisen kirkon katekismus 2005, 467. 
142

 Augustinus 2004, 46. 
143
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Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää 

yhden ainoan vanhurskas teko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. Niin kuin 

yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee kaikista van-

hurskaita. Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi. Mutta missä synti on 

tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuole-

maan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus on 

lahjoittanut meille vanhurskauden. 
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mukaan yksi mies kuoli koko kansan edestä.
144

 Lasse Marjokorpi sanoo Pitkäper-

jantain saarnassaan:
145

  

Kun Jumala sanassaan selittää meille ristiinnaulitsemisen perimmäistä syytä, niin syyllisiä ei-

vät olekaan enää vai juutalaiset tai roomalaiset, vaan syyllisiä olemme me, koko syntiin lan-

gennut ihmiskunta, jonka rikkomusten tähden Jeesuksen täytyi kuolla ja jolle hän viattomalla 

kärsimisellään ja kuolemallaan hankki pelastuksen. 

Hänen mukaansa siis Raamattu selittää itse itseään ja lukijat voivat ymmärtää 

tekstiä toisten tekstien läpi.
146

 

 Paavalin sanoo kirjeessään Efesolaisille, että heidän ei tulisi olla missään 

tekemisissä siveettömien, saastaisten, ahneiden tai rivouksia ja kaksimielisyyksiä 

puhuvien kanssa. Saarnassaan Marja Heltelä kysyy, kuka jäisi kirkkosaliin, jos 

kaikki edellä mainitut sieltä poistettaisiin? Vuorovaikutuksessamme on paljon 

vaikeuksia. Toisaalta ihmiset voivat olla mykkiä puhuessaan, eivätkä anna rehel-

listen sanojen tulla ulos. Toisaalta puhutaan turhuuksia.  

Heltelä huomioi, että sanat synti ja Saatana on lähes kokonaan poistettu myös 

kristillisestä kielenkäytöstä; Jumalasta ja armosta voi kyllä puhua. Raamatussa 

kuitenkin näkyy selvästi kaksi erilaista voimaa, eli elämään tukahduttava ja tu-

hoava voima ja elämää tukeva ja vapauttava voima. Maailmassa vallitseva pahuus 

ei ole hänen mukaansa irrallisia sattumuksia tai ihmisen heikkoutta. Voimme ha-

vaita, että pahan valta on todellista, kun mietimme mitä kaikkea ihmisten ahneus, 

itsekkyys ja oman edun tavoittelu on saanut aikaan.
147

 Heltelä korostaa tärkeää 

seikkaa, synti ja pahat teot eivät ole yksittäisiä pieniä tai suuria tekoja, vaan asen-

ne, jossa itse on tärkeämpi kuin muut ihmiset tai Jumala. 
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Jumala ilmoitti lakinsa Israelin kansalle ja valmisti näin Kristuksen tuloa. 

Mooseksen laissa olevat totuudet ihmisten järki tajuaa myös luonnostaan. Joskin 

katolisen katekismuksen mukaan Augustinus toteaa, että Jumala on kirjoittanut 

laintauluihin sen, mitä ihmiset eivät pystyneet lukemaan sydämestään. Kymmenen 

käskyä eli dekalogi kieltävät sen, mikä on vastoin lähimmäisen ja Jumalan rakas-

tamista. Se on kuin kasvattaja, joka näyttää meille miten tulisi toimia.
148

 Käskyjen 

päämääränä on rakkaus ja siihen jokainen käsky viittaa
149

. 

 Paavali sanoo Roomalaiskirjeessään, että lain tehtävä on syyttää synnistä ja 

paljastaa synti. Ja ”En tee sitä hyvää mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tah-

do.”
150

 Augustinuksen mukaan tieto synnistä tulee lain kautta. Vaikka ihmisillä 

olisi halu elää lain mukaan, he jäämme tappiolle taistelussa itseään vastaan ja lo-

pulta kaikki tekevät syntiä tieten tahtoen. Roomalaiskirjeessä sanotaan, että laki 

tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi. Augustinus kirjoitti, 

että kun ihminen uskoo Jumalan auttavan häntä käskyjen täyttämisessä, hän alkaa 

elää Pyhässä Hengessä. Näin ihmiset voivat elää toivossa, mutta lopullinen rauha 

saavutetaan vasta ylösnousemuksen jälkeen.
151

 

Me saimme uuden, täydellisen lain Kristukselta, vuorisaarnassa se on sel-

västi nähtävissä. Raamattu tiivistää lain ns. rakkauden kaksoiskäskyyn eli ”Rakas-

ta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta 

voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Jeesus itse 

yhdisti Sheman, eli juutalaisten päivittäisen tunnustuksen ja lähimmäisen rakas-

tamisen puhuessaan rikkaan nuorukaisen kanssa. Dekalogin ja kaksoiskäskyn li-

säksi Raamattu tiivistää lain ns. kultaisessa säännössä ”Sen tähden kaikki, mitä 

tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös samoin heille; sillä tämä on laki ja 

profeetat” (Matt 7:12).
152

 

Luther puhui lain kolmesta käytöstä, ensimmäinen on yhteiskunnallista ja 

poliittista, eli laki antaa ohjeita yhteiskunnallista elämää koskevissa kysymyksis-

sä. Sen tarkoituksena on hyvän järjestyksen ja oikeuden noudattaminen. Toinen 

käyttö on pedagoginen tai teologinen ja voi johtaa katumukseen ja evankeliumin 

uskomiseen. Ihminen siis lain avulla näkee syntinsä ja anteeksiantamuksen tar-
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peensa. Kolmas käyttö on didaktinen ja opastava ja ohjaa uudestisyntynyttä ihmis-

tä elämässä. Laki ja evankeliumi yhdessä vaikuttavat ihmisessä jatkuvasti.
153

  

Jeesus oli täyttänyt lain kaksoiskäskyn täydellisesti, koska oleellista hänen 

elämässään oli Jumalan tahdon täyttäminen, kuten Elenius Palmusunnuntain saar-

nassaan
154

 toteaa. Laki on siis kerran kokonaan täytetty. Jeesus toteutti sen, mihin 

ihmiset eivät aina edes jaksa yrittää pyrkiä.
155
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5. Poika – toivo 

5.1. Armo ja pelastus 

Vanhan sanonnan mukaan armo on ansaitsematon rakkaus minun osakseni. Kato-

lisen katekismuksen mukaan Kristuksen armo merkitsee, että Jumala lahjoittaa 

elämänsä meille ilman meidän ansiotamme. Toisessa Korinttolaiskirjeessä on vii-

dennessä luvussa kohta ”Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. 

Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle! Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka 

Kristuksen kautta on sovittanut meidät itsensä kanssa.” (2 Kor. 5:17–18)
156

 

 Tapio Luoma kysyy saarnassaan (3. sunnuntai ennen paastonaikaa) 

”onko Jumalan armosta tullut uskonnollista ideologiaa, joka käy kuorrutteeksi 

millaisille hengellisille annoksille tahansa?”  Hän toteaa, että armo ei ole inhimil-

listä, vaan jumalallista. Inhimillinen oikeudenmukaisuus- ja reiluusajattelu ei pys-

ty käsittelemään Jumalan armoa. Koska armoa ei voi ansaita, sen saa osakseen ne, 

jotka eivät sitä inhimillisesti ajateltuna ansaitsisi. Omaa kristillistä elämäämme 

pohtiessamme olemme joko itsevarmoja tai levottomia, eikä kumpikaan ole oi-

kein.
157

 

 Augustinus kirjoitti, ettei kukaan saa röyhkeästi ajatella edes uskoa omaksi 

ansiokseen, sekin on Jumalan lahjaa. Hän painottaa Paavalin ajatusta siitä, ettei se 

ratkaise, mikä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se että Jumala armahtaa. Ihminen ei 

voi toivoa tai rakastaa, jollei ensin tahdo, mutta Jumala on valmistanut etukäteen 

myös ihmisen tahdon.
158

  

 Alkuseurakunnassa kristityt ymmärsivät pelastuksen Kristuksen uhrina. Hä-

nen kuolemansa oli lopullinen uhraus, ja Hänen ylösnousemisensa mahdollisti 

tuon uhrin hyödyn kaikille ihmisille. Kristuksen kuolemasta saarnatessa käytettiin 

termiä ”meidän puolestamme” ja se ymmärrettiin juutalaisesta temppeliuhraami-

sesta käsin. Pelastus siis kuvattiin uhrin kautta.
159

 

 Juutalaisessa temppelikultissa uhraamisella oli suuri merkitys. Ensimmäisen 

Adventtisunnuntain saarnassa
160

 Miikka Ruokanen korostaa sitä ristiriitaa, mikä 
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on juutalaisen lakiuskonnon ja Jumalan ilmaisen armon välillä. Kun Jeesus saapui 

maailmaan, ei tarvita enää muita uhreja – hän on lopullinen uhri kaikkien puoles-

ta. Uskonnollista virkamieskuntaa ihmisten ja Jumalan välillä ei enää tarvita. Täs-

sä saarnassa korostuu ajatus siitä, että Vanhan testamentin lakikultti ja syntien 

sovitus uhraamalla oli esimerkki ja ennakointi Jeesuksen lopulliselle ristinuhril-

le.
161

 Tässä Vanhaa testamenttia ja sen lakikulttia tulkitaan koko kaanonin valos-

sa; Uudessa testamentissa asetetaan lakikultti uudenlaiseen valoon, joka ei suo-

raan nouse Vanhan testamentin tekstistä. Tässä kohdassa saarnaa siis sovelletaan 

kanonista tulkintaa. 

 Pääsiäispäivän saarnassaan toisen vuosikerran mukaan
162

 Lasse Marjokorpi 

kiinnittää huomiota siihen, miten totuus tulee julki peittely-yrityksistä huolimatta. 

Kukaan ei etukäteen ymmärtänyt eikä uskonut, että Jeesus nousisi ylös; eivät hä-

nen kannattajansa, eivätkä vastustajansa. Maria Magdalenan jälkeen haudalle saa-

puivat Pietari ja ilmeisesti Johannes, jotka tekstin mukaan eivät vielä olleet ym-

märtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista. Luukkaan evan-

keliumissa kerrotaan Jeesuksen puhuneen opetuslapsilleen, mitä hänen tulostaan, 

elämästään, kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan on Vanhassa testamentissa 

kerrottu. Pitkä valmisteleva historia edelsi Jeesuksen tuloa kansansa ja kaikkien 

ihmisten Messiaaksi, mutta niiden asioiden tapahtuessa, kukaan ei ymmärtänyt.
163

 

Tämä Marjokorven huomio on kanonista tulkintaa, koska hän tulkitsee Raamattua 

kokonaisvaltaisesti ja hyväksyy Luukkaan evankeliumin ajatuksen vanhan testa-

mentin ennustusten toteutumisesta Jeesuksen inkarnaatiossa. 

                                                                                                                                      
Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana: – Sanokaa tytär Siionille: Katso, kuninkaasi 

tulee! Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla. 

Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja 

panivat niiden selkään vaatteitaan, ja Jeesus istuutui aasin selkään. Ihmisiä oli hyvin paljon, ja he 

levittivät vaatteitaan tielle, toiset katkoivat puista oksia ja levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko, 

joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi: – Hoosianna, Daavidin Poika! Siunattu olkoon hän, 

joka tulee Herran nimessä! Hoosianna korkeuksissa! 

Kun hän tuli Jerusalemiin, koko kaupunki alkoi kuohua ja kaikki kyselivät: "Kuka hän on?" 

Ihmiset sanoivat: "Hän on Jeesus, profeetta Galilean Nasaretista." 

Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöy-

dät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat ja sanoi heille: "On kirjoitettu: 'Minun huoneeni on oleva ruko-

uksen huone.' Mutta te teette siitä rosvojen luolan." 

Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit 

ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkea hämmästyttävää hän teki, ja kuulivat lasten huutavan temp-

pelissä: "Hoosianna, Daavidin Poika!", he suuttuivat ja sanoivat hänelle: "Kuuletko, mitä nuo 

huutavat?" "Kuulen", vastasi Jeesus. "Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa: 'Lasten ja imeväisten 

suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi'?" 
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 Pelastushistoria sana käsittää kaiken ihmisten pelastukseen tähtäävän Juma-

lan toiminnan maailmassa. Maailman ja ihmisen luominen, syntiinlankeemus, 

Israelin kansan valinta, kymmenen käskyn laki ja ennustukset Jeesuksen tulosta 

ovat niitä tapahtumia, jotka ainakin luetaan pelastushistoriaan ennen Jeesuksen 

tuloa maailmaan. Ruokanen viittaa tähän Jumalan toimintaan saarnassaan ja ku-

vaa, miten Jumala teki pelastavaa työtään paikallisten uskonnollisten kiistojen ja 

poliittisten olosuhteiden takana. Tässä siis viitataan siihen kanoniseen ajatteluun, 

että Raamattu on kokonaisuus ja Jeesuksen tulo ennustetaan Vanhassa Testamen-

tissa.
164

 

 Seppo Häkkinen ilmaisee asian Tapaninpäivän saarnassaan siten, että Ju-

mala on läpi Raamatun ilmaissut tahtonaan, että kaikki ihmiset pelastuvat. Kirk-

koraamatussa käännös ’miten monesti’ korostaa tätä Jumalan toimintaa jo vanhan 

liiton aikaan. Häkkinen korostaa sitä, että monet profeetat ja muut Jumalan ihmi-

set lähetettiin kutsumaan Israelin kansaa Jumalan yhteyteen.
165

 Wille Riekkinen 

vertaa 2. sunnuntain joulusta saarnatekstiä Vuorisaarnan keskeisiin kohtiin ja pro-

feetta Miikan tekstiin: ”Vain tätä Herra sinulta odottaa: tee sitä mikä on oikein…, 

osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen.” (Miika 6:8) 

Se että Jeesuksen opetus on samaa kuin aikoinaan Miikan, osoittaa Riekkisen mu-

kaan Jeesuksen opin alkuperän ja aitouden. Hän siis jatkoi profeetallisella linjalla 

ja samalla antoi kunnian lähettäjälleen, Jumalalle.
166

 

Samanlainen ajatus Messias-ennustuksen toteutumisesta nousee esiin Olavi 

Vuoren ensimmäisen adventin saarnassa kolmannen vuosikerran mukaan
167

.  

Siksi Jeesus päätti demonstraation kautta julistaa itsensä kuninkaaksi. Juuri siksi hän valitsi 

aasin ratsukseen. Kun hän istuutui aasin selkään ja suuntasi kulkunsa kansanjoukkojen halki 

kohti Jerusalemia, kaikkien pyhän kirjansa lukeneiden mieleen nousi tuttu Sakariaan ennustus. 

Siinä kerrotaan, kuinka rauhan ruhtinas, Jumalan lupaama pelastaja saapuu kansansa keskelle. 

Näin Sakarias oli ennustanut: ”Iloitse tytär Siion! Riemuitse tytär Jerusalem! Katso kuninkaasi 

tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen ku-

ninkaallinen ratsunsa." … Kansa huusi Messias-kuninkaalle kuuluvaa tervetulolaulua: − Hoo-

sianna. Siunattua hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä.
168

  

 

Tässä saarnassa Vuori selvästi on samaa mieltä Luukkaan esittämän perikoopin 

kanssa. Jeesus on se Messias, josta Vanha testamentti ennusti ja joka tekstin mu-

kaan ratsasti kansan keskelle.
169

 Suokunnas ilmaisee asian saarnassaan: ”Kuinka 
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tunkkaista onkaan kaikki se raamatunselitys, jossa väitetään, ettei Vanha testa-

mentti olisi puhutut Jeesuksesta mitään!”  Hänen mukaansa Jeesus on Raamatun 

punainen lanka ja Lunastaja, jota jo vanhan liiton hurskaat odottivat.
170

 Nämä 

esimerkit kuvastavat Raamatun kaanonin kokonaisvaltaisuutta ja täten ovat ka-

nonista tulkintaa. 

 Kynttilän liekki viestii Risto Kormilaisen mukaan Jumalan rakentavasta 

työstä maailmassa. Hänen mukaansa Jumala ei ole jättänyt ihmisiä yksin kärsi-

mään, vaan hän tuli Nasaretin Jeesuksessa lähelle jokaista. Kormilainen siteeraa 

Jouluaaton saarnassaan Jesajan Jouluprofetiaa: 

Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman hen-

ki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki: hänen ilonsa on totella Herraa. Hän ei tuomitse 

silmämitalla eikä jaa oikeutta korvakuulolta, vaan antaa heikoille oikean tuomion ja ajaa va-

kaasti maan köyhien asiaa. Jes. 11:2–4
171

 

 

Tässä saarnaesimerkissä on, samoin kuin edellisissä, otettu Jeesus Nasaretilaisen 

syntymä, elämä ja kuolema vastauksena vanhan testamentin ennustuksiin. Pyhä 

perhe saarnassaan Kormilainen tuo esiin alttarikuvan vahvan symboliikan vanhan 

liiton lupausten toteutumisesta Jeesuksen syntymässä.
172

 Pekka Särkiö liittyy tä-

hän ryhmään yhdistäessään Jouluaamun saarnassaan paimenten odotuksen pime-

ässä yössä ja profeetta Jesajan ennustuksen: ”Lapsi on syntynyt meille, poika on 

annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neu-

vonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.”
173

  

 Jeesus ei halunnut antaa niitä pyytäville fariseuksille ja saddukeuksille mi-

tään uutta merkkiä. Hän sanoi Matteuksen mukaan, että pyytäjät osaavat kyllä 

lukea taivaan merkkejä ja ennustella säätä, mutta aikojen merkeistä he eivät ym-

märrä mitään. Ainoa heille annettava merkki on Joonaan merkki.
174

 Sini Hulmi 

puhuu tästä perikoopista Uskonpuhdistuksen muistopäivän saarnassaan. Vanhan 

testamentin kertomuksessa meripeto nielaisee Joonan ja kolmen päivän kuluttua 

sylkäisee hänet rannalle. Kuolemansa jälkeen Jeesus nousi kolmantena päivänä 

ylös. Joonan merkki lupaa Kristuksen seuraajille saman ylösnousemuksen ja maa-

han kätketystä siemenestä nousee ylösnousemusruumis. Tätä ylösnousemustoivoa 

kuvaa myös Jumalan luoman maailman vuodenkierto. Ihmisillä on sen vuoksi 
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kokemus uudesta alusta ja myrskyjen tyyntymisestä. Joonan merkki on kaikkien 

kristittyjen yhteinen toivo.
175

  

Ihmiskunnan ylösnousemus alkoi, kun Jumala herätti Jeesuksen ja antoi hä-

nelle ylösnousemusruumiin. Jeesus elää aina ja iankaikkisesti. Hän on Paavalin 

mukaan ”uutistuote”; meidän vuoromme tulee myöhemmin, toteaa Rainerma Pää-

siäispäivän saarnassaan. Tämä Raamatun ilmoitus on kristillisen opin tärkeimpiä 

perusasioita.
176

 Tapio Luoma kirjoittaa siitä, miten ylösnousemus on kaiken kris-

tillisen elämän perusta, mutta kristityt eivät sitä välttämättä koskaan kovin syvälli-

sesti ajattele. Ilman ylösnousemusta kaikelta uskonnonharjoittamiselta, jumalan-

palveluksilta ja sakramenteilta on perusta ja syy poissa. Ilman ylösnousemusta 

kristillinen sanoma typistyisi haaveiluksi ja yleisuskonnollisuudeksi. Ylös-

nousemuksen vastaista selittelyä on ollut maailmassa jo Jeesuksen hautaa vartioi-

neiden sotilaiden ja ylipappien tapaamisesta lähtien. On puhuttu ruumiinryöstöstä 

ja naisten surussaan kokeneesta hallusinaatioista tai vaan kuolemattomuuden toi-

veen heijastamasta sepitteestä. Enkelin naisille antama käsky viedä ylös-

nousemussanoma muille opetuslapsille, on ollut monelle liian vaikea asia hyväk-

syttäväksi.
177

 

Ylösnousemus puhutti myös Jeesuksen aikalaisia. Saddukeukset haastoivat 

Jeesuksen kysymyksellä veljesten kanssa vuorotellen naimisissa olleesta naisesta: 

”Kenen vaimo tämä nainen on oleva ylösnousemuksessa?”  Luukkaan evanke-

liumin 20 luvusta saarnatessaan, Suokunnas keskittyy Jeesuksen puheeseen ylös-

nousemuksesta. Jeesus vastasi saddukeusten käyttämien Mooseksen kirjojen avul-

la, että ylösnousemus on. Jeesus vetosi 2. Mooseksen kirjan kohtaan, jossa Jumala 

sanoi Moosekselle: ”Minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin 

Jumala”. Abraham, Iisak ja Jaakob olivat jo kuolleet ja silti he elävät Jumalalle. 

Tuo Raamatun kohta ilmaisi, että Jumalalle kaikki elävät.
178

 

 Psalmissa 23, monen profeetan teksteissä ja Mooseksen ensimmäisessä kir-

jassakin Jumalaa puhutellaan paimenena. Myös kansanjohtajia verrattiin Vanhassa 

testamentissa paimeniin. Timo Junkkaala kirjoittaa saarnassaan
179

, kuinka häntä 
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puhuttelee erityisesti Hesekielin luvun 34 teksti, jossa kerrotaan, kuinka Herra 

asettuu kansansa paimeneksi, kun muut paimenet ovat hoitaneet työnsä huonos-

ti.
180

  

 "Ihminen, julista tuomio Israelin paimenille. Julista tuomio, sano noille kansansa kaitsijoille: 

Näin sanoo Herra Jumala: Voi teitä, Israelin paimenet! Te pidätte huolta vain itsestänne, vaik-

ka paimenen tulisi huolehtia lampaistaan. 3 Te juotte maidon, käytätte villan vaatteisiinne ja 

teurastatte lihavimmat lampaat, mutta ette pidä huolta laumastanne. 4 Te ette ole hoivanneet 

uupuneita, ette ole lääkinneet sairastuneita ettekä sitoneet murtunutta jalkaa, te ette ole etsi-

neet kadonneita ettekä lähteneet eksyneiden perään. Te olette kohdelleet lampaitanne tylysti ja 

kovin ottein.5 Minun laumani on hajonnut, kun se on jäänyt paimenetta, ja minun lampaani 

ovat joutuneet petojen suihin, kun ne ovat joutuneet erilleen laumastaan.6 Minun lampaani 

harhailevat pitkin vuoria, pitkin korkeita kukkuloita, ne ovat hajaantuneet joka puolelle maata, 

eikä kukaan kaipaa eikä etsi niitä. 

Vanhan testamentin paimenteksteihin liittyy Messias-ajattelu. Jeremiaan kirjassa 

esimerkiksi Jumala sanoo profeetan suulla, että hän kokoaa laumansa kaikista 

maista ja antaa heille hyviä paimenia, sitten ” Tulee aika, sanoo Herra, 

jolloin Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso. Hän on kuningas, 

joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden.” 

(Jer. 23:3−5) Junkkaala huomioi saarnassaan, että Jeesus sanoo olevansa tällainen 

hyvä paimen ja muistuttaa, että ensimmäiset Jeesus-kuvat ovat paimenta olallaan 

kantavasta Jeesuksesta.
181

 

 Luther kirjoitti tästä Raamatun kohdasta, että se on lohdullinen evankeliumi. 

Se kohta kertoo lukijoille millainen Jeesus on, mitä tehtävää hän suorittaa ja miten 

hän suhtautuu ihmisiin. Junkkaalan mukaan sanoessaan olevansa se hyvä paimen, 

Jeesus samaistuu profeettojen kuvauksiin. Saarnaaja haastaa meitä tekemään toi-

sillemme samaa kuin hyvä paimen, eli kantamaan toistemme kuormia, hoivaa-

maan uupuneita, lääkitsemään sairaita ja etsimään kadonneita.
182

 

 Kärsivästä lähimmäisestä ja Jeesuksesta hänen muodossaan ihmisten keskel-

lä puhuu myös Kari Koivu Tuomiosunnuntain saarnassa.
183

 Jeesus eli ihmisen 

                                                                                                                                      
Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee 

paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. 
180

 Junkkaala 2004, 188. 
181

 Junkkaala 2004, 189. 
182

 Junkkaala 2004, 189−190. 
183

 Matt. 25:31−46: "Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän 

istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset 

toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet va-

semmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa tänne, te Isäni 

siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomises-

ta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juota-

vaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä 

olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.' 

"Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: 'Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja an-

noimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut 

kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut 

http://www.evl.fi/raamattu/1992/Hes.34.html#v3
http://www.evl.fi/raamattu/1992/Hes.34.html#v5


40 

elämän, jossa hän kohtasi ja koki ahdistusta ja kärsimystä. Hän eli siis ihmisen 

osan ja jokainen voi vaikeuksien hetkellä tuntea kohtalonyhteyttä häneen.   Koivu 

huomauttaa, että Jeesuksen kärsiminen ja kuolema on tullut ilmi jo Vanhan testa-

mentin profetioissa, esimerkiksi ”Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen 

mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, 

me emme häntä minään pitäneet.” (Jes. 53:3)
184

 

 Heikki Sariola kirjoittaa 3. paastonajan sunnuntain saarnassaan näistä Van-

han testamentin kärsimysprofetioista Johanneksen evankeliumin mukaan
185

. Peri-

kooppi lainaa Jesajan kirjan kohtaa kutsumisnäystä ja ilmaisee sen yhtenevyyden 

Jeesuksen tehtävään. Ihmiset ottivat vastaan Jeesuksen julistuksen ristiriitaisesti – 

hänellä oli kannattajia, mutta samaan aikaan hänen teloittamistaan suunniteltiin 

toisaalla. Saarnaaja on löytänyt evankeliumia selittäessään uudenlaisen elämänjär-

jestyksen – kuoleman jälkeen on elämän aika.
186

  

5.2. Jeesus Kristus, ihminen ja Jumala 

”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.”
187

 Augustinus toteaa tuosta Jo-

hanneksen evankeliumin kohdasta, ettemme osaa edes täsmällisesti selittää, mitä 

se tarkoittaa. Jumala otti omakseen ihmisyyden syntyessään Neitsyt Mariasta ja 

Pyhästä Hengestä, mutta ei muuttunut pelkästään ihmiseksi, koko ajan Hän oli 

myös Jumala. Jeesus Kristus Jumalan Poika on Jumala ja ihminen: Jumala ennen 

aikaa ja ihminen meidän ajassamme. Ihmisluonto sai Jeesuksen ihmisyydessä 

osakseen valtavan kunnian pelkästään Jumalan armosta.
188

 Seppo Suokunnas kir-

joittaa saarnassaan Jeesus Pahan vallan voittaja, että Raamatun Jumala on Kris-

                                                                                                                                      
sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?'  Kuningas vastaa heille: 'Totisesti: kaiken, min-

kä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.' 

"Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luotani, te kirotut, 

ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette 

antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin kodi-

ton, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. 

Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa.' 

"Silloin nämäkin kysyvät: 'Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, koditto-

mana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua?' Silloin hän vastaa heille: 'To-

tisesti: kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättä-

neet tekemättä minulle.' 

"Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen 

elämään." 
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tuksessa lihaksi tullut Jumala. Jeesus oli jo ennen Abrahamia, hän oli jo kaiken 

alussa. Hän on siis Suokunnaksen mukaan Sana, jonka kautta kaikki on luotu.
189

 

Kirkkoisät jo ensimmäisessä, vuoden 325 ekumeenisessa, eli yleisessä kir-

kolliskokouksessa Nikeassa, muotoilivat kristillisen kolminaisuus opin. Khalke-

donissa vuonna 451 Kristuksen kahta luontoa pohdittiin syvästi ja samalla vastus-

tettiin Nestorioksen oppia Kristuksesta luotuna ja siis vähemmän arvokkaana kuin 

Jumala. Yhteiseksi opiksi hyväksyttiin jo silloin ajatus ”Jeesus Kristus on täydel-

linen Jumala ja täydellinen ihminen.”
190

 

Jeesuksen oli Jerusalemiin saapuessaan luovuttava kaikesta maallisesta mai-

neesta ja kunniasta. Filippiläiskirjeessä kuvataan, miten Jeesuksella oli Jumalan 

muoto ja hän oli Jumalan vertainen, mutta hän luopui siitä kaikesta ja otti orjan 

muodon.
191

 Toisen vuosikerran Pitkäperjantain perikooppi on Johanneksen evan-

keliumista
192

 ja Keijo Rainerma siitä saarnatessaan kiinnittää huomiota evanke-

liumeihin kirjattuihin Jeesuksen sanoihin ristillä. Niitä on täydellisyyttä kuvaava 

määrä, eli seitsemän. Se kuvaa hänen mukaansa täydellistä pyhyyttä, rakkautta, 

kärsimystä ja pelastusta. Kaikki evankeliumeihin kirjatut Jeesuksen sanat ristiltä 

ovat suoraa lainausta Vanhasta testamentista. Johannes toteaa useasti sanoja: ”Että 

kirjoitus kävisi toteen.” Tämäkin korostaa Raamatun arvovaltaa, kuten se, että 

Vanhan testamentin ennustukset ja esikuvat toteutuivat Golgatalla. Rainerman 

mukaan Pitkäperjantai on Jeesuksen ajallisen elämän päätös ja voitto, johon Pää-

siäinen on Jumalan antama sinetti ja vastaus. Risti on keskus, josta saarnataan 

aina.
193

 Vanhan testamentin lainaukset, joita evankelistat kertovat Jeesuksen käyt-

täneen ristillä, kuvastavat ajatusta Raamatun sisäisesti yhtenäisestä rakenteesta. 

Tämä on kanonisesti Raamattua tulkitsevien tutkijoiden mukaan peruste heidän 

ajattelulleen. 
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6. Pyhä Henki – rakkaus 

6.1. Kirkko  

Pyhä Henki toimii luomakunnassa elämän antajana ja ylläpitäjänä, ja erityisesti 

kirkossa koko kristikunnan piirissä.
194

 Augustinus jo totesi, että ihminen on sitä 

parempi, mitä enemmän hänessä on rakkautta.
195

 Voisi varmasti sanoa, että paljon 

rakastava ihminen on saanut paljon rakkautta Pyhän Hengen luovasta voimasta. 

Kirkkoa on usein verrattu äitiin, jonka helmaan Pyhä Henki synnyttää ihmi-

sen. Vaikka kirkko julistaa evankeliumia ja jakaa sakramentteja, kirkon lähde ja 

perusta ovat Pyhän Hengen eläväksi tekemä sana ja sakramentit. Kirkko on siis 

Sanan luomus.
196

 Kirkosta käytetään nimityksiä ”Jumalan kansa” tai ”Kristuksen 

ruumis”. Kristus on kirkon pää, eikä ruumis olisi mitään ilman sitä. Jumalan kansa 

nimi tuo mieleen monimuotoisen kansan, joista toiset ovat sitoutuneempia yhtei-

siin päämääriin kuin toiset.
197

 

Kylväjävertaus
198

 kuvastaa lähetystyötä, sananjulistusta, seurakuntaelämää 

ja kirkkoa. Se pitäisi Ari Hukarin 2. sunnuntaina ennen paastonaikaa pidetyn 

saarnan mukaan olla mielessä pohdittaessa seurakuntatyön strategiaa tai menetel-

miä. Uskon syntyminen on aina kuitenkin Jumalan sanan aikaansaama ihme, joka 

ei synny puristamalla tai ihmistahdosta.
199

 Jo alkuseurakunnasta lähtien Jeesuksen 

seuraajiin kuului hyvin monenlaisia ihmisiä. Yhteys erilaisten seurakuntien ja 

kirkkojen jäsenten välillä perustuu kokonaan ihmisyyden ulkopuolelle. Jumalan 
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rakkaus ja ristillä tapahtunut syntien sovitus on yhteyden lähde.
200

  Olemme va-

paita kirkon jäseniä, mutta vapautemme on rajallista ja olemme alttiita lankea-

maan; ihminen on aina käyttänyt vapauttaan väärin, ja aiheuttaneet monia pahoja 

asioita ja sortoa. Vapaus on inhimillisten tekojen tuntomerkki, Galatalaiskirjeen 

mukaan ”Vapauteen Kristus vapautti meidät.”  

Kirkko on yksi, pyhä, katolinen ja apostolinen, ja sen lähteenä on läsnä ole-

va Kristus.
201

 Jumalan kansassa on aina ilmennyt näkemys- ja painotuseroja, ja 

usko saa erilaisissa kulttuuri- ja kieliympäristöissä eli konteksteissa erilaisia ilme-

nemismuotoja. Ekumeeninen liike on määritellyt ykseyden rajoiksi kolminaisuu-

den, Jeesuksen Kristuksen Jumalana ja Vapahtajana, Raamatun opin pelastuksesta 

ja yhteiset sakramentit.
202

 

Kirkko on pyhä koska Kristus kirkon päänä on pyhä. Pyhyys on salaisuus, 

mutta kirkon rakkaus ja elämä on epätäydellistä ja keskeneräistä. Kirkko on myös 

yleinen eli katolinen, se tarkoittaa, että se on kaikkia varten. Apostolisuus tarkoit-

taa, että kirkolla on alkunsa silminnäkijäin sukupolvessa. Jeesus Kristus eli, kärsi, 

kuoli ja nousi ylös historiassa. Mutta autenttisen apostolisen kirkon pitää kohdata 

konkreettinen nykyhetki. Apostolinen kirkko ja usko löytyvät sieltä, missä Kristus 

on itse läsnä.
203

 Pietari tunnusti uskonsa: ”Sinä olet Messias, elävän Jumalan Poi-

ka”. Tälle uskon kalliolle Kristus on kirkkonsa rakentanut. 
204

 

6.2. Sakramentit: kaste ja ehtoollinen 

Kun kirkon piirissä julistetaan sanaa ja jaetaan sakramentteja, tulevat ihmiset osal-

liseksi Jumalan pelastavasta rakkaudesta, itse Kristuksesta. Sanaa ja sakramentteja 

onkin luterilaisessa perinteessä kutsuttu armonvälineiksi.
205

 Matti Repo ilmaisee 

Pyhän Hengen toimimisen kasteen ja ehtoollisen sakramenteissa niin, että Henki 

tuo meille kaiken sen, mitä Poika antaa. Jumala pukee ihmisen pyhyydellään an-

taen ikuisen elämän hänelle lahjaksi. Hän lainaa Paavi Leo suuren sanoja: ”Mikä 

Vapahtajassamme oli näkyvää, on nyt siirtynyt sakramentteihin.” Nähdessään 

vain, veden, leivän ja viinin, halveksi pelastuksen perustusta ja sulkee ruumiinsa 

yhteydestä Kuolemattomaan.
206
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Pekka Huokunan saarnassa Pyhän Hengen odotuksesta
207

 hän allekirjoittaa 

kanonisen tulkinnan ajatuksen Raamatun synnystä Hengen avulla sellaiseksi kuin 

se nyt on. Koska Henki on vaikuttanut Raamatun syntyyn, Hän voi myös avata 

tekstiä sitä lukevalle. Samalla tavoin Pyhän Hengen avulla ihmiset voivat ymmär-

tää saarnassa julistettua Jumalan sanaa ja löytää uskon. Kasteessa Pyhä Henki 

vaikuttaa niin, että jokainen pääsee Kristuksen opetuslapseksi – ehtoollisessa taas 

ylösnousseen Jeesuksen kohtaaminen on mahdollista, koska pyhä Henki on läs-

nä.
208

 

 Kotilan Helluntaisaarnan mukaan varhaiskirkon kasteessa kirkko tunnusti 

Pyhän Hengen toimimisen Kolminaisessa Jumalassa näin: ”Jumala, luomasi ve-

den sinä valmistit monin tavoin ilmaisemaan kasteen armoa; sinun Henkesi liikkui 

maailman alussa vetten päällä, jotta vesi jo silloin vastaanottaisi itseensä pyhittä-

vän voiman.” Kotila huomauttaa, että ajatus Hengestä vetten päällä on koskettava 

erityisesti silloin, kun otetaan huomioon meidän olevan materiaalisesti ajateltuna 

hyvin suurelta osalta vettä.
209

 

Kristus sovitti ihmiset Jumalan kanssa ja Hänestä tehtiin syntiuhri, vaikka 

hän ei itse tehnyt syntiä.
210

 Yhdestä ihmisestä maailmaan tullut synti siirtyi kaik-

kiin muihin ja lapsetkin kastetaan tuon alkusynnin takia. Uudestisyntyminen kas-

teessa tarkoittaa, että jokainen saa anteeksi synnin, jonka kanssa on syntynyt. Kas-

te Kristukseen on kuva Kristuksen kuolemasta. Näin Augustinus kuvaa perisyntiä, 

lapsikasteen merkitystä ja Kristuksen uhria.
211

 Katolisen kirkon katekismus sanoo 

kasteesta, että siinä Pyhä Henki välittää meille elämän, jonka perustus on Isässä, 

ja joka lahjoitetaan meille Pojassa, ja me saamme siinä armon syntyä uudesti
212

. 

Kristillinen kastekäytäntö perustuu Jeesuksen kastekäskyyn, eikä ole vain 

seurakuntaan liittymisen merkki, vaan sakramentti. Kasteessa sakramentti on yh-

distetty veteen, eli ulkoiseen elementtiin, josta tulee yksityiseen ihmiseen kohdis-

tuva merkki. Kaste tekee ihmisen osalliseksi pelastuksen kannalta ratkaisevista 

tapahtumista, eli Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta.
213

 Lutherin Vähä 

katekismuksessa kasteesta sanotaan: ”Kaste ei ole pelkkää vettä, vaan Jumalan 

käskyyn sisältyvä ja Jumalan sanaan yhdistetty vesi.”  
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Kun maa oli autio ja tyhjä, Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Hans-

Christian Daniel kuvaa veden ja sanan yhteyttä Jeesuksen kastetta käsittelevässä 

saarnassaan.
214

 Danielin tulkinnan mukaan voidaan sanoa, että sielu on se osa ih-

misessä, joka viihtyy veden äärellä. Tai toisaalta se osa ihmistä, jonka Jumala nos-

ti vedestä, niin kuin Mooses-vauvan Niilistä. Tästä Jeesuksen ja Mooses-vauvan 

yhteydestä Daniel puhuu myös Viattomien lasten päivän saarnassaan toisen vuo-

sikerran tekstistä. Mooses pelastui juutalaista kansaa varten, Jeesus lapsi pelastui 

Herodeksen murhayrityksestä Golgataa ja kaikkien pelastumista varten. Kastevesi 

on hänen mukaansa kristityn lapsivettä, jota ilman ei voi pysyä hengissä. Sielu 

sanan etymologia viittaa indoeurooppalaisiin sanoihin själ, soul ja Seele. Ne ovat 

johdannaisia merta tai vesistöä koskevista sanoista.
215

 Danielin saarnassa on käy-

tetty narratiivisuutta, joka vie kuulijat Raamatun tekstin maailmaan.  

Ehtoollisesta Lutherin Vähä katekismus sanoo näin: ” Se on leipään ja vii-

niin sisältyvä Herramme Jeesuksen Kristuksen todellinen ruumis ja veri. Hän on 

sen itse asettanut meidän, kristittyjen, syötäväksi ja juotavaksi.” Uudessa evanke-

lis-luterilaisen kirkon katekismuksessa ehtoollisesta sanotaan, että alttarin sakra-

mentti on pyhä ateria, jonka Jeesus käski meidän viettää Hänen muistokseen. Hän 

antoi meille ruumiinsa ja verensä syötäväksi ja juotavaksi. Vaikka emme ymmärrä 

tätä salaisuutta, voimme luottaa evankeliumeista löytyviin Jeesuksen sanoihin: 

”Tämä on minun ruumiini.”
216

 Miikka Ruokanen ilmaisee tämän Elämän leivän 

sunnuntain saarnassaan siten, että Vapahtajan piti tulla syötäväksi ja juotavaksi, 

jotta jokainen voisi henkilökohtaisesti ottaa hänet vastaan Herranaan. Näin ihmi-

set tulevat hänen mukaansa vanhurskautetuiksi ja Jumalalle kelvollisiksi. Jeesuk-

sen sijaiskärsimisen vuoksi pappi voi julistaa synnintunnustuksen seurakuntalais-

ten synnintunnustuksen jälkeen. Jokaisen syyllisyys on sovitettu ja velat maksettu 

ristillä. Tässä saarnassa näkyy Raamatun merkitys kristillisen opin lähteenä ja 

sisältönä.
217

 

Kristinuskon tärkein asia on usko Kristukseen, kaikki liittyy Jeesuksessa 

loppuun saatettuun pelastukseen. Luther sanoi, että hänen sydäntään hallitsee ai-
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noana opinkohtana usko Kristukseen. Siihen liittyvät kaikki hänen teologiset aja-

tuksensa.
218

 Elämän leivän pyhänä Jukka Keskitalo saarnasi toisen vuosikerran 

perikoopista
219

, jossa Jeesus puhuu itsestään taivaallisena leipänä. Hän on kuin se 

ihmeellinen manna, joka ei koskaan lopu. Ihmiset miettivät Jeesuksen aikana ja 

yhä, miten me voisimme tehdä Jumalan tekoja. Mutta evankeliumin mukaan on 

tärkeätä vain uskoa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Sekä se lähettäminen että 

uskominen siihen on Jumalan teko. Konkreettisesti Kristus elämän leipänä on ih-

misten ravintona jokaisessa ehtoollisessa.
220

 

 Kristikunnassa on erilaisia ajatuksia siitä, onko ehtoollinen merkki, symboli 

vai molempia. Symboli sana voidaan ymmärtää tarkoittavan jotain vähempää kuin 

todellinen, jotain joka ei ole totta. Toisaalta se voidaan ymmärtää merkiksi jostain 

yliluonnollisesta, uskolla käsitettävästä totuudesta. Voidaan sanoa, että jokainen 

merkki ei ole symboli, mutta jokainen symboli on merkki. Sakramentti on siis 

riippuvainen inkarnaation periaatteista.
221

  

6.3. Kristityn elämä 

Kristillinen elämä on mahdollista, koska kolmiyhteinen Jumala teki sen mahdolli-

seksi. Jeesuksen Kristuksen kuolema ja ylösnousemus mahdollistaa uskon, toivon, 

armon, rukouksen, ylistyksen ja opetuslapseuden. Tämä kuva kristityn elämästä 

on ekumeeninen, ja sen voivat jakaa katoliset, ortodoksit ja protestantit.
222

 Eero 

Huovinen kirjoittaa Pääsiäisyön saarnassaan siitä, miten jokaisen ihmisen elämä 

on yhtä ylösnousemista ja alas vaipumista. Pääsiäisen sanoma tuntuu koskettavan 

näin ihmisten perustoivetta ja haavetta. Pääsiäisen ihme on hänen mukaansa siinä, 

että kaikille ihmisille tarjotaan sama tulevaisuus, joka tuli Kristuksen osalle. Kris-

tuksen seuraajille on luvattu enemmän kuin kuolinvuoteeseen laskeutuminen, 

enemmän kuin tyhjyys tai pimeys. Huovisen mukaan ei sattumaa, että Apostoli-

nen uskontunnustus päättyy sanoihin: ”Minä uskon… ruumiin ylösnousemisen ja 

iankaikkisen elämän.” Evankeliumien todistama ylösnousemus on kristillisen pe-

lastusopin fundamentti.
223
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Seija Uimonen kirjoittaa 4. paastonajan sunnuntain
224

 saarnassaan siitä, mi-

ten ihmisillä on monenlaisia tarpeita. Puhtaus, lohduttava sana, läheisen ymmär-

tämys ja ihmisten ja Jumalan läheisyys ovat tällaisia asioita. Lähimmäisten tarpei-

ta ei ole helppo huomioida ja harva pyytää Jumalan apua esimerkiksi rahan- tai 

ajankäyttöönsä Uimosen mukaan.
225

 Ruokkimisihme on esimerkki Jeesuksen 

messiaanisuudesta ja toisaalta se välittää meille kuvan rakastavasta ja armahtavas-

ta Jumalasta.  

Luterilaisille sanapari laki ja evankeliumi avaavat Jumalan sanaa armonvä-

lineenä. Laki tarkoittaa kaikkea, jossa tulee esille Jumalan tahto, eli että ihmisten 

tulee rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Uskon ja rak-

kauden vaatimus näkyy Raamatussa paljon laajemmin, kuin vain erillisissä laki-

kohdissa. Evankeliumi taas tarkoittaa tässä yhteydessä kaikkea sitä Raamatussa, 

joka ilmaisee ihmisille Jumalan armon lahjoittavan rakkauden. Evankeliumi ei 

vaadi mitään, vaan se antaa kaiken lahjana.
 226

  

Kanaanilainen nainen pyysi Jeesukselta kiihkeästi apua tyttärelleen ja lopul-

ta Jeesus kehui hänen uskoaan suureksi. Martti Nissinen kutsuu tätä uskoa uskal-

lukseksi 2. paastonajan sunnuntain saarnassaan, koska ihminen uskaltaa sen va-

rassa ylittää sovinnaisia rajoja.
227

 Nissisen mukaan nainen uskoi ennen kuin edes 
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 Joh. 6:1−15: Tämän jälkeen Jeesus lähti Galileanjärven eli Tiberiaanjärven toiselle puolen. 
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tiesi uskovansa, ennen kuin kukaan oli sitä häneltä kysynyt tai vaatinut. Armo ja 

rakkaus tulivat naiselle, paikalla olleille ja siitä myöhemmin kuuleville selväk-

si.
228

 

Paastonaika riisuu ihmisiä verukkeista, selityksistä ja puolustuksista ja aut-

taa meitä näkemään itsemme sellaisina valuvikaisina kuin me oikeasti olemme. 

Laskeutuminen paastoon on laskeutumista ihmisyyteen Marja Heltelän Laskiais-

sunnuntain
229

 saarnan mukaan. Hän pohtii sitä, mistä ihmiset voi tunnistaa kristi-

tyiksi ja kuka on valmis kulkemaan kärsivän ihmisen rinnalla. Hänen mukaansa 

Kristus lähti Jerusalemiin ja tielle kohti ristiinnaulitsemista kaikkien velttojen 

kristittyjen ja viattomasti kärsimään joutuvien ihmisten vuoksi. Paaston aikaan ja 

ristintielle kuuluu usko ja epäusko, riemu ja murhanhimo, rakkaus ja viha, rohke-

us ja pelko. Heltelä kehottaa kuulijoitaan pohtimaan rehellisesti missä kohtaa Jee-

suksen seuraajien kulkuetta he ovat.
230

 

Puhuessaan paastosta Tuhkakeskiviikkona
231

 Heikki Tervonen huomauttaa, 

että nykyihminen ajattelee tarvitsevansa kaikkea yhä lisää. Keventämisen ja vä-

hentämisen ei uskota parantavan elämänlaatua. Paasto yhdistetään laihduttami-

seen, muinaisiin askeetteihin tai luostareihin. Tervonen korostaa Jeesuksen varoit-

taneen paastosta muiden ihmisten vuoksi, korostaakseen hurskauttaan. Oikea 

paasto on sydämen valmistautumista, katumusta ja halua jakaa omastaan.
232

 

                                                                                                                                      
dältä putoilevia palasia." Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Suuri on sinun uskosi, nainen! Tapahtu-

koon niin kuin tahdot." Siitä hetkestä tytär oli terve. 
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Jumalaa. 
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Sekä kirkolle että yksittäiselle kristitylle ovat tuttuja Jeesuksen kokemat 

kiusaukset helppouteen, huomioon ja valtaan. Seija Molina kirjoittaa 1. paas-

tonajan sunnuntain saarnassa itsetutkistelusta ja kiusauksista.
233

  Matteuksen koh-

dassa mainitut kiusaukset hankkia vaivattomasti omaa etua, saavuttaa mainetta ja 

ihailua tai kolmanneksi tyydyttää vallanhimoamme aiheuttavat tuhoa ja vaikeuk-

sia ihmisten, ihmisryhmien ja kansojen välille. Vaatii rohkeutta kohdata nämä 

asiat rehellisesti – paastonaika voi Molinan mukaan auttaa löytämään uusia näkö-

aloja.
234

 Petri Karttunen vertaa saman pyhän saarnassaan kolmannen vuosikerran 

mukaan meitä Adamin ja Kainin perillisiin. Syyllisinä ihmiset ovat kiusaajalle 

hänen mukaansa helpompi saalis, mutta syyttävää Diabolosta voi paeta autiomaa-

hetkellä Kristus-vuorilinnaan.
235

 Suokunnas puhuu saarnassaan Jeesuksen opetta-

van tosiasiana kahden erilaisen valtakunnan olemassaolosta. Sielunvihollinen te-

kee hänen mukaansa työtään ihmisten keskellä ja valheen valtakunta vaikuttaa. 

Näillä kahdella valtakunnalla on loppumaton taistelu keskenään ihmissieluista. 

Monissa paastonajan kirkkokäsikirjan teksteissä ilmenee tämä henkien taistelu. 

Tässä saarna liittyy kanoniseen ajatteluun Raamatusta opin lähteenä ja sisältö-

nä.
236

 

Kristityt saavat opetella koko elämänsä ajan Jumalan rakkauden suuruutta. 

Hyvin usein se rakkaus näkyy pimeimpinä ja vaikeimpina hetkinä selvimmin. 

Jaakko Elenius muistuttaa saarnassaan
237

, miten Vanha testamentti toistaa tätä 
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 Matt. 4:1−11: Sitten Henki vei Jeesuksen autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli 

paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Silloin kiusaa-

ja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle: "Jos kerran olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien 

muuttua leiviksi." Mutta Jeesus vastasi: "On kirjoitettu: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan 

jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.'" 

Sitten Paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. 

Hän sanoi Jeesukselle: "Jos kerran olet Jumalan Poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu: 'Hän 

antaa enkeleilleen käskyn. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. '"Jeesus vas-

tasi hänelle: "On myös kirjoitettu: 'Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.'" 

Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki 

valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi: "Kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja 

kumarrat minua." Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, Saatana! On kirjoitettu: 'Herraa, Juma-

laasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.'" 

Silloin Paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat 

häntä. 
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ajatusta. Profeetta Jesajan kautta annettu lupaus (57:15) ”Minä asun korkeudessa 

ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan 

murtuneiden hengen…”  

Jeesus puhuu ihmisten kärsimyksistä omina kärsimyksinään esimerkiksi 

Matteuksen evankeliumin viimeistä tuomiota kuvaavassa kohdassa (25:35−36): 

”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte mi-

nulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja 

te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin 

vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.” Elenius korostaa armahtamisesta kerto-

vassa saarnassaan Kristuksen olevan sanan ja sakramenttien lisäksi varmasti myös 

kaikissa nälkäisissä, janoisissa, kodittomissa, sairaissa ja vangituissa, eli kaikkial-

la missä ihminen kärsii.
238

 

                                                                                                                                      
si'? Ethän sinä näe edes hirttä omassa silmässäsi. Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, 

vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä.” 
238

 Elenius 2004, 242. 
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7. Johtopäätökset 
Tutkin pro gradu -tutkielmassani suomalaisia saarnoja etsien niistä kanonista tul-

kintaa. Lähdeaineistonani on ollut Matti Poutiaisen toimittaman Suuri suomalai-

nen saarnakirja. Kirjat ensimmäisen ja toisen vuosikerran saarnoista ilmestyivät 

vuonna 2004, kolmannen vuosikerran saarnoista vuonna 2005. Kirjoissa on saar-

nat jokaiselle kirkkovuoden pyhälle ja erikoispyhälle. Teokseen on koottu saarno-

ja useilta kymmeniltä papeilta eri puolelta Suomea eri hiippakunnista, herätysliik-

keistä ja kristillisistä järjestöistä ja ne antavat riittävän hyvän kuvan saarnoista 

2000-luvun alun Suomessa. Teoksesta ei selviä, millä perusteella saarnat on valit-

tu, mutta se ilmenee, että valinta on pyritty tekemään mahdollisimman kattavasti 

sekä maantieteellisiä että erilaisia teologisia painotuksia huomioiden. Poutiainen 

lähetti suurehkolle joukolle tunnettuja saarnaajia pyynnön saada heidän saarno-

jaan käyttöönsä. Valitessaan saarnoja teokseen, keskeistä oli saarnan kytkeytymi-

nen tekstin sisältöön ja pääajatukseen. 

Jokaiselle vuosikerralle on oma teos ja olen läpikäynyt kaikki kolme teosta. 

Tutkimiani saarnoja on yhteensä 243. Aineisto on siis hyvin laaja, mutta sitä oli 

laajennettava alkuperäisesti ajattelemastani pääsiäisjakson saarnoista kaikkiin 

kolmeen vuosikertaan, koska kanonista tulkintaa ei valitsemieni kriteerien perus-

teella muuten löytynyt riittävästi. Käyttämästäni aineistosta eli kolmesta saarna-

kirjasta löytyi kanoniseen tulkintaan aineistoa noin kymmenestä saarnasta joka 

kirjasta. Tähän tutkielmaan olen sisällyttänyt niistä suurimman osan. Työssäni on 

kyse sovelluksen tulkinnasta, ja sellaiseen vaikuttaa hyvin moni seikka.  On huo-

mautettava, että monen saarnan kirjoittaja saattaa pitää tulkintatapaansa kanonise-

na, mutta se ei näkynyt siinä tietyssä saarnassa, mikä teokseen oli valikoitunut.  

Tutkimuskysymykseni, johon tämä pro gradu -työ vastaa, on löytyykö suo-

malaisten saarnojen taustalta kanonista tulkintaa ja jos löytyy, miten se ilmenee. 

Tutkin siis löytyykö niiden pohjalta ajatus, että Raamatun auktoriteetti on us-

konopin perusta ja detaljeissaan epäyhtenäiseltä näyttävässä Raamatun kirjalli-

suudessa on sisäisesti yhtenäinen rakenne. Kanonisen tulkinnan mukaan Raamat-

tua pidetään pyhänä ja inhimillisenä Jumalan sanana. Se on siis kokonaisuus, joka 

välittää Jumalan puhetta sitä lukeville ja kiteyttää historiallisista tapahtumista ajat-

tomia totuuksia. Raamatun kaanon sisältää Vanhan ja Uuden testamentin ja koska 

niitä kanonisen tulkinnan mukaan pidetään yhtenäisenä, Jeesuksessa toteutuneet 

Messias-ennustukset ovat selkeä esimerkki kanonisesta tulkinnasta.  
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Kun tätä scriptura sui ipsius interpres –periaatetta eli Raamatun tekstien 

keskinäistä tulkintaa ja vuorovaikutusta käytetään, voidaan puhua kanonisesta 

tulkinnasta. Analyysini osoittaa, että sitä löytyy Suuren suomalaisen saarnakirjan 

saarnoista, joskaan ei läheskään kaikista. Noin viidesosassa saarnoista on ainakin 

löyhästi kanoniseksi osoittautunutta tulkintaa. 

Olen lukenut saarnoja etsien myös narratiivisia saarnoja, narratiivista teolo-

giaa ja narratiivisuutta. Se oli tutkimuksessani alkuperäinen, mutta toissijaiseksi 

kääntynyt tutkimussuunta. Narratiivista teologiaa saarnoista löytyi vain satunnai-

sesti ja siksi keskityin kanonisen tulkinnan ja trinitaaristen teemojen etsintään ja 

analysointiin. Jätin narratiivisen teologian ja narratiivisuuden kuitenkin analyysi-

vaiheessa lähes kommentoimatta, koska varsinaisia narratiivisia saarnoja ei löyty-

nyt ja toisaalta melkein jokaisessa saarnassa narratiivisuutta on käytetty elävöit-

tämässä saarnoja. Narratiivisuus ilmenee tarinallisuutena, joka useimmiten tuo 

tämän päivän arkielämää saarnan osaksi. Saarnoja on näin kontekstualisoitu kuuli-

joiden maailman. Muutamissa saarnoissa on käytetty myös Raamatun maailmaan 

johdattelevaa narratiivisuutta saarnan osana ja niitä kohtia käsittelin analyysissani.  

Kristillinen Jumala on kanonisen tulkinnan mukaan Kolminaisuus, joka hei-

jastaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen välistä suhdetta. John Webster korostaa ajatte-

lussaan trinitaarisuutta opin perustana; Jumalan ilmoitus on siis opin perusta ja 

sisältö. Jumala loi ihmisen yhteyteensä ja kuvakseen. Kirjoitukset eivät vain il-

maise Jumalan toiveita ihmisille, vaan ne ovat vastaus ihmisten synnillisyyteen. 

Ne ovat kuin paluu Eedeniin ja mahdollistavat yhteyden Jumalaan. Kirjoitusten 

lisäksi Jumala alentuu ihmisten tasolle myös Jeesuksen elämässä. 

Tähän kanoniseen ajatteluun liittyen laadin kolminaisuusoppiin perustuvan 

jaottelun, joka nojaa kirkkoisä Augustinuksen ajatteluun hänen teoksessaan Usko, 

toivo, rakkaus. Etsin saarnoista kanoniseen tulkintaan perustuvia väittämiä, käsit-

teitä, argumentaatiota ja edellytyksiä huomioiden myös saarnojen kokonaisteolo-

gisen struktuurin. Lajittelin löytämäni kanoniseen tulkintaan perustuvat saarnojen 

kohdat trinitaariseen jaotteluuni. Isä lukuun tuli uskoon liittyvät kohdat, Poika 

lukuun toivoon liittyvät ja Pyhä Henki lukuun rakkauteen liittyvät kohdat. Luin 

tarkasti teoksen kirjojen kaikki saarnat ja löysin 46 saarnasta ainakin osittain ka-

noniseksi tulkittavaa tekstiä. Jonkun kirjoittajan saarnasta löytyi aineistoa useam-

paankin trinitaarisen jaotteluni kohtaan. Neljältätoista saarnaajalta löytyi aineistoa 

useammasta kuin yhdestä heidän saarnoistaan.  
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Kanonisesti Raamattua tulkitsevat kristityt hyväksyvät ajatuksen inhimilli-

sistä, erilaisissa konteksteissa, kulttuureissa ja sosiaalisissa tilanteissa eläneistä 

kirjoittajista. Tärkeä näkökulma on ajatus Raamatun kaanonin kokonaisuuden 

merkityksestä – se on suurempi kuin osiensa summa. Oppi trinitaarisesta Jumalas-

ta, joka heijastaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen välistä itseilmaisua on olennainen 

osa kanonista tulkintaa. 

 I. Howard Marshallin mukaan Raamattua voidaan tulkita kolmella erilaisel-

la ja eritasoisella tavalla. Kysymykseen, onko tekstissä tarkoitus itsessään, vai 

syntyykö tarkoitus tekstin ja lukijan välissä, vastaa yleinen hermeneuttinen taso. 

Siihen tasoon kuuluu myös teksti kielen tutkiminen sekä kirjoittajan ja lukijan 

roolit. Toinen tulkinnan taso on eksegeesi. Tutkitaan lähdekriittisesti kieltä ja 

tekstiä, kontekstia kirjoittamisen ja tekstin lukemisen näkökulmasta. Kolmas taso 

on sovellus, eli sen pohdinta, miten antiikin ajan teksti puhuu aikamme ihmisille. 

Tässä tutkimuksessa olen tutkinut saarnoissa käytettyä sovellusta. 

Kolminaisuuden läsnäolosta jo luomisessa on kirjoittanut myös kirkkoisä 

Augustinus ja tämä ajatus löytyy myös saarnoista. Niistä löytyy se ajatus, että 

Pyhä Henki liikkui vetten päällä luomiskertomuksessa ja Hän pyhitti näin kaste-

veden. Toisaalta luomiskertomuksen avulla saarnoissa tulkitaan Jeesuksen ylös-

nousemusta ja pääsiäisaamun ihmettä. Jumala loi aikanaan maailman tyhjästä ja 

kaaoksesta syntyi kosmos; uutena luomistekona Jumala herätti Jeesuksen kuolleis-

ta. Ajatus, että Luoja rakasti luomakuntaa ja luotujaan eläessään täällä inkarnoitu-

neena. Sama ajatus löytyy eräästä saarnasta, jossa on löytönä se, että Jumala ra-

kastaa koko maailmaa, eikä vain jotain harvojen valittujen ihmisten sielun osasta. 

Saarnoista löytyi ajatus myös Jeesuksen kasteen ja Kirkastusvuorikokemuksen 

yhtäläisistä piirteistä ja Kolminaisuuden ilmenemistä niissä. Matteuksen evanke-

liumin mukaan molemmissa kuullaan taivaasta ääni, joka ilmaisee Jeesuksen ole-

van Isän Poika. Ne kertomukset siis kuvastavat Isän ja Pojan rakastavaa suhdetta.  

Israelin kansan vaellus kohti Luvattua maata kuvastaa erään saarnan mu-

kaan Jeesuksen pohdintaa hänen tehtävästään ja hänen kärsimystietään. Useassa 

saarnassa näkyi ajattelu, jossa juutalaisen kansan vaiheet kuvaavat kristillistä vael-

lusta. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi valmiina oleminen ja matkalla olo, lampun 

palaminen ja Jeesus omiensa paimenena ja edellä kulkijana Mooseksen tavoin. 

Kansa johdatetaan vapauteen ja niinpä pääsiäisyöhön yhdistyvät kertomukset 

Nooasta ja Mooseksesta.  
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Eräässä saarnassa sovelletaan Paavalin teologiaa evankeliumin tulkitsemi-

seen ja se osoittaa kanonista tulkintaa. Temppelikultti ja uhraaminen liittyivät Jee-

suksen ajan juutalaisuuteen vielä hyvin voimallisesti. Lakiuskonnon ja Jumalan 

ihmisiin suuntaaman armon välisiä eroja puidaan muutamassa saarnassa. Alkuseu-

rakunnassa kristityt ymmärsivät Kristuksen uhrin hyvin läheisesti, nykyihmisille 

uhraaminen on ainakin länsimaissa vieras asia. Pelastus siis kuvattiin uhrin kautta 

ja korostettiin ajatusta ”meidän puolestamme”. Ylipapin Jom Kippur – päivänä 

suorittama uhraaminen koko kansan puolesta tapahtui kristittyjen ymmärryksen 

mukaan lopullisesti ja ainutkertaisesti ristillä. Uskonnollisen virkamieskunnan 

tarpeettomuus Jumalan ja ihmisten välillä korosti myös alkuseurakunnan eroa 

ympäröivästä juutalaisuudesta. Saarnoista löytyi Vanhan testamentin lakikultin 

tulkintaa kaanonin valossa. 

Saarnoissa, joiden kirjoittaja tulkitsee ainakin kirjoittaessaan saarnaa Raa-

mattua kanonisen tulkintaperinteen mukaan, on hyvin usein esillä se, etteivät Jee-

suksen opetuslapsetkaan ymmärtäneet hänen nousevan kuolemansa jälkeen ylös. 

Ylösnousemista eivät odottaneet tapahtuvaksi hänen vastustajansakaan. Evanke-

liumitekstien mukaan Jeesus puhui asiasta useaan otteeseen erityisesti opetuslap-

sille ja juutalaiset tunsivat hyvin Kirjoitukset. Kuitenkaan he eivät nähneet sitä 

pitkää valmistelevaa historiaa, joka näyttäytyy myöhemmin Raamattua tutkiville 

ihmisille. Tähän kiinnittävät huomiota kanonisesti Raamattua tulkitsevat saarnaa-

jat.  

Saarnoissa näkyy myös ajatus Jeesuksen ja esimerkiksi Jesajan kutsumus-

näkyjen yhteneväisyyksistä. Pelastushistorian näkyminen saarnoissa luomisesta 

Israelin kansan valintaan ja ennustusten kautta Jeesuksen elämään asti kuvastaa 

hyvin kanonista tulkintaa. Tässä ajattelumallissa viitataan siihen, että Raamattu on 

kokonaisuus ja Jeesuksen tulo kaikkien ihmisten Messiaaksi ennustetaan jo Van-

hassa Testamentissa useaan kertaan. Näitä Messias-profetiakohtia löytyi useam-

mastakin saarnasta ja olen ne kaikki läpikäynyt analyysiosiossa. Saarna, jonka 

ydinasia on Joonan pelastuminen kolmen päivän kuluttua meripedon vatsasta, on 

hyvä esimerkki tällaisesta Raamatun tulkinnasta. Muita ovat esimerkiksi Jesajan 

ja Miikan Messias-ennustusten tulkinta tarkoittamaan Jeesusta. Jeesus Raamatun 

punaisena lankana näkyy selvästi useammasta saarnasta ja se on kanonista tulkin-

taa.  

Monet Vanhan testamentin termit sopivat kuvaamaan Jeesusta, esimerkkei-

nä toisiinsa liittyvät termit Paimen ja Messias. Lutherin mukaan paimen-kuva 
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kertoo ihmisille, minkälainen Jeesus on ja mitä tehtävää hän ihmisenä ja Jumalana 

maailmassa suoritti. Hyvästä paimenesta on mainintoja psalmeissa, monen profee-

tan kirjassa ja Mooseksen ensimmäisessä kirjassa. Vanhan testamentin kuvaukset 

hyvistä paimenista ja erityisesti Jeesuksen esimerkki opettavat ihmisille, miten 

lähimmäisiin ja kaikkiin ihmisiin pitäisi suhtautua. 

Oppi Kristuksen kahdesta luonnosta – ”Kristus on täydellinen ihminen ja 

täydellinen Jumala” – näkyy erityisesti ristiinnaulitsemista käsittelevissä saarnois-

sa. Jeesus luopui kaikesta jumalallisesta kunniasta ja nöyrtyi kuolemaan orjan 

kuoleman. Eräässä saarnassa huomioidaan se seikka, että kaikki Jeesuksen Raa-

mattuun kirjatut sanat ristiltä ovat lainauksia Vanhasta testamentista. Niitä on 

evankeliumeissa yhteensä täydellinen määrä eli seitsemän. Johannes korostaa use-

asti Raamatun arvovaltaa todetessaan ”Että kirjoitukset kävisivät toteen.” Vanhan 

testamentin tekstien huomiointi evankeliumeissa osoittaa kanonisen tulkinnan 

arvostamista. 

Pyhän Hengen vaikutus Raamatun kaanonin syntyyn näkyy hyvin muuta-

missa saarnoissa. Koska Henki on vaikuttanut Raamatun syntyyn, hän voi myös 

avata kirjoituksia niitä tutkivalle. Kaste ja ehtoollinen ovat sakramentteja nimen-

omaan siksi, että Pyhä Henki on niissä läsnä meidän maailmaamme kuuluvan ma-

terian lisäksi. Kastevesi on kristityn lapsivettä, jota ilman emme olisi hengissä. 

Ajatus kasteveden pyhittymisessä jo luomisen tapahtuessa, kun Henki liikkui vet-

ten päällä, on erittäin kaunis ja syvällinen. Tästä veden ja sanan yhteydestä saar-

nattiin aineiston muutamassa saarnassa. Sielu on se osa ihmistä, joka viihtyy ve-

den äärellä, tai se osa jonka Jumala nosti vedestä kuin Mooses-vauvan Niilistä. 

Mooses on monella tapaa esikuva ja metaforan aihe Vanhassa testamentissa. Hän 

pelastui juutalaisen kansan vuoksi, Jeesus-vauva pelastui Herodeksen lapsenmur-

hasta kaikkien ihmisten pelastumisen vuoksi. Näissä edellä mainituissa saarnoissa 

on tavallista laajemmin käytetty narratiivisuutta saarnaa elävöittämässä ja johdat-

tamassa kuulijoita Raamatun kirjoitusten keskelle. Arvostan suuresti sitä, että 

vaikka puhdas narratiivinen saarna ilman tekstin selitystä näyttää olleen mahdoton 

ajatus ainakin saarnakirjaan lähetettävään saarnaan, saarnan kirjoittajat ovat kui-

tenkin käyttäneet narratiivisen saarnan elementtejä saarnoissaan. 

Kristityn elämä ei ole helppoa, eikä siihen kuuluva lähimmäisyyskään sitä 

ole. Vanhassa testamentissa näkyvä inhimillisyys näyttää ihmisille Jumalan ar-

mahtavaisuuden ihmisyyttä kohtaan. Ehtoollisen merkitys kristityn elämälle on 
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hyvin suuri. Voisi ajatella että juutalainen kansa olisi vaelluksellaan menehtynyt 

ilman Jumalan antamaa mannaa ja kristityt nälkiintyisivät ilman Kristuksen itses-

tään jakamaa taivaallista elämän leipää. Ihminen ei voi pelastuakseen tehdä muuta 

kuin uskoa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Sekä lähettäminen että lähettämi-

seen uskominen ovat Jumalan tekoja.  

Tutkimukseni osoittaa, että kanonista tulkintaa käytetään suomaisissa saar-

noissa, mutta se ei ole kovin yleistä. Aihetta ei ole paljon tutkittu ja tutkimustyöni 

pohjalta nousee esiin uusia tutkimusaiheita. Olisi mielenkiintoista pohtia kysy-

mystä, mitkä tulkinnat ovat yleisempiä suomalaisessa saarnakäytännöissä. Toinen 

mahdollinen tutkimuskohde olisi, vaikuttaako saarnateksti tulkintatyylin valin-

taan.  
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