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Tiivistelmä: 

Tutkimuksessa perehdytään siihen, mitä siunaaminen tarkoittaa ja kuka sen voi suorittaa 
luterilaisessa kirkossa. Aihe on tärkeä, sillä siitä ei ole tehty Suomessa kattavaa tutkimusta.  
 
Lähteinä toimivat kaikki relevantit viimeaikaiset aihetta käsittelevät artikkelit ja teokset. 
Siunaus sanaan perehtyessä materiaaleiksi on valittu 2000-luvun alusta olevat kirjoitukset. 
Tutkimuksessa käytetään materiaalina luterilaista tutkimustietoa, mutta katolilaista käsitystä 
kuljetetaan mukana jonkin verran, sillä luterilaisuus on reformaatiossa eriytynyt 
katolilaisuudesta. 
 
Tutkimuksesta kävi ilmi, että siunaaminen käsitteenä on hyvin laaja. Yksinkertaisuudessa 
siunaus perustuu aina Raamatussa ilmenevään Jumalan tahtoon ja sen mukaiseen 
toimintaan. Kirkko perustaa siunauksensa Raamatun sanaan ja käyttää siksi kolmea 
siunausta Raamatun sanomasta. Näitä ovat Herran siunaus, Apostolinen siunaus ja 
Kolmiyhteisen Jumalan nimeen siunaaminen. Herran siunauksen sanat löytyvät jokaisesta 
kirkollisesta toimituksesta ja tämä onkin reformaation ja Lutherin ansiota.   
 
Tutkimuksesta voidaan todeta, että ihminen välittää Jumalan siunauksia eteenpäin 
siunaamalla muita. Ihminen voi myös pyytää siunauksia Jumalalta. Jumala on kuitenkin 
viimekädessä se, joka aina siunaa. Siunaukset näyttäytyvät maailmassa toisinaan myös 
kärsimyksen kautta. Jatkotutkimuksia ajatellen voisi selvittää sitä, voidaanko 
koronapandemiaa pitää Jumalan siunauksena vai kirouksena tälle ajalle. 
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1. Johdanto 
Kristityt elävät joka päivä siunauksen varassa. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Voiko 

ihminen määrätä, mitä siunataan ja mitä ei siunata? Kuka lopulta siunaa ja miksi?  Luterilaista 

kirkkoa voidaan pitää sanan ja sakramentin kirkkona. Tämä käy hyvin ilmi Augsburgin 

tunnustuksesta (CA VII) ”...yksi, pyhä kirkko on pysyvä ikuisesti. Kirkko on pyhien yhteisö, 

jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Kirkon todelliseen 

ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Sen 

sijaan ei ole välttämätöntä, että perityt inhimilliset traditiot, jumalanpalvelusmenot tahi 

seremoniat, jotka ovat ihmisten säätämiä, ovat kaikkialla samanlaiset.” Sanaa ja 

sakramentteja varten kirkosta löytyy virkakäsite. Papin tulee opettaa evankeliumia ja jakaa 

sakramentteja oikein, sillä näiden kahden kautta uskova saa osakseen Pyhän Hengen, sekä 

hänet vanhurskautetaan Kristuksen tekojen tähden.1 Mutta miten Suomen luterilaisessa 

kirkossa näkyy siunauksen teologia? Perustuvatko siunaukset todella sanaan ja 

sakramentteihin? Miten siunaaminen näkyy kirkollisissa toimituksissa? 

Siunaus sanan määrittelemin voi tuntua vaikealta ihmiselle. Siunauksen määritteleminen 

ei välttämättä ollut helppoa myöskään Raamatun kirjoittajien aikaan tai Raamatun kääntäjillä, 

kun he käänsivät sanaa eri kielille. Tämä näkyy siinä, että hepreankielinen sana siunata, 

muuttui kreikaksi ylistämiseksi ja kiittämiseksi.2 Siunaaminen liitetään myös eri 

konteksteihin, mikä saa aikaan sen, ettei ole aina selvää mitä voi siunata ja kenen toimesta. 

Yksi siunaa lapsensa, toinen ruokansa. Siunausta saatetaan myös toivottaa toisille ihmisten 

kohdatessa toisiaan. Toinen siunaa itsensä ennen nukkumaan menoa, toinen aamulla. Kirkko 

taas saattaa siunata rakennuksia ja esineitä. Voidaanko siunaamisen liittää jotenkin käsite 

rakkaudesta tai huolenpidosta? Kuuluuko siihen pikemminkin menestys tai onni?3 

Eri uskontojen rituaalisista toiminnoista löytyy yleensä siunaamisen rituaali. Siihen 

liitetään suosion osoittaminen ja vastaanottamisen riitti. Siunauksessa ihminen on tekemisissä 

yliluonnollisen auktoriteetin kanssa. Siunauksen avulla pyritään saavuttamaan aina jotain 

siunattavalle. Siunauksen nähdään luovan kytkös ihmisen ja yliluonnollisen auktoriteetin 

välille. Sen tarkoitus on luoda toivoa, lohduttaa tai torjua pelkoa. Lisäksi siunauksen 

funktiona nähdään olevan hyvyyden lisääminen ja jakaminen. Henkilö, joka siunaa, pyrkii 

lahjoittamaan siunattavalle siunauksen sisällön. Siunaukseen liitetään myös usein sen 

 
1 CA V. 
2 Koskiniemi s.a. 
3 Muurinen 2016. 
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vastinpari eli kirous. Kirous nähdään aina haitallisena ja sen tarkoitus on vahingoittaa 

vastaanottajaa. Kirouksessa voidaan myös vedota korkeampaan voimaan.4 

Sanan siunaus käyttäminen on yleistynyt nykypäivänä. Sana liitetään nykyään 

hyväksymiseen: tämä kuitenkin on jotain muuta, mitä itse sanan alkuperäinen merkitys on. 

Voimme lukea lehdistä, kuinka siunata -sanaa käytetään eri asiayhteyksissä. Esimerkiksi 

lehtiartikkeleista voidaan lukea, kuinka jokin asia on saanut siunauksen joltakin taholta. 

Siunaus on kuitenkin pääasiassa teologinen käsite ja se liittyy Jumalan toimintaan. 

Käytännössä se on Jumalan teko, johon liittyy hänen lupauksensa: näin ollen siunaus saa 

aikaan sen sanoittaman sisällön. Jumala näkee siunaamansa asian hyvänä pyrkien toimimaan 

sen hyväksi.  

Benedicere on latinaa ja tarkoittaa siunausta. Latinaksi tämä sana tarkoittaa hyvän 

puhumista. Tämä tarkoittaa sitä, että sen subjektiin suhtaudutaan positiivisesti. Käsitteen 

perustana on hyvän ajatteleminen, mutta siunaukseen nähdään liittyvän myös itse toiminta. 

Pelkkä hyvän ajatteleminen ei riitä, vaan tarvitaan tekoja ja se, että ajatus laitetaan 

käytäntöön.5 ”Olkaa siunaukseksi toisillenne” on kehotus, joka ohjaa olemaan hyvä toisille, 

katsomaan heitä niin sekä ajattelemaan toisista hyvää. Vastaava ajattelukaava toimii, kun joku 

kehottaa rakastamaan lähimmäistä. Kehotuksella ”olkaa siunaukseksi toisillenne” juuri 

toiminnan merkitys nousee vahvemmaksi kuin kehotuksessa ”rakastakaa läheisiänne”, sillä 

siunauksessa on vahvempi teologinen viesti toteuttaa tämä pyyntö.6 

Tämä on herättänyt kysymyksen: mitä voidaan siunata? Voiko Jumala siunata synnin; 

onko hyväksyttävää siunata sota sekä sitä kautta tappaminen ja niin edelleen. Viimeisten 

vuosien aikana on voinut lukea pohdintaa siitä, tuleeko kirkon siunata samaa sukupuolta 

olevat parit avioliittoon. Kuka lopulta siunaa ja mitä? 

1.1 Tutkimuksen aihe ja tutkimuskysymys 

Suomen luterilaista kirkkoa voidaan pitää sanan ja sakramentin kirkkona. Tässä tutkimuksen 

tehtävänä on selvittää, mikä on luterilainen käsitys siunaamisesta ja miten siunaukset näkyvät 

kirkollisissa toimituksissa.  

 

 
4 Valkama 2017, 137. 
5 Peltomäki 2014, 151. 
6 Peltomäki 2014, 90. 
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1.2 Tutkimusmetodi ja lähteet 

Tutkimuksen metodina on systemaattinen analyysi. Kirjallisen lähdeaineiston pohjalta 

analysoidaan käsitteitä, väitteitä ja edellytyksiä, joiden avulla pyritään tarjoamaan 

yleiskatsaus nykyiseen luterilaiseen siunauksen teologiaan kirkollisissa toimituksissa. 

Lähteinä toimivat kaikki relevantit viimeaikaiset aihetta käsittelevät artikkelit ja teokset. 

Siunaus sanaan perehtyessä materiaaleiksi on valittu 2000-luvun alusta olevat kirjoitukset. 

Tutkimuksessa käytetään materiaalina luterilaista tutkimustietoa, mutta katolilaista käsitystä 

kuljetetaan mukana jonkin verran, sillä Faith and Order-komission asia kirjassa luterilainen 

kirkko itse toteaa seuraavaa ” Luterilainen kirkko pyrkii omalta osaltaan edustamaan yhtä, 

pyhää, katolista ja apostolista kirkkoa eli jakamattoman kirkon perintöä painottamalla 

uskollisuutta Raamatun selvälle sanalle ja Jeesuksen Kristuksen armon evankeliumille sen 

keskuksena.”7 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tämän tutkimuksen alussa määrittelen ensin siunaamisen käsitteen. Tämän jälkeen perehdyn 

siihen, miten siunaaminen näkyy Raamatun teksteissä: sekä Vanhassa että Uudessa 

testamentissa. Kun olen avannut sitä, mitä siunaaminen merkitsi Pyhissä teksteissä, siirryn 

tarkastelemaan siunaamisen käsitettä keskiajan näkökulmasta. Tämän tuon esille siksi, että 

sieltä voi löytää yhtymäkohtia tämän päivän luterilaiseen siunauskäsitykseen ja koska 

keskiajan loppupuolella tapahtuneen reformaation kautta kristinusko sai tämän luterilaisuuden 

haaran. Käsittelen keskiajan jälkeen siis Lutherin ajatuksia siunauksen käsitteen ympärillä. 

Tämä avaa mahdollisuudet tarkastella siunaamisen suorittamista juuri luterilaisuuden 

näkökulmasta ja näin käsittelen siunauksen teologiaa luterilaisuudessa eri näkökulmista. 

Lopuksi tarkastelen siunauksia luterilaisen kirkon toimituksissa. Sitten avaan loppupäätelmiä 

luterilaisesta siunaamisen käsitteestä sekä sitä, miten ne näkyvät kirkon toimituksissa. a 

1.4 Aiempaa tutkimusta 

Siunaamisen teologiasta löytyy vähän tutkimusta Suomeksi. Siunaamisen käsitettä on kyllä 

käsitelty tutkimuksen osana silloin, kun on perehdytty johonkin yksittäiseen kirkolliseen 

toimitukseen. Siunauksen määritelmiä löytyy internetistä paljon eri henkilöiden kirjoittamana, 

mutta näitä ei voi pitää varsinaisesti tutkimuksina, sillä ne perustuvat monesti henkilöiden 

omiin ajatuksiin ilman taustalla vaikuttavaa tutkimusta. 

Maarit Hytösen tutkimus suomalaisten käsityksiä kasteesta ja kummiudesta on tehty 

vuonna 2020. Tutkimuksessa sivuttiin siunauksen teemaa. Kyseisessä tutkimuksessa käy ilmi, 

 
7 Faith and Order 2012, 2. 
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että kasteessa moni korostaa siunauksen merkitystä, turvaa ja huolenpitoa. 26 % kyselyyn 

vastanneista pitikin kasteessa tärkeänä sitä, että lapsi saa siunauksen ja että hän on Jumalan 

huolenpidon kohteena. Siunaus näkyi vastaajille elämän mittaisena, joka ei katoa lapsen 

omien valintojen myötä. Kasteessa tullaan Jumalan lapseksi ja se osoittaa, että Jumala haluaa 

siunata ja varjella tätä.8 Johtopäätelmissä Hytönen toteaa, että ihmiset tarvitsevat kasteen 

jälkeen siunausta, mutta ovatko kaikki tietoisia, että Jumalan siunaus on mahdollista 

muulloinkin kuin kasteessa. Hän painottaa, että kirkollisten toimitusten tulisi korostaa 

enemmän siunattuna olemisen näkökulmaa.9  

Jutta Jokiranta on tutkinut siunaamisen teoriaa kognitiivisesta näkökulmasta. 

Artikkelissa hän perehtyi siihen, miten siunaaminen näkyi Raamatun maailmassa. Hänen 

tutkimuksissaan korostuu psykologinen tulokulma, kun hän selvittää, miten nämä toimitukset 

heijastelivat ihmisen mieleen ja miten ihmisen mieli ohjasi siunauksia. Materiaaleina hänellä 

oli Qumranin tekstit, Heprealainen Raamattu.10 

Laura Kallatsa on puolestaan tutkinut väitöskirjassaan vuodelta 2020 

”Homoseksuaalisuus ja papit”. Väitöskirjassaan hän tutki, miten papit suhtautuvat samaa 

sukupuolta olevien parien siunaamiseen. Tutkimuksesta käy ilmi, että papit suhtautuvat 

siunaamiseen hyvinkin monitulkintaisesti. Papit perustelivat ajatuksiaan esimerkiksi 

teologisilla perusteluilla, ihmisoikeudellisilla perusteluilla sekä avioliiton olemuksella. Yli 

puolet papeista kannattivat kaikille avointa avioliittoon vihkimistä.  Tutkimuksessa kuitenkin 

korostettiin pappien omaa näkemystä siunauksesta ja sen teologisista perusteista.11 

Tietääkseni ei ole tehty kattavaa analyysiä siitä, miten siunaaminen näkyy luterilaisessa 

kirkossa ja sen toimituksissa. Tämän tutkimuksen tarkoitus onkin tuoda kokonaiskuvaa 

siunauksen käsitteeseen ja sen merkityksiin luterilaisessa kirkossa.  

 
8 Hytönen 2020, 83 & 123. 
9 Hytönen 2020, 269. 
10 Valkama 2017, 95–113. 
11 Kallatsa 20220, 5–6 



5 

 

2. Siunaaminen 
Siunaus sanaa voidaan ymmärtää eri tavalla riippuen siitä, missä kontekstissa sitä käytetään. 

Tässä osiossa perehdyn siihen, miten kyseinen sana on määritelty ja ymmärretty 

luterilaisuudessa. Otan katolilaisuuden näkökulman rinnalle siunauksen määrittelyyn, sillä 

luterilaisuus on eriytynyt katolilaisuudesta ja niissä voi nähdä edelleenkin paljon 

yhtymäkohtia. Lisäksi tuon esille Lutherin määrittelemät kolme siunauksen ulottuvuutta, jotka 

ovat keskeiset luterilaisen kirkon siunauskäsitysten ymmärtämisen suhteen. 

2.1 Siunauksen määritelmä 

Suomisanakirjassa käsite siunata saa kolme määritelmää. Ensimmäisessä tarkoituksessa 

sanaan liitetään uskonnollinen merkitys ihmisen ollessa toimijana. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

joku toivottaa tai rukoilee Jumalan siunausta jollekin asialle tai henkilölle. Siunaamista 

voidaan vahvistaa ulkoisin siunaamisen elein, kuten kättenpäällepanemisella tai ristinmerkillä. 

Yleensä siunaamista esiintyy kirkollisissa toimituksissa, esimerkiksi messuissa. Myös 

arkisempiin asioihin voidaan liittää siunaaminen, kuten silloin, kun vanhin siunaa pöydän 

antimet. Siunaamiseen liitetään sanakirjassa myös toinen uskonnollinen merkitys, jossa 

korostuu Jumalan toimijuus: sillä tarkoitetaan Jumalan suomaa hyvyyttä ja armoa. Siihen 

voidaan liittää myös varjelus ja menestys sekä käsitys lahjasta. Kolmannessa merkityksessä 

sana on irtonainen uskonnollisesta kontekstista. Tällöin sillä voidaan tarkoittaa jonkin asian 

hyväksymistä sekä vahvistamista. Toisaalta sanalla voi ilmaista olevansa kiitollinen jostakin 

asiasta tai sitten käyttää sitä vahvistussanana, esimerkiksi ”kunnanvaltuusto siunasi 

rakennusprojektin”, jolloin jollekin taholle annetaan valtuus toteuttaa jokin tehtävä eli 

toiminnalle annetaan siunaus.12  

Siunauksen käsite kehittyi varhaiskristillisyydessä ja liittyi Jumalan hyväntahtoiseen 

voimaan ja suosioon, joka annettiin ihmisille. Raamatullisessa perinteessä ihmiskunta vastasi 

siunaukseen ylistämällä Jumalaa siunauksen lähteenä. Varhaisessa kristinuskossa kuitenkin 

korostui enemmän aineellisten esineiden ja henkilöiden siunaaminen siten, että Jumalan 

siunaus kutsuttiin näiden päälle.13Siunauksen voitiin ajatella olevan Jumalan vastaus ihmisten 

palvonnalle. Siunaukset olivat Jumalan vakuutuksia siitä, että Hän vastaa ihmisten rukouksiin 

ja anomuksiin. Ihmiset eivät kuitenkaan ymmärtäneet aina hengellisiä siunauksia, joten 

 
12 Suomisanakirja s.a. 
13 Hunter 2018 ”Blessing”. 
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annettiin myös puhuttu sana, josta tehtiin väline, jonka kautta välitettiin nämä hengelliset 

siunaukset. Siunaus oli siis ihmisen palvonnan ”huipennus”.14 

Suomen evl. kirkon sanasto määrittelee siunauksen seuraavalla tavalla: ”Kristillisen 

käsityksen mukaan siunaus on Jumalan läsnäoloa ja huolenpitoa tässä maailmassa”. 

Siunaukset voidaan siis liittää tilanteisiin, joissa Jumalan rakkaus näkyy erityisesti. 

Luomiskertomuksesta voidaan lukea, kuinka Jumala siunasi kaiken elollisen ja koko 

luomakunnan työnsä päätteeksi. Siunaus nähdään olevan aina peräisin Jumalasta ja se on 

Jumalan läsnäoloa kaikissa elämänvaiheissa, niin hyvässä kuin pahassa. Siunaus liittyykin 

läheisesti elämään ja olemisen lahjaan: esimerkiksi lapsen syntymää voidaan pitää 

siunauksena Jumalalta.15   

Siunauksen määrittelyyn tulee vahvasti mukaan ihminen ja kirkko. Ihmiselle on 

luontaista ajatella, että silloin kun elämässä menee kaikki hyvin, Jumala on osoittanut 

siunauksensa. Toisinaan kaikki siunaukset eivät ole luonteeltaan onnellisia, vaan niihin liittyy 

ristinteologian mukaan kärsimystä ja kuolemaa: siunaus ei ole aina pelkää menestystä. 

Jumalan läsnäolon ja rakkauden voikin tuntea välillä odottamattomissa paikoissa, eli surun ja 

kärsimyksen keskellä. Kristillisen käsityksen mukaan ihminen toimii välikätenä siunauksissa, 

kun hän toivottaa toiselle siunausta. Siunauksia voidaan rukoilla toiselle tai sitten itselle. 

Rukouksen avulla käytännössä toivotaan, että Jumalan hyvä tahto saisi toteutua vastaanottajan 

elämässä. Ihminen tarvitsee uskoa, jotta hän voi ymmärtää, mitä Jumalan siunaukset ovat. 

Ilman uskoa ihmisen on vaikea sisäistää, mitä Jumalan siunaukset merkitsevät ja näin hänen 

on vaikea myös ottaa niitä vastaan. Kirkko haluaa olla läsnä ihmisten elämässä ja siksi haluaa 

myös siunata ihmisiä heidän elämänsä eri vaiheissa: syntymässä, koulutaipaleen alussa, 

juhlissa sekä surun keskellä. Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa kaikki 

jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset alkavat ja päättyvät siunaukseen.16  

Siunaaminen liitetään monesti rukouksiin: rukouksessa ihmisen tai esineen ei 

kuitenkaan tarvitse olla lähettyvillä, kun taas siunauksissa ajatuksena on, että se kohdistuu 

tiettyihin henkilöihin tai esineisiin, jotka ovat läsnä. Esimerkkinä tästä on jumalanpalveluksen 

loppuessa liturgi, joka kohottaessaan kätensä siunaa seurakunnan ja tekee ristinmerkin. 

Siunaukset ovatkin enemmän ääneen lausuttuja puheita, kuin ajateltuja sanoja ja siten ne 

 
14 Dolbeer 2017, 22. 
15 Kirkon sanasto, Siunaus. 
16 Kirkon sanasto, Siunaus. 
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voisivat jotenkin muistuttaa saarnaa, jossa Jumala itse puhuu ihmisen välityksellä.17 

Rukouksissa siis pyydetään siunausta, vaikkeivat ne saa aikaan siunauksen toteutumista. 

Katolilaisessa kirkossa siunaukset kuuluvat sakramentaaleihin. Sakramentaalit ovat 

pyhiä merkkejä tai tekoja, joiden kautta annetaan siunaus.18 Katolilaisessa kirkossa kirkon 

liturgiassa näkyy Jumalallinen siunaus, sillä siinä Isä tunnustetaan ja häntä palvotaan kaikkien 

luomakunnan ja pelastuksen siunausten lähteenä ja päämääränä. Jumala täyttää ihmisen 

siunauksillaan sanassa, Kristuksessa, joka syntyi, kuoli ja nousi kuolleista. Sanansa kautta 

Jumala vuodattaa ihmisen sydämeen Pyhä Hengen lahjan, jossa on kaikki lahjat ja 

siunaukset.19 Jumalan työtä aikojen alusta aina maailman loppuun ja taivaalliseen 

Jerusalemiin asti voidaan pitää siunauksena.20 Katolilainen kirkko ajattelee, että koska Jumala 

siunasi ihmisen sydämen, se pystyi täten siunaamaan Häntä, jota voidaan pitää kaikkien 

siunausten lähteenä.21 Jumala kutsuu ihmistä, mutta ihminen ei täysin pysty vastaamaan tähän 

kutsuun omin voimin. Ihmisen tuleekin toivoa, että Jumala antaisi kyvyn rakastaa häntä 

vastavuoroisesti ja toimia Jumalan käskyjen mukaisesti. Toivo nähdään luottavaisena 

odotuksena Jumalallisesta siunauksesta ja Jumalan autuaaksi tekevästä näystä, mutta toivoon 

liittyy myös pelko tämän suhteen rikkomisesta ja siitä seuraavasta rangaistuksesta.22 

Luterilaisuudessa siunaamiseen liittyen tullaan huomaamaan samanlaisia seikkoja, sillä 

luterilaisuus on eriytynyt katolilaisuudesta omaksi uskonhaarakseen. 

Luther määritteli siunaukselle kolme eri ulottuvuutta. Ensimmäinen siunauksen 

ulottuvuus oli luomiskertomuksessa Jumalan siunaus ihmiselle sekä käsky ihmiskunnan 

jatkuvuudesta eli lisääntymisestä. Toinen ulottuvuus on Jumalan tasavertainen suhtautuminen 

jokaiseen: hän lahjoittaa siunauksensa kaikille. Kolmannen ulottuvuuden voidaan nähdä 

olevan sitä, että ihminen vastaanottaa Kristuksen aktiivisena toimijana, jolloin Hän vaikuttaa 

ihmisen elämässä.23 John Kleining (2009) toteaa artikkelissaan, että yleensä siunauksen 

ajatellaan tarkoittavan sitä, että Jumala antaa hyväksyntänsä jollekin asialle tai jollekulle. 

Hänestä tämä ei täysin pidä paikkaansa, vaan hän esittää, että siunauksella Jumala elävöittää 

ja voimaannuttaa luotujaan, Hän antaa heille hyviä lahjoja ja valtuuttaa heidät toimimaan 

yhdessä hänen kanssaan.24 Näin voi huomata, että siunauksen määrittely ei ole yksinkertaista 

vaan sen ymmärtämiseksi voi nousta erilaisia näkökulmia. Tässä tutkimuksessa tullaan 

 
17 Hytönen 2005, 161; Kleining 2009, 5.  
18 Youcat 2017, 155. 
19 Catechism of the Catholic Church #1082. 
20 Catechism of the Catholic Church #1079. 
21 Catechism of the Catholic Church #2645. 
22 Catechism of the Catholic Church #2090. 
23 Toivanen 2018, Ymmärrämme Jumalan rakkauden. 
24 Kleining 2009, 2. 
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huomaamaan, että siunaus -käsitettä voi jaotella monin eri tavoin kulloinkin käsillä olevan 

näkökulman perusteella: siunaukset jaotellaan mm. sitä mukaan, kuka niitä suorittaa, millaisia 

siunauksia suoritetaan, mitä tarkoitusta varten ja niin edelleen. Siunauksen käsitteellä on 

pitkälle juontuva historia ja se saa eri merkityksiä esimerkiksi riippuen siitä, käytetäänkö sitä 

uskonnollisesta näkökulmasta vai ei. Tässä tutkimuksessa korostuu useassa kohdassa se, 

miten ihminen ja kirkko tulevat keskeisiksi siunauksen välittäjiksi Kolmiyhteisen Jumalan 

siunauksista luterilaisuudessa. 

3. Raamattunäkökulma siunauksiin 
Koska luterilainen kirkko nähdään olevan sanan ja sakramentin kirkko, perehdyn näin ollen 

ensin Raamatun sanomaan. Osiosta käy ilmi, miten siunaaminen näkyy Raamatun 

kontekstissa ja miten se heijastuu tämän päivän luterilaisen kirkon siunauskäsitykseen. 

Siunaus -sanan alkuperä on heprean kielen sanajuuressa berkah. Kreikan kielessä siihen 

liitetään muoto eulogein ja latinaksi puolestaan benedicere. Näiden sanojen kääntäminen 

riippuu sen ympärillä olevista sanoista. Raamatun kielessä siunauksen kohteen ollessa Jumala 

tarkoitetaan tällä Jumalan ylistämistä ja hänen lahjoistaan kiittämistä. Käytännössä se on 

ihmisen kiitos Jumalan armolliseen toimintaan, sillä ihminen siunaa eli toisin sanoen ylistää 

Jumalaa, joka on ja tulee aina olemaan kaikkien siunausten lahjoittaja. Siunaaminen pitää 

sisällään ajatuksen, jossa Jumalan ylistys ja kiitos toteutuu.25 Silloin, kun siunaukset 

osoitetaan henkilölle tai asialle, Jumalalta pyydetään hänen lahjojaan eli siunauksiaan: tällöin 

Jumala on aktiivinen voima, joka toimii.26 Jumalan siunaukset nähtiin olevan aina peräisin 

siitä, että ihmiset tottelivat Jumalan tahtoa.27 

Heprealaisen siunaamisen käsitettä ei tulisi sekoittaa moderniin englanninkieliseen tai 

suomenkieliseen käyttöön, jossa siunaamisella ja kiroamisella tarkoitetaan ainoastaan hyvän 

tai huonon toivottamista. Raamatun siunaukset ja kiroukset ovat voimakkaita ja vaikuttavat 

ihmisissä.28 Kiroukset ovat siunausten vastakohta. Kiroukset siunausten lailla olivat lähtöisin 

Jumalasta ja hänen pyhyydestään. Kirouksen kohteeksi saattoivat joutua ihmisten lisäksi 

kaikki elottomat esineet ja asiat, mutta myös eläimet. Kirouksella nähtiin olevan tuhoava 

voima, kun taas siunaukset kannattelivat elämää. Jumalalla nähtiin olevan voima kääntää 

 
25 Pohjola 2014, 222 & Lang 2011, 49–50. 
26 Mcfarland 2011, 69. 
27 Valkama 2017, 143–144. 
28 Alexander 2003, 83. 
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kirous siunaukseksi. Kirouksissa ja siunauksissa olennaista oli se, että Jumalan tahdon 

mukainen toiminta johti aina siunauksiin ja sen vastainen kirouksiin.29   

3.1 Vanhan testamentin käsitys siunauksesta 

Vanhan testamentin teologia keskittyy enemmän Jumalaan pelastajana ja vapauttajana, eikä 

siinä varsinaisesti korosteta siunauksen teologiaa. Siunaaminen ei kuitenkaan ole vieras käsite 

heprealaisissa kirjoituksissa, sillä sieltä löytyy siunaamiseen liittyviä kohtia. Siunaus 

ymmärrettiin Jumalan toimina, jotka tuottavat hyvää. Lisäksi se liitettiin rinnakkaisesti 

Jumalan pelastustoimiin sekä luomakunnan hedelmällisyyteen. Hepreankielinen sanajuuri brk 

liittyy siunaukseen ja tämä kyseinen juuri löytyy Pentateukista yli 160 kertaa. Kyseinen 

sanajuuri tarkoittaa siunaamista tai ylistämistä.30 

 Luomisessa annettu siunaus miehelle ja naiselle antoi myös ihmisille vallan muihin 

luotuihin. Luomakunta on siis selkeästi alisteinen niille, joita Jumala on siunannut. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoittanut sitä, että luomakuntaa saisi käyttää väärin ja kohdella huonosti.31 

Luomakunnan saama siunaus luomiskertomuksessa mahdollistaa luomakunnan kukoistuksen 

ja jatkuvuuden omalla ekologisella paikallaan. Jumala velvoitti luomisessa ihmisen hoitamaan 

maata ja hallitsemaan eläimiä. Vaikka ihmiset lopulta lankesivat syntiin, Jumala ei kuitenkaan 

peruuttanut siunauksiaan heille, vaan käänsi siunaustensa avulla kirouksen hyväksi ja ylläpiti 

siten elämää kuoleman edessä.32 Jumala ei kuitenkaan päästä ihmisiä helpolla heidän 

rikkoessaan Hänen tahtoaan. Tämä kävi ilmi Raamatun teksteissä esimerkiksi silloin, kun 

Israelin kansa rikkoi oman suhteensa Jumalaan: Israelin kansalla oli valta-asema silloin, kun 

he olivat Jumalan siunauksien alla ja rikkoessaan Jumalan tahtoa jumalsuhde katkesi ja 

Israelin kansa menetti loistonsa. Tällöin Jumalan kiroukset johtivat heidät vihollisten vallan 

alle. Siunaukset voivat muuttua kirouksiksi ja toisin päin, riippuen Jumalasuhteesta. 33  

Brk sanajuuri näkyy tilanteissa, joissa Jumala antoi siunauksensa niille, jotka olivat 

kuuliaisia hänelle. Samainen sanajuuri näkyi myös silloin, kun ihmiset siunasivat toisiaan.34 

Vanhassa testamentissa Abrahamilla on keskeinen merkitys siunauksien kannalta. Abraham 

osoitti suurta kuuliaisuutta Jumalalle ollessaan esimerkiksi valmis uhraamaan ainoan poikansa 

Hänen pyynnöstään. Näin ollen Jumala vahvisti lupaamansa siunaukset. Jumala aloitti uuden 

suhteen maailmaan luomiskertomuksen jälkeisen kirouksen jälkeen: Abrahamin kautta 

 
29 Valkama 2017, 143. 
30 Rivard 2008, 25.  
31 Alexander 2003, 86. 
32 Kleining 2009, 3. 
33 Alexander 2003, 85–86. 
34 Alexander 2003, 84. 



10 

 

siunataan kaikki kansat. Jumala siunasi Abrahamin ja teki hänestä samalla siis siunauksen 

kanavan muille (1 Moos. 15: 18–20; 17:1–4).35 

Siunauksen ajateltiin olevan peräisin siitä, että ihminen toimii oikein ja hurskaasti: se 

edellytti myös luottamista Jumalaan. Jumalan siunaukset kohdistuivat ihmisiin, mutta myös 

heidän ominaisuuksiinsa ja näkyivät mm. viisautena ja kykynä ymmärtää asioita. Jumala 

siunasi kaikkea eläimistä elottomiin kohteisiin.36 Jumalan siunauksiin kuului erityisesti 

hedelmällisyys, jolla tarkoitettiin sekä suvun jatkumista että maan tuottamaa satoa. Jumalan 

siunauksen ansiosta maailma oli täynnä elämää. Siunauksiin liitettiin hedelmällisyyden lisäksi 

esimerkiksi vauraus, valta sekä turvallisuus. Näin siunaukset heijastelivat sitä osuutta, jonka 

Jumala antoi luomisen siunauksessa. Näistä siunauksista esimerkkeinä: kun Jumala siunasi 

Abrahamin ja tämä saisi jälkeläisiä yhtä paljon kuin taivaalla oli tähtiä (1. Moos 15:5) sekä 

kun Jumala osoitti siunauksensa maalle, joka tuotti suuria määriä satoa (1. Moos 26: 12). 

Myös ihmissuhteet nähtiin mahdottomiksi ilman Jumalan siunausta, joka oli kaiken 

hyvinvoinnin lähde.37 

Siunausten alkuperien nähtiin olevan Jahvessa. Israelin kansa oli riippuvainen Herrasta 

siunauksen lähteenä. Tämä korostui perinteisestä heprealaisesta tervehdyksestä ”Herra olkoon 

kanssasi” johon vastattiin ”Herra siunatkoon sinua”.38 Vanhasta testamentista on peräisin 

yksi tunnetuimmista tämän päivän siunauksista, joka on myös ihmiselle annettu suoraan. 

Kyseessä on siis Aaronin siunaus eli tunnetummalta nimeltään Herran siunaus, jolla Mooses 

kehotti Aaronia siunaamaan Israelin kansan (4. Moos. 6:24–60). Kyseinen siunaus otettiin 

liturgiseen käyttöön reformaation aikana juuri Raamattualkuperänsä vuoksi.39 

Vanhassa testamentissa tulee ilmi siunauslupaukset. Käytännössä nämä tarkoittivat sitä, 

että ihmisen siunatessa Jumalaa ylistyksen ja kiitoksen kautta, hän tuli samalla vedonneeksi 

Jumalaa siunaamaan ihmiskunnan. Kun ihminen siunaa Jumalaa, hän tunnustaa tämän 

Herraksi ja kaikkien siunausten lähteeksi. Siunaukset nähtiin Jumalan lahjoina kansalleen ja 

nämä välittyivät Jumalalta kansan auktoriteettihahmojen kautta.40 Siunauksien avulla Israelin 

kansa siis pysyi loistossaan, sillä kansa säilyi hedelmällisenä ja vauraana. 

 
35 Alexander 2003, 85. 
36 Valkama 2017, 140–141. 
37 Alexander 2003, 86; Rivard 2008, 26–27. 
38 Rivard 2008, 27. 
39 Mcfarland 2011, 69. 
40 Rivard 2008, 28. 
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3.2 Uuden testamentin käsitys siunauksesta 

Uuden testamentin siunauskäsitys on yhtäläinen Vanhan testamentin kanssa, mutta Uudessa 

testamentissa siunaukset liitetään Kristukseen.41 Evankeliumeissa siunauksen toimijana on 

yleensä Jeesus: hän esimerkiksi siunaa ruokaa, opetuslapsiaan ja lapsia sekä lisäksi hän 

kehottaa ihmisiä siunaamaan vihamiehiään.42 Evankeliumin kirjoitusten jälkeen Uuden 

testamentin kirjoituksissa siunauksien käsite on erilainen ja siinä korostuu Jumalan 

pelastusteot juuri Jeesuksen kautta. Näin ollen siunaus sisällytettiin Kristuksen tekoihin.43 

Uuden testamentin monet kirjoitukset alkavat siunauksella, jossa kirjoittaja siunaa Jumalaa 

kirjoituksen johdanto-osuudessa tai viimeistään hyvin alussa. Jumalaan kohdistettu siunaus 

pohjautuu ihmisten kiitollisuuteen ja haluun ylistää Häntä. Siunauksen vastakohtia eli 

kirouksia löytyy vähemmän Uudesta kuin Vanhasta testamentista.44 

Koska Vanhassa Testamentissa maalliset siunaukset annettiin ja vastaanotettiin Jumalan 

lain mukaisessa luomisjärjestyksessä, Uudessa testamentissa ylipappina nähdyn Kristuksen 

pelastushistoriallisten tekojen kautta ihmisille annettiin tulevan aikakauden taivaalliset 

siunaukset. Ihminen vastaanotti nämä evankeliumin sanoman kautta sekä uskomalla 

Kristukseen. Vanhassa laissa tehtiin siis uhrauksia Jumalalle, jotta synnit saatiin anteeksi ja 

Jumalan siunauksia ansaittiin. Kristuksen myötä jumalasuhde palautui Hänen uhrautuessaan 

viimeisenä ristillä. Uskova on Kristuksen perillinen, joka perii nämä siunaukset taivaallisena 

perintönä.45  

Kristityt oli aiemmin kastettu ainoastaan Herran Jeesuksen nimeen muiden persoonien 

puuttuessa (Apt. 8:17; 9:17). Evankeliumeista käy ilmi, kuinka ylösnoussut Kristus vuodatti 

Pyhän Hengen opetuslapsilleen helluntaina. Pyhää Henkeä voitiin pitää ylimpänä 

siunauksena, mitä ihmisille annettiin uudella ajalla, sillä Henki toi mukanaan kaikki muut 

taivaalliset siunaukset. Apostolien teoista voidaan lukea, kuinka opetuslapset puolestaan 

jakoivat tämän Pyhän Hengen lahjan eteenpäin muille kastetuille kristityille laskemalla 

siunaavat kädet siunattavien pään päälle ja lausumalla siunauksen.  Paavali sai Pyhän Hengen 

siunauksen opetuslapsilta ja tästä syystä piti itseään kirjeissään Kristuksen siunauksen 

kantajana: ”Tiedän, että tullessani luoksenne tuon mukanani Kristuksen täyden siunauksen” 

(Room. 15: 29). Paavali ajatteli näin kantavansa Kristuksen siunauksia ja välittävänsä Hengen 

lahjaa eteenpäin. Paavalin kirjeistä voidaan myös lukea, kuinka hän kirjeidensä alussa sekä 

 
41 Heinilä 2019, 179. 
42 Valkama 2017, 153; Hunter 2018, “Blessing”. 
43 Rivard 2008, 28. 
44 Valkama 2017, 153. 
45 Kleining 2009, 4. 
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lopussa siunaa Jeesuksen nimessä kirjeiden vastaanottajat.46 Paavalin kirjoituksista on myös 

peräisin apostolinen siunaus, jota käytetään tänäkin päivänä kirkon siunaustoimituksissa 

(2.Kor.13:13). Kristuksen jälkeen siunauksissa olivat mukana kaikki kolme Jumalan 

persoonaa. Jumala antaa kaikki siunauksensa Pojan ja Pyhän Hengen kautta.47 

Raamatussa siunauksista välittyy Jumalan rakkaus: kaikki, mitä ihminen tarvitsee, tulee 

Jumalalta ja siunaukset tuovat luoduille paljon hyvää. Raamatussa korostuu se, että vaikka 

ihminen on syntinen ja tekee pahaa, Jumala silti ylläpitää elämää maailmassa siunauksiensa 

kautta. Raamatun kautta välittyy sanoma: siunaus levittyy muille luoduille ja myös itse 

Jumalalle. Kristusta edeltävänä aikana siunaukset ja kiroukset liitettiin ihmisten toimintaan ja 

siihen, kuinka he toimivat suhteessa Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Kristuksen aikaiseen sekä 

jälkeiseen aikaan liittyy keskeisesti pelastusoppi ja kristologinen viitekehys, joissa painottuu 

kristuksen siunaukset ja teot sekä näin ollen hänen merkityksensä täydellisen jumalasuhteen 

palauttamisessa. Siunauksiin tuli siis mukaan Pyhä kolminaisuus. Kristuksen sovitustyön 

kautta Jumala siunaa Kristukseen uskovia ihmisiä Pyhällä Hengellä ja muilla taivaallisilla 

siunauksilla, eikä pidä niitä itsellään. Ivan Mcfarland (2011) tuo esiin, että Raamatussa 

siunauksissa on tietyllä tapaa havaittavissa siunaukseen liittyvä kaksijakoisuus, jolloin 

siunattu kohde välittää siunausta ja Jumalan lahjaa eteenpäin siinä missä Jumalan 

siunaaminen puolestaan näkyy ylistyksinä sekä kiitollisuutena Hänen lahjoistaan.48 

4. Katsaus historiaan 
Historian ymmärtäminen on keskeistä, jotta voi huomata sen vaikutukset tämän päivän 

luterilaiseen käsitykseen siunaamisesta. Tässä osiossa historiakatsaus alkaa lyhyellä koonnilla 

keskiaikaisten ihmisten käsityksistä siunauksista sekä ihmisen roolista niissä. Keskiajan esiin 

tuominen on tärkeää, sillä sen loppupuolella käynnistyi Lutherin alkuun sysäämä reformaatio. 

Kirkon suhteen siis lähtee liikkeelle merkittävät muutokset ja luterilainen kirkko eriytyy 

hiljalleen omaksi uskonhaarakseen katolilaisuudesta. Lutherin ajatukset nousevat siunauksen 

käsitteen kannalta tärkeiksi ja ne ovat vaikuttaneet tämän päivän luterilaisen kirkon 

siunauksiin liittyviin seikkoihin, joita lähden avaamaan tutkimuksen historiaosuuden jälkeen.  

4.1 Keskiaika 

Keskiaikaista jumalkäsitystä näyttää leimanneen ristiriitaisuus ja mustavalkoinen ajattelu: 

onko Jumala hyvä vai paha, johtaako Jumala pelastukseen vai tuhoon? Toisaalta Jumala 

 
46 Kleining 2009, 1. 
47 Kleining 2009, 4. 
48 Mcfarland 2011, 69. 



13 

 

nähtiin uuden liiton pelastajana, toisaalta Hän saattoi olla tuhon Jumala.49 Jumalan toimintaa 

nähtiin sen kautta, miten ihminen itse toimi. Toisaalta Jumalan pelättiin toimivan myös 

mielijohteesta, mikä herätti keskiaikaisissa ihmisissä epävarmuutta ja ahdistusta. Maailma oli 

jollain tavalla kaaoksessa, mutta Jumala esti rakkauden teoilla lopullisen kaaoksen 

valtaamasta maailmaa ja siten ihmisten elämää.50 

Demonisten voimien nähtiin vaikuttavan kaikkialla, joten demoneiden nähtiin olevan 

syynä onnettomuuksiin ja sairauksiin. Tällöin Jumalan siunaukset olivat luontainen vastaus 

pahaan. Näin ollen myös kirkko toimitti siunauksissaan manausrukouksia sekä 

terveysloitsuja. Toisaalta pahojen asioiden taustalla tunnistettiin olevan myös ihmisten synnit. 

Jumalan oikukkuus näkyi siinä, että hän salli demoniset voimat maailmassa.51  

Ihmiset muistuttivat Jumalaa rituaaleilla hyväntahtoisuudesta, mitä Herra oli aiemmin 

jakanut: keskiaikaisessa maailmassa tietyntyyppinen kumppanuus Jumalaan näkyi. 

Siunausrukouksissa keskiöön nousi myös Raamatun tekstit, joiden tapahtumia nostettiin 

käytäntöön.52 Esimerkiksi evankeliumissa Jeesuksen parantaessa sokean miehen syljellä ja 

mudalla myös keskiajalla toimittiin näin.53 Jumalan avun saamisesta epävarmojen ihmisten 

siunauspyyntöihin vastatessaan eli Jumalan täyttäessään velvollisuutensa, Häntä ylistettiin ja 

kunnioitettiin: ihmiskunnan ja Jumaluuden välillä vallitsi sopimussuhde, joka näkyi monissa 

eri siunausrituaaleissa.54  

Siunaukset poistivat maailmasta saasteet ja vääryyden.55 Luonnon vahva yhteys välittyi 

siunauksissa: risti karkotti demonisia voimia sekä sillä pyrittiin estämään luonnonkatastrofeja. 

Fyysisenä esineenä tai siunauksen rituaalisena eleenä sillä voitiin määritellä Pyhän tilan rajat. 

Risti sai monia muitakin merkityksiä: se toimi jumalasuhteen symbolina sekä kanavoi 

Jumalallista voimaa. Ristinmerkillä ihminen liitti itsensä osaksi Kristuksen tekoja sekä 

siunauksia. Ristinmerkin käyttö näkyi aluksi kirkon liturgiassa ja myöhemmin sen käyttö 

sallittiin myös maallikoiden keskuudessa, mikä näkyi esimerkiksi maallikoiden siunaamalla 

ristinmerkin elein ruokansa.56 Siunattu vesi puolestaan yleisimmin kasteessa vapautti 

vastasyntyneen demonisista voimista, mutta sillä luotiin myös Pyhän tilan rajoja ja näin ollen 

karkotettiin demonisia voimia. Siunattu vesi korosti kasteen lisäksi Jumalaa ja luomistyötä ja 

 
49 Rivard 2009, 58. 
50 Riward 2009, 59–60. 
51 Rivard 2009, 180. 
52 Rivard 2009, 183 & 185. 
53 Rivard 2009, 188. 
54 Rivard 2009, 151 & 214. 
55 Riward 2009, 65. 
56 Rivard 2009, 71–72. 
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siunasi kaikkea luotua.57  Näin siunauksilla pyrittiin estämään paha ja saastuminen ja siten 

suojeltiin ihmistä ja yhteisöä. Ne toimivat voimakkaana aseena, jolla kirkko pyrki takaamaan 

ihmisten maallisen ja henkisen hyvinvoinnin. Siunaukset toivat ihmisen lähelle Jumalaa ja 

toimivat jumalsuhteen jatkumiseksi:58 keskiajallakin korostui kaksijakoisuus, jossa ihminen 

toimi armon välittäjänä sekä ylistäjänä.   

Keskiajalta voi tunnistaa myös muita Vanhaan testamenttiin liittyviä ajatuksia 

siunauksesta, sillä myös keskiajalla siunauksilla nähtiin vaikutus kaiken luodun 

hedelmällisyyteen. Nämä siunaukset olivat yksilön lisäksi myös itse asiassa Jumalan 

suuremmaksi hyväksi: esimerkiksi lapsen saamista pidettiin luomisessa saadun käskyn 

toteutumisena ja sitä kautta Jumalan ylistäminen myös tapahtui. Siunaaminen jätettiin 

Jumalan aktiivisuuden varaan siinä, missä ihmisen rooli oli melko passiivinen.59 

Ihminen toimi välikätenä antaen siunaukseen liikkeen, äänen ja eleen: Jumala takasi 

siunausten onnistumisen. Vaikka Jumalaan liittyi pelkoa ja epävarmuutta, kunnioitus näkyy 

siinä, että jo pelkän Jumalan nimen lausuminen nähtiin siunaavan tiloja, joissa se sanottiin.60 

Siunauksilla nähtiin suojeleva, parantava ja vahvistava vaikutus. Vaikka Jumala oli läsnä 

monen asian siunauksessa, Jumalaa voitiin ainoastaan pyytää siunaamaan, mutta Häntä ei 

voitu pakottaa.61 Jumalan ajateltiin antavan suojaa uskoville ja tuhoa niille, jotka olivat 

uskovan yhteisön ulkopuolella: Jumala siis nähtiin kaksiteräisenä miekkana.62 

Siunaukset ulottuivat käyttö- ja taisteluesineisiin, sodankäyntiin, siis luomakuntaan. 

Jumala siunasi esimerkiksi ihmisiä, esineitä ja mm. kotitaloja. Siunaus näkyi siis keskeisesti 

arjessa mukana. Jumalan nähtiin olevan mukautuvainen ja suojeleva.63 Siunauksilla pyrittiin 

luomaan lisäksi pyhiä paikkoja: kotien siunaamisessa korostettiin Jumalan rauhan saapumista 

koteihin korostaen Jumalan roolia kotitalouksien puolustajana sekä valistajana. Pyhien 

kirjoitusten valossa kotitalot nähtiin ainoaksi rauhaksi maailmassa.64  

Koska pahojen voimien nähtiin vaikuttavan maailmassa vahvasti, siunauksia annettiin 

kaikelle mahdolliselle. Siunaukset kohdistuivat siis ihmisiin, esineisiin ja paikkoihin: tällä 

pyrittiin tuomaan Jumala läsnä olevaksi ihmisten arkeen. Pyhän voima nähtiin täten 

mukautuvana ja suojelevana. Keskiajalla Raamatun käyttö oli keskeisessä roolissa 

siunaustoimituksissa. 

 
57 Rivard 2009, 62 & 64 & 69. 
58 Rivard 2009, 73. 
59 Rivard 2009, 205 & 207–208. 
60 Rivard 2009, 115–116. 
61 Rivard 2009, 276. 
62 Rivard 2009, 166. 
63 Rivard 2008, 145. 
64 Riward 2008, 77. 
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4.2 Luther 

Keskiajan lopulla Luther julkaisi 95 teesiä: tämä oli lähtölaukaus kirkon uudistumiselle sekä 

sysäys uudelle uskonhaaralle eli tämän päivän luterilaiselle kirkolle.65 Vanhurskauttamisoppi 

on keskiössä luterilaisuudessa, sillä sen varaan rakentuvat muut opit. Lutherille 

vanhurskauttamisen kautta kristitty tuli osalliseksi Kristuksesta eli jumalallistui.66 Luther toi 

ilmoille niin sanotun autuaan vaihtokaupan, mikä tarkoittaa sitä, että ihminen antaa 

Kristukselle omat syntinsä ja vajaavaisuutensa. Kristus puolestaan lahjoittaa ihmiselle omat 

Jumalalliset ominaisuutensa eli vanhurskauden, viisauden ja iankaikkisen elämän. Näin 

Ihminen sai lahjaksi osallisuuden jumalalliseen luontoon, jota ei ansaita omilla teoilla vaan 

Kristuksen tekojen tähden.67 Lutherin ajatuksille oli reformaation aikoihin kuitenkin myös 

toisia näkökulmia: esimerkiksi Calvin näki ihmisen olevan olemukseltaan jumalallinen siinä, 

missä Luther näki vain ihmisen osallisuuden siihen. Heillä oli siis erilaiset käsitykset ihmisen 

roolista jumalallistumiskäsitteen näkökulmasta.68  

Luther liitti lisäksi kolminaisuusopin vanhurskauttamisopin rinnalle. Hän ajatteli, että 

nämä kaksi käsitettä selittävät sen, miten puutteellisesta ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava 

Hänen lahjansa kautta. Kolminaisuudessa kaikki kolme persoonaa nähdään olevan samaa 

olemusta, jolloin Jumalallinen rakkaus ja vanhurskaus ovat myös Kristuksen olemusta. 

Ihminen rikkoi oman vanhurskaan tilansa syntiinlankeemuskertomuksessa ja jotta tämä tila 

saataisiin korjattua, tarvittiin Jumalan inkarnaatio. Kristus tuli ihmiseksi ja hänessä vaikutti 

Jumalan oma olemus, mutta samaan aikaan myös ihmisen olemus. Jumala teki lopulta pyhäksi 

sen, mikä oli epäpyhää ja syntistä, antamalla ristillä täydellisen uhrin ihmisten puolesta.69  

Ristinkuoleman ja ylösnousemuksen ansiosta uskovat ihmiset saavat osakseen puhtaana 

lahjana syntien anteeksiantamisen, eikä heidän tarvitse kokea Jumalan vihaa: ihmisille 

tarjoutuu mahdollisuus pelastua.70 Luther ajatteli, että ihminen perii tämän Kristuksen 

vanhurskauden sovitustyön kautta, eikä häneltä vaadita hyviä tekoja: ainoastaan usko 

Kristukseen riittää. Uskon kautta ihminen tulee osalliseksi Kristusta, usko taas syntyy sanan 

kuulemisesta, joka vaikuttaa ihmisen sydämessä. Kristus itse vanhurskauttaa sanansa kautta 

häneen uskovan.71 Luther ajatteli, että ainoastaan Kristusta tulee pitää uskon muotona. Uskon 

voidaan olettaa näin olevan ihmisessä alun alkaen, mutta sen voima ei yksistään riitä ja siksi 

 
65 Vainio 2017, 47–48. 
66 Lytvynenko 2013, 114; Vainio 2016, 72–73. 
67 Lytvynenko 2013, 115. 
68 Dolbeer 2017, 29–30; Lytvynenko 2013, 123. 
69 Vainio 2016, 74–75. 
70 Vainio 2016, 75–76. 
71 Vainio 2016, 77–78. 
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tarvitaan Kristusta, joka voimaannuttaa tämän. Usko tai vanhurskaus ei perustu näin ollen 

rakkauteen. Usko myös muuttaa ihmistä: ennen vanhurskauttamista on niin sanotusti 

vanhurskausjulistaminen. Tässä Jumala näkee ihmisen syntisenä ja heikkona, mutta silti pitää 

häntä vanhurskaana. Kristuksen sovitustyön tähden ihminen saa kuitenkin osakseen armon ja 

tämän armon myötä Jumala vanhurskauttaa ihmisen lopulta kokonaan. Tämä kuitenkin, 

edellyttää, että Kristus elää ja vaikuttaa ihmisen sydämessä ja siten muuttaa ihmistä.72 

Ihminen saa Kristuksen inkarnaation ja sovitustyön kautta vanhurskauden sekä pääsee 

osalliseksi jumalallisen luonnon ominaisuuksia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ihmisestä 

tulisi saman arvoinen Jumalan kanssa.73  

Mitä tämä tarkoittaa siunauksien kannalta? Jumala ei voisi siunata syntiä. Ilman 

vanhurskauttavaa uskoa ihminen olisi syntinen, eikä hän saisi osakseen taivaallisia siunauksia. 

Ilman tätä ihminen ei voisi myöskään välittää siunauksia eteenpäin ja toimia Jumalan 

välikätenä. Kasteessa kuitenkin ihminen liitetään Kristukseen ja hänestä tulee pyhä ja 

siunattu: tätä ei voisi muuten maanpäällä saavuttaa kuin kasteen kautta. Kasteeseen liittyykin 

näin ollen lupaus, että ihminen on pelastettu ja hän saa Kristuksen lunastustyön kautta ikuisen 

elämän.74 Luther näki, että Jumala antoi ihmiselle ruumiin sekä elämän luomiskertomuksessa 

ja Hän siunasi siinä miehen ja naisen. Jumala antaa ihmiselle kaiken tarvittavan: ravinnon, 

terveyden, suojan, rauhan ja paljon enemmän, niin maalliset kuin iankaikkiset siunaukset. 

Luther näki, että Jumala siunaus näkyy siinä, että hän suojelee ihmisiä onnettomuuksilta. 

Jumala myös pelasti ja vapautti ihmisen niistä pahoista asioista, jotka hän kohtaa elämässä 

matkan varrella.75 Onnettomuuksissa voidaan nähdä olevan kaksitahoinen merkitys, sillä 

niistä ei aina tiedä, ovatko ne merkkejä Jumalan rakkaudesta vai vihasta. Kyseinen ajattelu 

liittyy ristinteologiaan: onnettomuuksia on vaikea pitää rakkauden merkkinä ja ne mielletään 

pikemminkin johtuvan Jumalan vihasta. Ihmisen on siis helpompi mieltää siunauksiksi 

menestyksen ja kaikki hyvät asiat, jotka osoittavat Jumalan armollisuuden. Olli-Pekka Vainio 

tuo kirjassa kuitenkin esille, että vaikka menestyksen voi mieltää positiiviseksi asiaksi ja näin 

ollen rinnastaa Jumalan siunaukseksi, se saattoikin olla merkkinä Jumalan vihasta. Tämä 

ajatus kuulostaa erikoiselta, mutta Luther antoi esimerkkinä islamin uskon: hän ei pitänyt 

Islamia oikeana uskontona, mutta se kuitenkin levisi maailmassa ja menestyi hyvin monella 

akselilla - tämä ei kuitenkaan tarkoittanut, että olisi oikein uskoa Islamiin. Luther näki myös, 

että menestys monesti sokaisee ihmisen huomaamasta, että siunaus on muuttunutkin 

 
72 Vainio 2016, 79–81. 
73 Vainio 2016, 83. 
74 Jung 2021, 152. 
75 Jung 2021, 148. 
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kiroukseksi. Käänteisesti ihmisen kohtaamien vaikeuksien takana saattoi olla Jumalan 

siunaus: vaikka negatiivisten asioiden taustalla oli aluksi vaikea nähdä siunaus, se hahmottui 

uusien näkökulmien myötä lopulta siunaukseksi. Luther ei kuitenkaan tarkoittanut tällä, että 

menestys olisi aina liitettävä Jumalan vihaan ja onnettomuudet Jumalan rakkaudeksi. 

Ristinteologialla Luther kuitenkin korostaa sitä, että ihmisten osana on myös kärsimys ja 

pilkka, mutta siitä huolimatta ihmisen tulisi ylistää Jumalaa, sillä hän ei hylkää kärsimyksissä. 

Näin ollen siunaukset ja kiroukset saattaa luodussa maailmassa näyttäytyä välillä väärin 

päin.76 

4.2.1 Kirkko Lutherin ajattelussa 

Luther piti kirkkoa hengellisenä yhteisönä, eli pyhänä kansana, joka on suuntautunut 

lupaukseen Hengen kautta. Henki vetää heidät Kristuksen, Jumalan elävän sanan luokse. 

Henki myös julistaa Kristusta ja hänen hyötyjänsä niille, jotka elävät tuossa yhteisössä aina 

Kristuksen uudelleen tulemiseen ja kuolleiden ylösnousemukseen asti. Luther ajatteli, että 

evankeliumi julistetaan ensin kirkon hengellisen yhteisön kautta. Henki johdattaa ihmisen 

tähän uskovien yhteisöön, jossa hän sitten kuulee saarnan ja pääsee lähelle Kristusta. Vasta 

tämän jälkeen yksittäinen ihminen kuulee evankeliumin kutsun. Kirkko on yhteisö, jossa 

kaikki uskovat ovat osallisia ja kanssakumppaneita kaikista niistä siunauksista, joita heillä 

siellä on. Luther piti näistä siunauksista tärkeimpänä syntien anteeksiantamista, jonka uskova 

saa osakseen yhteisössä sanan ja sakramentin kautta. Syntien anteeksiantamusta ei koeta 

Lutherin mukaan vain pelkästään henkilökohtaisesti ja sisäisesti vaan siihen liittyy myös 

yhteisöllisyys: syntien anteeksiantamiseen liittyy, että ihminen antaa ensin itse anteeksi niille, 

jotka ovat häntä vastaan rikkoneet ja vasta sitten Jumala antaa ihmiselle anteeksi hänen 

rikkomuksensa. Pyhyys vaikuttakin yhteisössä evankeliumin ja syntien anteeksiantamuksen 

kautta. Yhteisö vastaanottaa Hengen kautta evankeliumin lupaukset ja siunaukset.77 Lutherille 

sana ja Henki loivat uskovien yhteisön, mikä sitten eli syntien anteeksiantamuksen ja 

evankeliumin lupausten mukaisesti. Näihin lupauksiin kuului myös lupaus uudesta elämästä, 

joka lahjoitetaan Kristuksen kautta sekä taivaalliset siunaukset, joihin uskovat pääsivät 

osalliseksi yhteisön kautta. Hengellinen yhteisö voidaan nähdä todistuksena maailmalle, sillä 

he ilmentävät evankeliumin sanomaa maailmassa.78 Luther piti liturgiaa muistotilaisuutena, 

joka täytti Kristuksen käskyn viettää ehtoollista hänen muistokseen (Luuk. 22:19–20). Kirkko 

muistaakin Kristusta julistamalla evankeliumia uskontunnustuksen kautta ylistyksellä sekä 

 
76 Vainio 2016, 70–71. 
77 Peterson 2016, 51–52. 
78 Peterson 2016, 56. 
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rukoilemalla yhdessä Kristuksen kanssa. Luther näki kaikki muut toimitukset messulle 

alisteisiksi, sillä ne toteuttavat osia siitä. Ehtoollisesta Luther korosti, että sana tulee olla 

ennen ehtoollista, sillä sanassa tulee ilmi, mitä Kristus lahjoittaa ihmiselle: se vahvistaa 

uskoa, joka vastaanottaa sakramentin siunaukset.79 Sanan ja sakramentin kautta Jumala jakaa 

uskovilleen armon ja siunauksen ja uskovien tulee puolestaan hengellisessä yhteisössään 

ylistää sekä kiittää Jumalaa hänen armostaan ja siunauksistaan. Luther korosti myös, ettei 

messuja tule suorittaa yksityisesti. Lisäksi messu ei ole ihmisten teko, vaan messussa toimii 

Jumala.80  

4.2.2 Usko ja teot Lutherin ajattelussa 

Vaikka Luther ajatteli, ettei teoilla ansaita uskoa, tekojen kautta kuitenkin voidaan ansaita 

siunauksia. Siunauksien kautta ihminen saa etuja, jotka auttavat ihmistä maanpäällisessä sekä 

taivaallisessa elämässä. Luther ajatteli, ettei ihmisen kuitenkaan tule yrittää teoillaan ansaita 

ikuista elämää, sillä se on turhaa. Ajatus siitä, että teoilla voisi ansaita ikuisen elämän, oli 

Lutherin mielestä vaarallinen: se saisi ihmiset tekemään hyviä tekoja vain siitä syystä, että he 

itse näin tehden ansaitsisivat jotain hyvää. Näin ollen Luther korostaa, ettei ihminen 

todellisesti pysty tekemään puhtaasti hyviä tekoja, vaan kaiken takana näkyy Kristus, joka 

toimii ihmisen kautta.81 Hyviin tekoihin voidaan lisätä myös rakkauden merkitys, sillä Jumala 

rakastaa ihmistä Kristuksen kautta ja siten saa ihmisen rakastamaan Jumalaa. Jumalan ja 

ihmisen välisestä rakkauden suhteesta kasvaa lähimmäiseen kohdistuva rakkaus, jossa 

Jumalan siunaukset välittyvät eteenpäin. Tämän perusteella voidaan siis todeta, että ihmisten 

hyvät teot kumpuavat uskosta Kristuksen kautta: kun ihminen siunaa toista, Kristus on se, 

joka vaikuttaa.82 

Luther ajatteli, ettei ole olemassa muita hyviä tekoja, kuin mitä Jumala on käskenyt. 

Vastaavasti ei ole olemassa muuta syntiä, kuin se minkä Jumala on kieltänyt. Luther 

nostaakin tässä ajattelussa kymmenestä käskystä nousevat teot esille, sillä niissä Jumala 

säätää selkeästi, mitä ihmisen tulee tehdä ja mitä ei.83 Käskyt on asetettu myös siksi, että niitä 

noudattamalla ihminen ansaitsisi Jumalan armon ja siunaukset. Vastaavasti rikkomalla 

käskyjä ihminen syyllistyy syntiin. Ihmisen tulisikin rakastaa Jumalaa ja luottaa häneen 

tekemällä sen, mitä Jumala itse on käskenyt. Käskyjen noudattaminen on lopulta ihmiselle 

mahdottomuus ja koska synti vaikuttaa maailmassa, Jumalaa pelkäävät kuitenkin yrittävät 

 
79 Kleining 2009, 20. 
80 Petkūnas 2021, 57 & 85. 
81 Vainio 2016, 94–95. 
82 Lytvynenko 2013, 125; Kopperi 2015, 86–87. 
83 Reu 2022, 21. 
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parhaansa noudattaa näitä käskyjä ja ovatkin pahoillaan rikkoessaan niitä. Luther ajattelikin, 

että ne, jotka ovat pahoillaan käskyjen rikkomisesta ja katuvat tekojaan, ansaitsevat Jumalan 

armon ja siunaukset. Jumala siunaa ihmistä sydämen rauhalla, suosiollaan ja johdatuksellaan, 

menestyksellä elämässä ja autuaalla pelastuksen toivolla. Jumala suo siis pääsyn taivaaseen 

Kristuksen tähden ja ikuisen kirkkauden ja autuuden.84 Nostan seuraavaksi vain Lutherin 

ajatukset ensimmäisestä, toisesta ja neljännestä käskystä. Näissä korostuu selkeimmin 

Lutherin määrittelemät kolme siunauksen ulottuvuutta.  

Luther ajatteli, että ensimmäisessä ja toisessa käskyssä oli ihmiselle tarpeeksi työtä. 

Käskyt kehottavat ihmistä ylistämään, siunaamaan ja kunnioittamaan Jumalaa: käytännössä 

ihmisen tulisi tehdä tätä lakkaamatta, sillä mitä muuta tarkoitusta varten ihmiselle oli luotu 

suu, kieli, ääni ja ihmisten puhumat kielet.85 Luther ajatteli, että Jumala antaakin ihmiselle 

lakkaamatta siunauksiaan ja välillä ihmisen osa on kärsiä vastoinkäymisiä. Tästä huolimatta 

ihmisen ei tulisi lakata ylistämästä Jumalaa, sillä saahan ihminen osakseen lukemattomasti 

hyvää eri siunauksissa.86 Aikaisemmin tuotiin esille, että usko synnyttää hyvät teot ja hyvissä 

teoissa lopulta Jumala on se, joka vaikuttaa. Miksei Jumala yksin suorita näitä hyviä tekoja? 

Jumala haluaakin, että ihminen työskentelee hänen kanssaan, hän suokin ihmiselle kunnian 

työskennellä Jumalan kanssa ja kunnian, että Jumala toimii hänen kauttaan. Ihminen voi 

kieltäytyä kunniasta suorittaa hyviä tekoja yhdessä Jumalan kanssa: silloin Jumala suorittaa 

itse hyvät teot. Näin ollen voidaan ajatella, että Jumala on vain siunattu, mutta Hän haluaa 

tehdä ihmiselle kunniaa eikä olla yksin siunauksessaan, vaan saada myös ihmiset olemaan 

siunattuja Hänen kanssaan. Samalla Luther korostaa, että jos Jumala tekisi kaiken yksin, Hän 

tekisi käskynsä turhiksi. Ihmisillä ei olisi tilaisuutta harjoittaa itseään käskyjen suurissa 

teoissa, eivätkä ihmiset yrittäisi koetella itseään siinä valossa, että he näkisivät, pitävätkö he 

Jumalaa ja Hänen nimeään korkeimpana hyvänä, minkä vuoksi he olisivat valmiita 

riskeeraamaan kaikkensa.87 Ihmiset ajattelevat välillä, että he saavat kaiken hyvän toisiltaan. 

Tämä ei pidä kuitenkaan paikkaansa, sillä kaikki, mikä on saatu Jumalan käskyjen ja 

järjestyksen mukaisesti, on lopulta peräisin Jumalalta. Ihmiset ovatkin saaneet Jumalalta 

käskyn tehdä hyvää: kukaan ei siis saa siunauksiaan toiselta ihmiseltä vaan Jumalalta, joka 

toimii heidän kauttaan. Ihmiset ovatkin vain Jumalan kanavia, joiden kautta Jumala toimii ja 

jakaa kaikki siunauksensa. Tästä toimii esimerkkinä ravinto, jota lapsi tarvitsee syntyessään: 

lapsi saa ravintonsa äidin rinnoista. Vastaavasti aikuiset tarvitsevat ravintoa, jonka he saavat 

 
84 Stump 1910, Chapter XIV. 
85 Reu 2022, 46–47. 
86 Reu 2022, 49; Jung 2021, 149. 
87 Reu 2022, 62–63. 
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esimerkiksi maasta. Ihminen ei ole itse saanut mitään näistä aikaiseksi, vaan kaikki on 

Jumalan luomaa. Luther ajatteleekin, ettei mitään tulisi antaa tai ottaa, ellei Jumala ole sitä 

määrännyt: siksi ihmisen tuleekin tunnustaa nämä Jumalan lahjat ja kiittää niistä Jumalaa 

ensimmäisen käskyn mukaisesti. Jumala toimii luomissaan asioissa, eikä tätä tulisi kiistää, 

sillä muutan se ei olisi Jumalan lahjojen vastaanottamista. Ihminen etsisi tällöin näiden 

merkityksen itsestään. Ihmisen tulee ajatella, että Jumala antaa siunauksensa ja näitä tulee 

käyttää oikein, eikä niiden saa nousta ihmiselle epäjumalaksi.88 

Neljännessä käskyssä Luther kiittää Jumalaa koko maailman puolesta siitä, että Jumala 

on tällä käskyllä vahvistanut ja varmistanut ihmissuvun jatkumisen, niin kodeissa kuin valtion 

tasolla. Luther liittää käskyyn ajatuksen perheestä sekä valtiosta. Luther ajatteli, että ilman 

äitiä tai isää sekä ilman valtioiden hallituksia maailma ei kestäisi vuottakaan. Tässä ajattelussa 

hän korosti hallituksen edustavan rauhaa: ilman hallitusta ei voinut olla rauhaa, eikä perhettä. 

Perheen puuttuminen merkitsi lisääntymisen loppumista, mikä tarkoittaisi, että äiteys ja isyys 

lakkaisivat olemasta. Käskyn on siis tarkoitus suojella ja säilyttää perhe, mutta myös 

laajemmassa näkökulmassa valtio.  Käsky velvoittaa lapset ja alamaiset olemaan kuuliaisia 

vanhemmille ja esivallalle, sillä muuten heitä seuraisi rangaistus. Vastaavasti vanhempien ja 

esivallan tuli huolehtia lapsista ja alamaisista. Luther piti tätä kokonaisuutta sanoin 

kuvaamattomana siunauksena. Siksi hän rukoili käskyä selittäessään, että Jumala vuodattaisi 

siunaukset rikkaasti perheille sekä valtioille, jotta ihmiset osaisivat kunnioittaa ja totella 

kyseistä käskyä. Hän myös pyysi rukouksessa, että ihmiset osaisivat tunnustaa Jumalan lahjat 

ja olla kiitollisia niistä.89 

Lutherin ajattelussa siunauksen ensimmäinen ulottuvuus hedelmällisyydestä eli 

ihmiskunnan jatkuvuudesta näkyy selkeimmin neljännessä käskyssä. Kolmas ulottuvuus 

puolestaan näkyy ihmisten hyvissä teoissa, jotka Kristus saa heissä aikaan.  

4.2.3 Yleinen pappeus 

Luterilaisuudessa on käsite yleisestä pappeudesta, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen kastettu 

henkilö on kutsuttu toimimaan maailmassa Jumalan nimessä ja välittämään siunausta sekä 

armoa.90 Yleinen pappeuden käsite on peräisin reformaation ajoilta ja Lutherin ajattelusta. 

Yleinen pappeus ei ollut tarkoitettu protestiksi kirkkoa tai papistoa vastaan, jolla oli erityinen 

vastuu saarnaamisesta ja sakramenttien viettämisestä. Luther ei tarkoittanut uskovien 

pappeudella, että kuka tahansa voisi ottaa vastuun sanan ja sakramenttien välittämisestä. 

 
88 Tunnustuskirjat, Iso katekismus, Ensimmäisen käskyn selitys; Jung 2021, 149. 
89 Jung 2021, 169–170. 
90 Youcat 2017, #259. 
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Luther itse ei käyttänyt tätä termiä, mutta hän vahvisti, että kaikki kastetut kristityt ovat 

vihittyjä pappeja. 91  

Kasteteologiansa perusteella Luther asettaa kaikki kastetut henkilöt tasavertaisiksi 

Jumalan edessä: tässä hän vetosi Raamatun kirjoituksiin (1. Piet. 2:9). Luther ei siis halunnut 

papiston olevan ylempiarvoisessa asemassa maallikoihin nähden: kaikkien kristittyjen kuului 

hänen mukaansa olla samassa hengellisessä luokassa ja papiston erotti tästä vain virka. 

Lutherille ainoa todellinen pappi oli kuitenkin ylipappi Kristus: Hän on kuolemansa kautta 

rukoillut luomakunnan puolesta Jumalan edessä. Kaikki kristityt on siis asetettu samaan 

asemaan Kristuksen tekojen tähden Jumalan edessä: näin ollen jokainen kristitty toimii 

toisensa esirukoilijana Kristuksen nimessä. Luther näki kaikilla ihmisillä olevan valta antaa 

syntejä anteeksi, mutta hän korosti hyvän järjestyksen mukaisesti, että tätä valtaa käyttää 

yleensä papisto. Yleinen pappeus siis merkitsi sitä, että kristityillä oli yhtäläinen vastuu viedä 

evankeliumin sanomaa eteenpäin.92  

Ihminen tulee yleisen pappeuden piiriin kasteessa. Jokainen kastettu on kutsuttu siis 

Jumalan ja lähimmäisen palvelemiseen. Ensin ihminen liitetään kasteessa Kristukseen ja siten 

yleiseen pappeuteen, josta tulee myös väylä päästä papin virkaan. Tämä edellyttää papiksi 

vihkimistä, jolloin siirrytään yleisen pappeuden piiristä erityiseen palvelutehtävään. Lutherille 

virka velvoitti papit julistamaan Kristuksen tekoja, sanaa sekä jakamaan sakramentteja. Papin 

virkaa ei tule kuitenkaan ajatella niin, että se kumoaisi yleisen pappeuden tehtävän todistaa 

Kristuksesta.93 

Lutherin ajattelussa siunauksen toinen ulottuvuus voitaisiin siis nähdä toteutuvan 

yleisen pappeuden käsitteen kautta, jolloin kaikki kastetut kristityt toimivat Kristuksen 

välikätenä. Näin ollen Kristus vaikuttaa ihmisessä, jolloin myös Lutherin siunauksen kolmas 

ulottuvuus tulee tässäkin esille.  

5. Siunaamisen suorittaminen luterilaisuudessa 
Kuka voi siunata luterilaisessa kirkossa? Onko jotkin siunaukset varattu tietylle henkilölle vai 

voiko jokainen siunata? Onko siunaaminen yleensäkin vapaa toimitus, jonka kuka vaan saa 

suorittaa? Kuten Lutheria tarkasteltaessa voi huomata, ihmiset saavat toisiltaan paljon, mutta 

kaikki on lopulta peräisin Jumalalta. Jumala siis käyttää ihmisiä välineinä, joiden kautta Hän 

toimii maailmassa: on kuitenkin havaittavissa eroja siinä, kuka välikätenä toimii ja millä 

tavalla.  Siunaukset voidaan jakaa varauksettomiin ja varauksellisiin siunauksiin sen mukaan, 

 
91 MCfarland 2011, 409. 
92 MCfarland 2011, 409. 
93 Hytönen 2005, 181. 
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kuka niitä voi suorittaa. Varauksettomia siunauksia voivat johtaa maallikot, sillä jokaiseen 

siunaukseen ei tarvita pappeuden pyhää valtaa. Varaukselliset siunaukset sen sijaan kuuluvat 

papeille: tällaisia ovat esimerkiksi henkilön siunaaminen kirkon virkaan tai liturgiset 

siunaamiset, kuten sakramenttien siunaamiset.94 Seuraavaksi tarkastelen, mitä tarkoittaa 

papillinen siunaus ja mitä tarkoittaa maalikoiden suorittama siunaus sekä miten nämä eroavat 

toisistaan. 

5.1 Maallikot  

Maallikoilla tarkoitetaan sellaisia ihmisiä, jotka eivät työskentele kirkossa tai heillä ei ole 

virkaan tarvittavia koulutuksia. Katolilaisessa Apostolisen konstituution kolmannessa kirjassa 

luvussa viisi todetaan, että maalikoiden ei ole sallittua suorittaa mitään pappeuteen kuuluvia 

tehtäviä. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi kastaminen, ehtoollisen asettaminen ja sen 

siunaaminen. Ihmisen tuli edellä mainittuja asioita tehdäkseen olla Jumalan kutsuma ja tämä 

papin pyhä virka saatiin piispan kättenpäällepanemisen myötä. Kukaan ei saa itse valtuuttaa 

itseään, sillä siitä seuraisi helvetin rangaistus.95 On mielenkiintoista ajatella, että maallikolle 

langettuisi helvetin rangaistus, kun hän esimerkiksi kastaisi ilman pätevää vihkimystä. Voiko 

siis maallikko aiheuttaa itselleen tuomion siunaamalla ja kannattaako maallikon edes siunata 

mitään, jos pelkona on helvetin rangaistus? 

Historiaosiossa tuli esille Lutherin ajatus yleisestä pappeudesta. Maallikot saavat vallan 

siunata kasteen kautta, jossa he ovat tulleet osalliseksi Kristuksen pappeutta ja siihen kuuluvia 

etuoikeuksia sekä velvollisuuksia. Näin ollen kaikki kristityt on kutsuttu siunaamaan, mutta 

mitä enemmän siunaukset kuuluvat lähelle kirkon liturgista elämää, sitä enemmän se on 

varattu vihityille papeille. Maallikot voivatkin esimerkiksi kotona lausua ruokarukouksen ja 

siten siunata ruuan tai he voivat siunata lapsiaan. Tämä osoittaa sen, ettei papin pyhää valtaa 

tarvitse jokaiseen siunaukseen.96 Maallikoiden tulisi kuitenkin jättää siunaamisen tehtävä 

vihitylle papille silloin, kun tilassa on pappi. Esimerkiksi normaalisti vanhemmat voivat 

siunata kotona ruokaa ja lapsiaan, mutta papin vieraillessa perheen kotona hänen tulisi lausua 

nämä siunaukset. Tämä ajattelu heijastelee tietyllä tapaa juuri papin virkaa ja sitä, että hänet 

on valtuutettu toimimaan virkansa puolesta Kristuksen välikätenä: siten ylempiarvoisempi 

aina siunaa. Sama tietenkin heijastelee tilanteisiin, joissa pappi on piispan kanssa samassa 

 
94 Lang 2011, 29. 
95 Chase 1847, 78. 
96 Kleining 1985, 2; Klug 1983, 293–294.  
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tilassa: tällöin piispan tulisi suorittaa siunaukset. Pappi kuitenkin voi ”valtuuttaa” sijastaan 

maallikon suorittamaan siunaukset esimerkiksi ruuan suhteen.97  

Yleinen pappeus ei anna valtuuksia jakaa armon välineitä eli sakramentteja. Kuten yllä 

tuli ilmi, että katolilaisessa kirkossa kasteen ja ehtoollisen sakramentteja ei voi maallikko 

suorittaa, näin on myös luterilaisuudessa. Periaatteessa yleinen pappeus ei kuitenkaan kiellä, 

etteivätkö nämä olisi tehokkaita ja päteviä maalikoiden suorittamina. Luther kuitenkin ajatteli, 

että sakramentit tulisi jättää papin tehtäväksi, joka teki Jumalan tahdosta julkisesti sen, mikä 

kuuluu sanan virkaan. Luther ajatteli, että Jumala oli määrännyt papit erityisesti seurakuntien 

hyväksi ja tähän heillä oli siihen myös kutsumus. Maallikoiden suorittamat siunaukset ja 

toimitukset olisivat päteviä sellaisenaan, mutta vaarana on opin katoaminen, sillä pappien 

tehtävä on ”Jumalan salaisuuksien huoneenhaltioina” (1.Kor. 4:1) valvoa kirkon oppia.98 

Kristityt on kutsuttu toimimaan omilla paikoillaan lähimmäisen hyväksi ja jokaisessa 

tehtävässä tulee muistaa, että Jumala on antanut kyseisen tehtävän.99Kaikki kristityt ovat 

Jumalan työkavereita, joiden tehtävä on palvella lähimmäistä sekä välittää Jumalan antamia 

siunauksia toisilleen. Jumala toimiikin luotujensa keskellä jatkuvasti toisten ihmisten 

välityksellä. Näin Jumalan rakkaus näkyy maailmassa uskon kautta. Siksi jokainen työtehtävä 

on kutsumus, sillä jokaisessa työtehtävässä voi tehdä hyvää toisille ihmisille: näin siunaus 

liittyy työn tekemiseen.100 

Luther kannatti maallikoiden hurskautta, joka perustui kasteeseen ja yhteiseen 

osallistumiseen pyhään ehtoolliseen. Hurskauden ei tullut olla korkea-arvoista 

superhurskautta vaan pikemminkin maanläheistä hurskautta, joka oli kaikkien 

tavoitettavissa.101 Luther ajatteli, että kaikki mitä saamme ja koemme, on lopulta lähtöisin 

Jumalasta. Tämä näkyi ihmisten toiminnan hengellisyydessä, sillä Jumala vaikuttaa heidän 

kauttaan. Ihminen ei käytännössä omista mitään, vaan ihmisen hurskaus ja pyhyys on saatu 

passiivisesti, kun Kristus on itse lahjoittanut ne ihmiselle puhtaasti lahjana.102 Kaikki kristityt 

kutsutaan palvelemaan toinen toistaan ja Jumalaa, sekä välittämään Jumalalta saatuja 

siunauksia eteenpäin ja rukoilemaan toisten ihmisten puolesta.103 Luther toi 

maallikkohurskaudessa esille perherukouksen, joka olisi hyvä suorittaa aamuin ja illoin. Näin 

 
97 Lang 2011, 37. 
98 Klug 1983, 293–294; Pohjola 2020, 38–39. 
99 Hytönen 2014, 110. 
100 Hytönen 2014, 84 & 87. 
101 Kleining 2014, 2. 
102 Kleining 2014, 4. 
103 Hytönen 2005, 53; Kleining 2014, 21. 
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perhe saisi vastaanottaa Jumalan taivaallisia lahjoja sekä siunauksia heidän päivittäiseen 

palvelukseensa, jota he suorittavat seurakunnassa ja maailmassa.104 

Raamatussa maallikoita kehotetaan siunaamaan toisiaan ja rakastamaan myös 

vihamiehiään. Näin tekemällä he itse perisivät siunauksen. Maallikot voivat yleisen 

pappeutensa nojalla siunata muita seurakunnassa, perheissään ja tuttavapiireissä. Yleisemmin 

kuitenkin tämä siunaaminen tapahtuu, kun joku toivottaa toiselle Jumalan siunausta vaikkapa 

keskustelun päätteeksi.105 Jumalan luomistyö näkyy yleisessä pappeudessa, sillä Jumala 

käyttää maallikoita pappien lisäksi lahjoittamaan maanpäällisiä siunauksia ihmisille. Kaikki 

siunaukset ja rakkaus on lähtöisin Jumalasta: uskoa ei siksi tule erottaa teoista, sillä se näkyy 

rakkaudentekoina toisia ihmisiä kohtaan.106 Yleisen pappeuden roolia on haluttu tänä päivänä 

korostaa suomen luterilaisessa kirkossa. Toimituksiin osallistujat ovat toteuttamassa 

hengellistä pappeuttaan ja siksi on tärkeää seurakunnan osallisuuden lisääminen eri 

toimituksissa.107 

5.2 Papit 

Jumala on liittänyt papit pelastushistorian alussa siunausten jakamiseen. Raamatussa 

ensimmäisen kerran ihminen siunaa toisen ihmisen (1. Moos 14: 18–19). Tässä Raamatun 

kohdassa korkeimman Jumalan pappi Melkisedek siunaa Abrahamin. Tämä luodulle annettu 

siunaus ”palautuu” takaisin Jumalalle, kun Melkisedek ylistää Jumalaa. Melkisedek on siis 

ensimmäinen, joka antaa siunauksen toiselle luodulle.108 Pappien valta on näin ollen peräisin 

Raamatusta ja siellä ilmenevästä Jumalan tahdosta. Vanhan testamentin osuudessa kävi ilmi, 

että Jumala antoi aaronilaisille papeille vallan siunata ihmisiä Herran siunauksen sanoin. 

Vanhassa testamentissa pappien tuli käyttää siunatessaan Jumalan oikeaa pyhää nimeä 

Herra, kun he siunasivat seurakuntaa: tällöin Jumala lupasi itse siunata kansaa pappien 

siunauksien kautta.109 Uudessa testamentissa apostolit käyttivät siunauksissa Kolmiyhteisen 

Jumalan nimeä. Jumala saatetaan nimetä Isäksi ja Jeesukseksi, Herraksi. Apostolien tavoin 

myös pappien tulee siunata Kolmiyhteisen Jumalan nimessä. Uudessa ajassa eli Kristuksen 

jälkeisessä ajassa Jumalan siunaukset tulevat Jeesuksen kautta: papit siunaavat yleensä 

Jeesuksen tai Pyhän kolminaisuuden nimessä. Jumalan siunaus välittyy käyttämällä oikein 

Jumalan nimeä eikä siunauksia tule suorittaa käyttämällä muita nimiä, sillä tämä rikkoisi 

 
104 Kleining 2014, 24. 
105 Kleinig 2009, 2 
106 Hytönen 2014, 94 
107 Hytönen 2005, 63 
108 Van Slyke 2011, 55 
109 Kleining 2009, 3 & 8, Van Slyken 2011, 56 
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kymmentä käskyä.110 Siunauksen voima on lähtöisin Jumalan sanan oikeasta käyttämisestä. 

Sen voima ei siis riipu mistään kaavoista vaan pyhästä evankeliumista, joka on siunauksien 

voimien lähde.111 

Pappien tehtävänä Vanhassa testamentissa nähtiin oleva siunaaminen ja uhraaminen. 

Papit nähtiin Jumalan välikäsinä, jotka välittivät Israelin kansalle siunaukset ja suojan pahan 

voimia vastaan. Lisäksi he välittivät Jumalan armon, hyväksynnän, huomion ja rauhan. 

Pappien kautta Jumala lahjoitti kaikki lahjansa, jotka hän oli luvannut kansalleen.112 

Evankeliumien jälkeen pappeus liitetään aina Kristuksen pappeuteen (Hepr. 4–10). Kristuksen 

pappeus asettuu vastakkain Israelin uhripappeuden kanssa, sillä Kristus on täydellinen uhri, 

joka on jo uhrattu ihmisten puolesta.113 Kristuksen pappeus siis nähdään suurempana kuin 

leeviläisten pappeus. Uuden liiton ylipapin siunaukset täyttävät ja ylittävät vanhan liiton 

pappien siunaukset. Kristus nähdään suurempana kuin yksikään luotu siunauksen 

vastaanottaja. Kun Kristus siunaa luodun, toteutuu heprealaiskirjeessä oletettu periaate 

”ylempi siunaa alempiarvoisen” (Hepr. 7:7). Papit saavat siunaamisen vallan, kun heidät 

ordinaatiossa vihitään virkaan. Tässä heille luovutetaan avainten valta ja heillä on valta 

käyttää niitä yhdessä Kristuksen kanssa antamalla siunauksia. Ordinaationsa nojalla uuden 

liiton papit siunaavat Kristuksen hengessä ja siunaamiseen tarvittava papillinen voima 

perustuu Jumalan armoon. Tällä tarkoitetaan sitä, että pappien tulee siunata ainoastaan 

sellaisia asioita, jotka pyhät tekstit valtuuttavat, eivätkä he saa siunata asioita, jotka ovat 

Jumalan vastaisia, vaikka joku sitä pyytäisi. Pappeja voidaan pitää Jumalan taloudenhoitajina, 

joka valtuuttaa heidät käyttämään Jumalan sanaa ja Hänen pyhää nimeään silloin, kun he 

siunaavat Jumalan kansaa.114 Tuomas Akvinolainen ajatteli Heprealaiskirjeen 

kommentaarissa, että pappi ei toimi siunatessaan omalla auktoriteetillaan vaan Kristuksen 

auktoriteetilla eli pappi on vain viranhaltija, joka toimii Kristuksen valtuuttamana. Kristus on 

siis käytännössä se, joka siunaa hänessä ja tästä seuraa se, että joka siunaa, on suurempi. 

Uuden liiton vihityt papit saavatkin pappeutensa Kristuksen pappeudesta, joka uhrasi itsensä 

Golgatalla ja joka on kaikkien luoduille vuodatettujen siunausten lähde.115  

Siunauksia on varattu koko kirkon historian ajan vihityille palvelijoille ja erityisesti 

papeille sekä piispoille.116 Piispoilla ja papeilla on vihkimyksensä nojalla valta antaa 

 
110 Kleining 2009, 6 
111 Kleining 2009, 5. 
112 Kleining 2009, 3 & 8, Van Slyke 2011, 56. 
113 MCfarland 2011, 408. 
114 Kleining 2009, 7; Van Slyke 2011, 56–57. 
115 Saint Thomas Aquinas: 326, 343 & 448. 
116 Van Slyke 2011, 57. 
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siunauksia ja tämä ylempiarvoinen asema perustuu armon lahjaan.117 Pappi saa toimittaa 

Pyhän sakramentin ja muuttaa leivän sekä viinin Kristuksen ruumiiksi ja vereksi: näin ollen 

juhlia uuden liiton uhria. Tämä korostaa papin tärkeyttä sakramentin välittäjänä. Piispa on 

tietyssä mielessä korkeammalla, sillä hänellä on lisäksi valta vihkiä uusia pappeja 

virkoihinsa.118 Luterilaisuudessa papin ensisijaisia velvollisuuksia ovat evankeliumin 

julistaminen, sakramenttien toimittaminen, synninpäästön antaminen ja siunaaminen.119   

 Viranhaltijat edustavat kirkkoa ja heidän kauttaan myös kirkko toimii. Virkaan ei 

kuitenkaan aseteta seurakunnan toimesta vaan Jumalan kutsusta ja toimesta. Kristus on myös 

itse vihkimässä pappinsa sanan ja sakramentin virkaan, piispan ollessa Kristuksen välikäsi 

tässä toimituksessa.120 Tänä päivänä kättenpäällepaneminen on nähty enemmänkin kutsua 

vahvistavana elementtinä eikä varsinaisesti Pyhän Hengen välittäjänä. Ordinaatioon kuitenkin 

voidaan liittää Pyhän Hengen välittäminen papille Kristuksen toimesta.121  Papit eivät toteuta 

siunauksia, vaan he ovat välikäsiä, kuten aikaiseminkin on todettu: Kristus on siis aina lopulta 

se, joka siunaa. Pastoraalinen siunaus toteuttaa evankeliumia: papilla on siis valta muuttaa 

Raamatun lupauksia siunauksiksi. Siunauksen kautta saadaan se, mitä Jumala on luvannut 

antaa ja siunaukset täyttävät nämä lupaukset.122  

Siunaaminen on osa evankeliumia. Siunattaessa papit tekevät Jumalan työtä yhdessä 

Kristuksen kanssa maan päällä. Kristuksen asiamiehinä papit välittävät Jumalasta lähtöisin 

olevia siunauksia Pyhän Hengen avulla. Papit eivät välitä näitä siunauksia pelkästään 

saarnaten, kastamalla tai viettämällä pyhää ehtoollista, vaan myös silloin kun he puhuvat 

siunauksin.123 Siunauksen kautta saadaan se, mitä Jumala on luvannut antaa ja siunaukset 

täyttävät nämä lupaukset. Siunattaessa Raamatun lupaukset olisi kuitenkin suotavaa tuoda 

lähelle siunattavaa. Papeilla on valta muuttaa Raamatussa ilmeneviä Jumalan lupauksia 

siunauksiksi. Esimerkiksi Kristus lupasi lähetyskäskyssään olla kristittyjen kanssa maailman 

loppuun asti: papit voivat toteuttaa tämän jumalanpalveluksissa toivottamalla ”Herra olkoon 

teidän kanssanne”. Papit toivottavat jumalanpalveluksissa Herran rauhaa, joka on myös yksi 

Jumalan lupauksista: näin papit käytännössä julistavat evankeliumia siunauksissa ja 

toteuttavat Jumalan lupauksia. Vaikkakin kaikki Jumalan lupaukset voidaan muuttaa 
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kristologisiksi tai trinitaarisiksi siunauksiksi, ihmisiä voidaan myös siunata Raamatusta 

löytyvällä apostolisella siunauksella (2.Kor. 13:13) tai Herran siunauksin sanoin.124 

Papillisissa siunauksissa on nähtävissä kaksiulotteinen merkitys: papit toimivat 

Jumalan edessä ihmisten puolesta rukoilijana, mutta myös välittävät Jumalan lupaukset 

siunauksina ihmisille. Siunaus saattaa siis näkyä rukouksen muotona ja samalla toimituksena 

Jumalan nimessä. Siunaus ja rukous voidaan nähdä olevan toistensa aisaparit, sillä 

rukouksessa ihminen pyytää Jumalalta, että Jumala toteuttaisi siunaukset. Rukoukset nousevat 

ihmiseltä Jumalalle ja puolestaan siunaukset, kuten sakramentit, välittyvät Jumalalta lahjana 

alas ihmiselle. On kuitenkin hyvä muistaa, etteivät rukoukset saa aikaan siunauksia.125  

Paavalin tavoin voidaan ajatella, että kaikki Kristuksen palvelijat tulevat ihmisten 

luokse Kristuksen siunauksen täydellä mitalla. Papit luovuttavat taivaallisia siunauksia 

Jumalan kansalle. John Kleining (2009) ajattelee, että tänä päivänä pappien merkitys 

siunauksien kantajana on vähentynyt. Hänestä papit siunaavat liian vähän ja silloinkin, kun he 

siunaavat jumalanpalveluksissa tai sielunhoidossa, monet suorittavat siunauksen 

pintapuolisesti ymmärtämättä siunauksen merkitystä. Ihmisten mielestä luontevinta olisi, että 

pappien tehtävä on vain siunata. Tämä ei kuitenkaan täysin pidä paikkaansa, sillä jokainen 

kristitty on kasteen kautta liitetty vastaanottamaan Kolmiyhteisen Jumalan siunauksia sekä 

välittämään näitä eteenpäin omassa tehtävässään ja kutsumuksessaan.126 Tämä käy 

Raamatussa ilmi esimerkiksi, kun vanhemmat siunaavat lapsiaan (1.Moos 27:28–29), 

yhteisön johtajat avioparin heidän häissään (Ruut 4:11–12) ja kuninkaat kansaansa (1. kun 

8:55–61). Lisäksi ihmiset voivat tervehtiä toisiaan siunauksella (Ruut 2:4 1. Sam 15:13) tai 

siunata lähtiessään toisensa (1. Moos 24:60, 28: 3–4).   

Luterilaisuudessa siunaamisen valta liitetään kaikille kastetuille kristityille. Kaikki 

voivat siis siunata, mutta siitä huolimatta osa siunauksista on rajattu vain vihityille papeille. 

Tällaisia ovat siis varaukselliset siunaukset eli sakramentit. Papit eivät saa kuitenkaan jakaa 

mielivaltaisesti siunauksia, sillä siunauksien kohteiden tulee perustua Raamatun sanaan. 

Sanan palvelija voi siis siunata vain niitä, joihin Jumalan tahto yltää eikä näin ollen voi 

siunata Pyhän sanan vastaisesti. Kleiningin (2009) esimerkin mukaan Jumalan lain mukaiseen 

avioliittoon vihittävän parin voi siunata, vaikkei heitä ole kastettu. Näin ollen kuitenkin samaa 

sukupuolta olevien liiton siunaamiseksi ei ole valtuuksia sen ollessa ristiriitainen Jumalan lain 
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kanssa.127 Papin merkitys on muuttunut Vanhan ja Uuden testamentin ajalta: tänä päivänä 

siunaus välittyy Kristuksen kautta ja usein Pyhän Kolminaisuuden nimessä. Joidenkin 

näkemysten mukaan pappien merkitys siunausten kantajina olisi vähentynyt, mutta vaikka 

yleisen pappeuden roolia on haluttu viime aikoina korostaa, ei papin virka ole menettänyt 

merkitystään siunausten suhteen.  

Katolilainen näkökulma korostaa, ettei maallikko saa suorittaa sakramentteja. 

Luterilaisessa kirkossa yleinen pappeus ei anna valtuuksia niihin, muttei toisaalta kielläkään. 

Näin ollen maallikon rooli näyttäisi jäävän jotenkin epäselväksi. Siunaukset ja toimitukset 

maallikon suorittamana uhkaavat kuitenkin opin katoamista. Samalla pätee ajatus siitä, että 

ylempiarvoinen aina siunaa alempiarvoista: näin on sekä maallikoiden että pappien 

keskuudessa, mutta tästä näkökulmasta tarkasteltuna papin rooli siunausten välittäjänä säilyisi 

vahvempana. Maallikoiden antama siunaus eli varaukseton siunaus on pikemminkin hyvän 

tahdon teko ja rukous, jolla henkilö anoo Jumalan apua toiselle henkilölle. Tämän siunauksen 

arvo Jumalan silmissä riippuu ihmisen henkilökohtaisesta vilpittömyydestä ja pyhyydestä.  

5.3 Mitä voidaan siunata luterilaisuudessa 

Tässä osuudessa pohdin seuraavia kysymyksiä: mitä tarkoittaa, kun siunauksen kohteena on 

Jumala? Voiko elävä olento todella siunata Luojaansa? Onko Luojan siunaamisessa ja luodun 

siunaamisessa eroa? Lisäksi perehdyn siihen, miten esineitä ja rakennuksia siunataan 

luterilaisuudessa, vai siunataanko.  

5.3.1 Siunauksen kohteena ihminen ja Jumala 

Siunauksen merkitys sen välittäjän näkökulmasta voidaan jaotella kahteen pääkategoriaan, 

jonka kautta ilmenee jo aiemmin mainittu siunauksen kaksijakoisuus. Ensimmäinen 

siunauksen kategoria on Jumalan antamat siunaukset luoduille Kristuksen kautta sekä hänen 

pappiensa välityksellä. Toinen kategoria on siunaus, jonka luodut antavat ylistyksessä ja 

kunniassa Jumalalle. Tämä toinen kategoria eroaa merkittävästi ensimmäisestä.128  

Mitä ensimmäisen kategorian siunaukset tarkoittavat? Jumalaa voidaan pitää kaikkien 

siunausten lähteenä eli hän on todellinen siunaus. Siunauksia voidaan pitää Jumalan 

omaisuutena ja ne ovat täten yliluonnollisia lahjoja ja voimia. Siunauksien tarkoituksena on 

suojella, luoda ja ylläpitää elämää.129 Siunauksillaan Jumala ei pelkästään vahvista ja hyväksy 

sitä, mikä luoduissa on hyvää, vaan myös vahvistaa ihmistä Kristuksen lahjojen kautta, jotta 
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ihmiset pystyisivät täyttämään Jumalan tahdon. Siunauksien avulla Jumala siis mahdollistaa 

sen, mikä hänen silmissään on hyvää: siunaamalla ja vahvistamalla ihmistä, ihminen kykenee 

tekemään sitä, mikä on Jumalalle mieliksi.130 Jumalasta lähtevällä siunauksella voidaan nähdä 

olevan viestinnällinen vaikutus. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalalta saatu siunaus voi tehdä 

henkilöstä tai esineestä siunauksen välittäjän sekä lähteen toisille luoduille. Raamatussa tämä 

näkyi esimerkiksi Abrahamissa, joka sai Jumalalta siunauksen ja tämä muuttui lopulta koko 

Israelin kansan siunaukseksi. Ehtoollisella puolestaan konsekroiduista ehtoollisaineista eli 

leivästä ja viinistä tulee siunauksen lähde niille, jotka uskossa osallistuvat ehtoolliselle. 

Jumalan osoittama siunaus yhdelle saattaa näyttäytyä toiselle myös kirouksena. Tästä 

esimerkkinä nousee Raamatusta Israelin kansa, joka Jumalan siunauksen avulla voitti 

vihollisensa ja siten heidän vihollisensa saivat osakseen Jumalan kirouksen.131  

Ihmisten siunatessa toisiaan eli tahtoessaan toisilleen hyvää, siunaukset näyttäytyvät 

tietyllä tavalla rukouksina, jotka osoitetaan Jumalalle. Ihminen pyytää siunauksissa, että 

Jumala siunaisi niitä asioita, joille on pyydetty siunausta.132 Jumalan nähdään siunaavan vain 

sellaisia asioita, jotka ovat Hänen tahtonsa ja sanansa mukaisia. Jumalan voidaan siis nähdä 

kaitsevan siunauksiaan ja sitä kautta ihminen ei voi pakottaa Jumalaa siunaamaan ketään. 

Tämän osoittaa se, että ehtoollinen ja kaste ovat puhtaasti sellaisia toimituksia, joissa ihmisen 

ei tarvitse miettiä, onko niissä Jumalan siunaus todella Jumalan itse sanansa mukaisesti 

vaikuttaa niissä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki mikä on Jumalan tahdon 

mukaista, voidaan siunata ja Jumala on todella siunauksen takana oleva voima, joka toteuttaa 

siunauksen.133 

Toinen kategoria pitää sisällään Jumalan siunaamisen, eli toisin sanoen Jumalan 

ylistämisen ja kiittämisen. Siunata sanaa ei voida sellaisenaan yhdistää Jumalaan, sillä luotu 

ei voi siunata Jumalaa niin, että Hän hyötyisi siunauksesta jotenkin tai saisi osakseen sellaista, 

mitä hänellä ei ole. Ihmisten osoittaman siunauksen Jumalalle nähdään kuitenkin lisäävän 

Jumalan kunniaa maan päällä.134 Jumalan siunaamisessa ja luodulle osoitetussa siunauksessa 

on siis selkeästi ero. Näiden kahden välillä on kuitenkin vastavuoroinen suhde. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että Jumala antaa ihmiselle siunauksensa ja ihmisen saamat siunaukset 

palautuvat Jumalalle ihmisten antamassa ylistyksessä sekä kiitoksessa.135 Tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että luotujen saama siunaus saavuttaa päämääränsä ja tarkoituksensa silloin, 
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kun luodut antavat ylistyssiunauksensa Jumalalle. Siunausten lopullinen päämäärä on siis 

Jumalan ylistys ja kirkkaus.136 Näin ollen siunaukset tietyllä tavalla suuntautuvat kohti 

eukaristiaa, jota voidaan pitää kiitoksen ja ylistyksen ateriana ja samalla kaikkien siunausten 

lähteenä.137 

Jumalan antamat siunaukset ovat Hänen tahdon mukaisia ja luterilaisuudessa ne 

välittyvät Kristuksen kautta. Ihmisen Jumalalle osoittama siunaus saa eri merkityksen kuin 

silloin, kun tilanne on toisin päin: Jumala saa ihmiseltä kiitosta ja kunniaa. Siunaamisen 

suorittamisessa tunnistetaan siis sen kaksijakoinen merkitys: niin Jumala kuin ihminen voivat 

olla sekä siunauksen subjekti että sen kohde.138 Tämän merkityksen ymmärtäminen on 

keskeistä, sillä se avaa entisestää siunaukseen liittyviä ulottuvuuksia   

5.3.2 Esineiden sekä rakennuksien vihkimiset ja siunaamiset 

Jumalan siunausten pyytäminen aineellisille esineille ei rajoitu pelkästään eukaristiaan. Jo 

300-luvulta eteenpäin on siunattu aineellisia esineitä. Tällöin Jumalaa rukoiltiin lähettämään 

Jumalallinen voimansa, joka voidaan ymmärtää siunaukseksi aineellisiin esineisiin. 

Siunauksen suoritti yleensä vihitty pappi tai munkki. Siunauksiin liitettiin usein ele, kuten 

ristinmerkin tekeminen. Keskiajalla jotkut esineet saattoivat saada siunauksen pelkästään 

kosketuksella pyhään paikkaan pyhässä maassa tai muualla.139 Esineille on kahdenlaisia 

siunauksia: kaikki riippuu siitä, tuleeko aineellinen esine liturgiseen käyttöön, kuten vaikkapa 

alttari vai tuleeko esine profaaniin eli tavanomaiseen käyttöön, kuten esimerkiksi 

rukousnauhat. Siunauksen kohteena voi myös olla rakennukset, kuten koti.140  

Nostan aluksi lyhyesti katolilaisen näkökulman vertailun vuoksi esiin, sillä katolinen 

kirkko eroaa merkittävästi luterilaisesta näkökulmasta esineiden siunaamisessa. Katolilainen 

kirkko siunaa ja vihkii monia asioita sekä esineitä niin kirkolliseen kuin ei kirkolliseen 

käyttöön. Kirkko siunaa myös sen, mitä pidetään välttämättömänä ihmisen elämisen kannalta, 

kuten vaikkapa lääkkeet, pellot ja ruuan. Katolilainen kirkko siunaa myös inhimillisen 

yhteiskunnan tarpeet: aseet ja työkalut, talot, laivat, sillat sekä kadut. Katolilaisen kirkon 

ajattelussa korostuu, ettei ole olemassa mitään luonnollisen tai yliluonnollisen elämän tärkeää 

edellytystä, jolta kirkko kieltäisi sakramentaalisen suojeluksen ja siunauksen. Sakramentaalit 

ovat yhteydessä eukaristiseen uhriin ja tähän siunauksen lähteeseen, josta sakramentaalit 

ammentavat tietyssä mielessä pelastavan vaikutuksensa Golgatan uhrin tarjoamaan 
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pelastukseen ja siunaukseen. Siunauksien kautta kaikki, mitä rationaalinen luomakunta 

käyttää oikein, voidaan ohjata Luojan ylistämiseen.141 

Luterilaisen teologian mukaan esineiden siunaamista sen sijaan ei pidetä tarpeellisena. 

Luomakuntaa kun ei pidetä sillä tavoin turmeltuneena tai puutteellisena, että sitä pitäisi 

erityisesti siunata. Esineistä ei myöskään tule niiden siunaamisen myötä Jumalan läsnäolon 

merkkejä, koska ne ovat jo sellaisia: Jumala on läsnä oleva esineissä sanansa kautta. Vuonna 

1997 laadittiin Saksassa ekumeeninen käsikirja siunaustoimituksista. Kyseisen kirjan 

johdannossa todetaan, että ihmiset, eläimet ja esineet on siunattu luomisessa ja lunastuksessa. 

Ihmisen muistaessa tämän, se johtaa ylistämään kaikkien siunauksen lähdettä ja 

lahjoittajaa.142 Luterilaisuudelle ei ole vieras käsite siunata esineitä tai rakennuksia, mutta 

siitä ei kuitenkaan löydy yhtä montaa valmista kaavaa esineiden ja paikkojen siunaamiseen 

kuin katolilaisesta kirkosta. Luterilaisen kirkon kaavoista löytyy valmiit kaavat kodin sekä 

julkisten paikkojen siunaamiseen sekä lippujen ja kylvötyön siunaamiseen. Miksi sitten papit 

siunaavat nämä, jos luomakuntaa ei pidetä turmeltuneena? Luterilaisuudessa ei varsinaisesti 

siunata itse rakennusta, vaan siellä käyviä henkilöitä.143 

Elottomien esineiden siunaaminen yleistyi keskiajalla, mikä johti reformaation aikoihin 

reaktioon, jossa korostettiin siunattavien esineiden käyttöä. Siunauskeskustelun taustalla oli 

erilaisia käsityksiä siitä, mitä siunauksessa oli tarkoitus tehdä. Katolilaiset korostivat 

siunauksen objektiivista luonnetta protestanttisten korostaessa uskovan sisäistä elämää. 

Vanhan testamentin käsitys siitä, että asioita on siunattava, koska Jumala on pyhittänyt ne 

rukouksen kautta, on viitoittanut lopulta tietä näiden historiallisten erojen taakse (1. Tim. 4:4–

5).144 Reformaatiossa Luther puuttui esineiden siunaamiseen, mikä oli hänestä riistäytynyt 

käsistä, sillä kaikkea siunattiin. Luther ajatteli, ettei vihkimällä ja siunaamalla voida eristää 

mitään aluetta Jumalalle tai tehdä mitenkään pyhemmäksi, mitä ne olivat jo Jumalan luomina, 

koska muuten ihminen rajoittaisi Jumalan kaikkivaltiutta. Luther ajatteli, että esimerkiksi 

kirkot erotettiin jumalanpalveluskäyttöön viettämällä messu siellä: tällä tavalla ihminen ei 

riistäisi Jumalan oikeuksia, sillä Jumalalla oli valmiiksi valta kaikkeen luotuun. Kirkkotila 

pyhitettiin sanalla, rukouksella sekä sakramenteilla, jotka siellä toimitetaan. Luther perusteli 

vihkimysajatustaan Raamatun kohdalla (1. Tim 4: 4–5). Reformaation jälkeen kuitenkin 

otetiin käyttöön kirkon vihkimiskaava ja kirkko nähtiin jälleen pyhänä tilana. Pyhyys ei 

kuitenkaan liittynyt messu-uhrioppiin, vaan se liittyi sanan julistamiseen ja 
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sakramentteihin.145 Tässä myös korostuu jo aiemmin mainittu huomio siitä, kuinka 

luterilainen kirkko on sanan ja sakramentin kirkko.  

Kertauksena, siunaaminen nähdään olevan Jumalan ylistämistä, mutta siunaamiseen 

voidaan liittää myös pyyntö ja toivo, jolloin siunausta pyydetään tai toivotaan Jumalalta. 

Vihkimiseen voidaan liittää samat elementit kuin siunaamiseen. Kun esineitä tai rakennuksia 

siunataan tai vihitään, ei kyseessä ole konsekraatio, joka jättäisi esineisiin pysyvän pyhyyden 

kuten ehtoollisen kohdalla. Esineiden ja rakennuksien siunaamiseen voidaan kuitenkin liittää 

transsignifikaatio: tämä ei jätä esineeseen pyhyyttä, vaan siunattu tai vihitty esine saakin 

uuden merkityksen. Tällöin siitä tulee enemmän Jumalan läsnäolon symboli ja siten siinä 

näkyy Jumalan hengellinen hallintavalta. Kun jokin esine tai tila vihitään, sitä ei tulisi sen 

jälkeen käyttää Jumalan vastaiseen toimintaan. Ihminen ei kuitenkaan siunaamisella tai 

vihkimisellä saa itse aikaan esineissä muutosta.146  

Luterilaisuudessa korostuu, ettei Jumala ole sidoksissa ihmisten tekemiin rakennuksiin 

tai esineisiin, vaan hän vaikuttaa kaikkialla maailmassa. Ihmiset voivat kuitenkin pitää 

esimerkiksi kirkkotilaa Jumalan läsnäolon merkkinä maailmassa. Ihmiset tarvitsevat tietyssä 

mielessä oman uskonkokemuksensa takia vihkimyksiä: tämän takia vihkimyksillä ilmaistaan, 

että jokin asia saa uuden merkityksen, kuten kirkon muuttuessa pyhäksi tilaksi. Kristityt 

mieltävät, että koska kirkossa jaetaan sakramentteja ja pidetään jumalanpalveluksia, se saa 

heidän mielessään aikaan käsityksen pyhästä tilasta ja siten siitä tulee Jumalan läsnäolon 

symboli. Kirkkotila siis pyhitetäänkin ihmisten tietoisuudessa.147 Tästä esimerkkinä tulee 

mieleen tilanne, jossa kirkko käytännössä vihitään viettämällä messu, jonka johtaa piispa tai 

hänen määräämänsä pappi. Piispa toteaa ennen siunausta, että seurakunta on Jumalan sanalla 

ja rukouksella pyhittänyt kirkon jumalanpalveluskäyttöön.  

Kirkko on rakennuksena pyhitetty sanaa ja sakramentteja varten. Kun kohteena on 

tavallinen rakennus, jota ei ole pyhitetty tällaisiin tarkoituksiin, siunauksen luonne on 

erilainen. Esimerkkinä tästä on teollisuuden laitos: sitä ei siunata tai vihitä menestyksen takia 

vaan siunaus koetaan annettavan siksi, että siellä ilmenevässä toiminnassa ihmiset käyttäisivät 

Jumalalta saamiaan lahjoja ja siunauksia oikein. Lahjojen oikea käyttäminen edellyttääkin 

ihmisiltä uskoa ja rakkautta, jota voidaan pitää iankaikkisena siunauksena. Kun rakennuksia 

tai esineitä siunataan, ne kohdistuvat lopulta aina ihmisiin.148 Vihittyä tilaa tulee kuitenkin 
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aina käyttää arvokkaasti. Ihminen ei pysty omin voimin uskomaan Jumalaan, joten hän 

tarvitsee vahvistusta ja rohkaisua: siksi siunaukset kohdistuvat ihmisiin.149 

Siunauksiin voidaan liittää rukouksen elementti, sillä ihmisten ja asioiden siunaaminen 

on monien kristillisessä jumalanpalveluksessa esiintyvien rukousten taustalla. Tämä näkyy 

esimerkiksi avioliittoon vihkimisen yhteydessä, jossa pari siunataan ja tämän lisäksi heidän 

vaihtamansa sormukset siunataan. Monet rukoukset liittävätkin tänä päivänä esineiden 

siunaamisen niiden käyttöön läheisesti, kuten vesi kastetilaisuudessa. Kristittyjen keskuudessa 

on viime aikoina lisääntynyt niiden rukousten määrä, joissa Jumalaa siunataan suoraan.150 

Kuten jo tähän asti on voinut havaita, siunauksen käsitettä jaotellaan hyvin eri tavoin 

kulloinkin eri näkökulmista tarkasteltuna. Myös esineiden siunaamisen suhteen voi jaotella, 

tuleeko se liturgiseen vai profaaniseen käyttöön. Luterilaisessa kirkossa esineiden 

siunaamiseen nähdään merkittävä ero katolilaiseen kirkkoon verrattuna: jälkimmäisen lista 

siunattavista esineistä on pitkä siinä missä luterilaisessa kirkossa virallisiin kaavoihin 

sidottujen esineiden siunaamiset ovat vähäiset. Luterilainen kirkko tuo esiin, ettei esineiden 

siunaamiselle ole tarvetta, sillä Jumala on niissä jo läsnä. Transsignifikaation avulla voi 

hahmottaa, että esimerkiksi kirkkotila voidaan nähdä Jumalan läsnäolon merkkinä.  

6. Siunaukset luterilaisen kirkon toimituksissa 
Tässä osiossa perehdyn siihen, miten siunaukset näkyvät kirkon toimituksissa ja millainen 

rooli niillä on. Apuna käytän jo aiemmin tässä tutkimuksessa nousseita ajatuksia siunaamisen 

luonteesta ja siitä, mitä siunaaminen tarkoittaa. Ovatko nämä käsitykset sopusoinnussa 

nykyisten toimituksien kanssa? Näiden perusteella analysoin, miten siunaukset näkyvät ja 

vaikuttavat kirkossa. Kirkko toimii maan päällä Jumalan sanan ja siunauksen välittäjänä ja 

siksi kirkon tehtävänä voidaankin pitää ihmisten siunaamista. Kirkko välittää Jumalalta 

saatuja siunauksia eri toimituksissa ihmisille. Ihmistä siunattaessa mukana on yleensä 

Raamatun sana. Siunaustoimituksilla pyritään siihen, että ihmiset saisivat osakseen Jumalan 

iankaikkiset siunaukset ajallisten siunausten kautta.  

Siunauksia annetaan monissa kirkon toimituksissa, mutta useimmiten niitä annetaan 

perinteisessä ehtoollisjumalanpalveluksessa. Suomen luterilaisen kirkon toimitusten oppaassa 

kirjoitetaan siunauksesta seuraavalla tavalla ”Kun ihmiset siunataan toimituksissa heille, 

välittyy elävän Jumalan siunaus.” 151 Mitä tällä tarkoitetaan? Kirkolliset toimitukset pyrkivät 

välittämään ihmisille tunteen Jumalan yhteydestä heihin ja siten osallisuudesta Jumalan 
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tarjoamaan pelastukseen. Jumala lahjoittaa ihmiselle kaiken: hänen siunauksinaan voidaan 

pitää perhettä, ympärillä ilmenevää rakkautta, ihmisen menestymistä, lepoa ja työtä. Jumala 

nähdään käytännössä kaiken takana ja siten kaikkea voidaan pitää Jumalan hyvinä lahjoina.152 

Luterilaisuudessa Kristuksen nähdään olevan läsnä ja vaikuttavan kaikissa kirkollisissa 

toimituksissa. Kaikilla toimituksilla on kuitenkin oma luonteensa, mutta silti jokainen niistä 

välittää Jumalan hyviä lahjoja.153 Kaikki toimitukset alkavat siunauksesta kolmiyhteisen 

Jumalan nimeen ja ne kaikki loppuvat siunaukseen joko Aaronin siunaukseen tai Apostoliseen 

siunaukseen.154 Siunaustoimituksissa siunaukset tuodaan lähelle ihmisten elämää ja samalla 

niissä vastaanotetaan Jumalan siunauksia. Siunaustoimitukset eroavatkin rukoustoimituksista 

siinä, että siunaustoimituksiin liittyy aina siunaamisen sanat.155 Kaikkia toimituksia voidaan 

pitää julistuksena, sillä niissä ihmiset tulevat Jumalan eteen ja hänen pelastustekonsa 

Kristuksessa tuodaan esiin niiden eri osissa, kuten saarnassa, sakramenteissa, rukouksissa, 

siunauksissa ja lupauksissa. Olennaista toimituksissa onkin Jumalan läsnäolo: siksi jokaista 

toimitusta voidaan pitää ihmisten uskontunnustuksena Jumalalle, sillä niissä usko puetaan 

sanoiksi ja symbolisiksi teoiksi.156  

Luterilaisuudessa ajatellaan, että ehtoollinen ja kaste ovat niin sanotusti Jumalan 

näkyviä sanoja, joiden kautta Jumala toimii ja puhuu ihmiselle. Molemmissa Jumalan sana 

yhdistyy näkyvään elementtiin. Jumalan sana on ihmisen armonväline, sillä sanassaan Jumala 

lahjoittaa ihmiselle sen, mitä siinä luvataan. Esimerkiksi synninpäästössä ihminen saa 

syntinsä anteeksi, ehtoollisessa sanan kautta ihminen saa Kristuksen ruumiin. Herran 

siunauksen nähdään välittävän ihmiselle Jumalan armon ja rauhan.157 

Jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkon lähtökohtana nähdään olevan Jumalan 

Kolminaisuus. Lisäksi niissä korostetaan ihmisten yhteyttä Jumalaan ja heidän osallisuuttaan 

pelastustekoihin. Toimituksissa Jumala toimii ihmisten keskellä aineellisten ja näkyvien 

merkkien kautta. Kirkolliset toimitukset nähdäänkin olevan osa jumalanpalveluselämää. 

Toimituksissa ja jumalanpalveluksissa halutaan, että myös seurakunta osallistuu 

toteuttamiseen, sillä yhteisen pappeuden nojalla myös heidän tulee osallistua 

toteuttamiseen.158  
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6.1 Kaste ja hätäkaste  

Kaste on toinen kahdesta luterilaisen kirkon sakramentista. Kasteen alkuperä on muiden 

kirkollisten toimitusten mukaisesti Raamatun sanassa ja siellä ilmenevässä Jumalan käskyssä. 

Kaste suoritetaan aina Kolmiyhteisen Jumalan nimeen, jotta se olisi pätevä.159 

Kastetoimituksessa ylistetään ja kiitetään Jumalaa hänen lahjoistaan ihmisille. Jumalan 

nähdään myös kokoavan kansansa käskyn mukaiseen tilaisuuteen ja siksi kasteessa toimitus 

aloitetaan Kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Tämä on tyypillistä muissakin toimituksissa, kuten 

on jo tässä tutkimuksessa huomattu.160 Luther ajatteli, että Kristus on se, joka kastaa ja 

ihminen antaa Jumalan sanalle eleet, liikkeet ja äänen. Tässä on havaittavissa se, mikä 

tutkimuksen aikana monesti on noussut esiin: ihminen, ja tässä tarkemmin pappi, on vain 

Kristuksen valtuuttama välikäsi toimituksessa. Vastaavasti maallikko toimii Kristuksen 

välikätenä hätäkasteessa.161 

Kastekaavassa on kaksi siunausta, jotka kohdistuvat pelkästään kastettavana olevaan. 

Ensimmäinen tällainen erityinen siunaus on ristinmerkin tekeminen. Toimituksessa 

ristinmerkki piirretään kastettavan otsaan ja rintaan. Ristinmerkin tekeminen eleenä osoittaa, 

että siunaustoimitus kohdistuu kastettavan sydämeen ja ajatuksiin, jolloin Pyhä Henki liittää 

myös Kristuksen kastettavan ajatuksiin ja sydämeen. Tällä eleellä osoitettaan, että kastettava 

tulee osalliseksi Kristuksen lunastustyöstä ja hänestä tulee Kristuksen opetuslapsi. Ihmisellä 

ei näin ollen ole mitään muuta ansiota Jumalan edessä kuin Kristuksen ansiot ja näiden 

ansioiden kautta ihminen saa kasteessa elämän lahjan. Ristinmerkin tekeminen ja siihen 

kuuluvat rukoukset ja toivomukset ovatkin kastekaavan kiinteitä osia, eikä niitä tule jättää 

pois kastetilaisuuksista.162  

Toinen erityinen siunaus liittyy kasteessa siihen, miten Jumalan sana yhdistyy aineeseen 

eli veteen. Kastevesi on siis tavallista vettä, mutta Jumalan sanan ansiosta siitä tulee 

pelastavaa vettä ja näin se tulee sakramentiksi. Tämä vesi pesee pois ihmisen synnit.163 Pappi 

valelee jokaisen Jumalan persoonan kohdalla vettä kastettavan päälle yhteensä kolme kertaa. 

Tämän jälkeen pappi yhdessä muiden kanssa laskee siunaavat kädet kastettavan päälle ja 

lausuu apostolisen siunauksen. Tässä kohtaa kastettavana oleva siunataan yleiseen 

pappeuteen. Näin ollen siunauksella ei välitetä Pyhää Henkeä, vaikka pappi laskeekin 

siunaavat kätensä kastettavan päälle yhdessä muiden kanssa. Tämä osoittaa sen, että vaikka 
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apostolit jakoivat Raamatun mukaan Pyhän Hengen laskemalla siunaavat kädet pään päälle, ei 

tätä tarvitse enää tehdä, sillä Pyhä Henki on jo kastamalla saatu.164 Kasteessa rukoillaan 

kastettavana olevan lisäksi hänen läheistensä puolesta. Rukouksissa pyydetään Jumalan 

siunauksien saavan vaikuttaa kastettavana olevan perheessä.165 

Kasteessa voidaan havaita olevan tietyllä tapaa näkyvissä tässä tutkimuksessa aiemmin 

käsitelty keskiaikainen siunauksien sopimussuhde Jumalan ja ihmisen välillä. Lapsi itse ei 

pysty lupaamaan mitään kasteessa, vaan vanhemmat lupaavat, että he huolehtivat lapsen 

kasvattamisesta kristilliseen uskoon. Aikuisena kastettaessa aikuinen itse tunnustaa uskon ja 

haluavansa kasteen. Vastaavasti tästä hyvästä Jumalalta odotetaan, että hän liittäisi kasteessa 

kastettavana olevan omaksi lapsekseen ja siten pääsisi osaksi elämän siunauksia sekä 

pelastuksen sanomaa. Kasteessa Jumala välittää Pyhän Hengen, jota voidaan pitää Kristuksen 

jälkeisenä aikana suurimpana siunauksena maan päällä, jonka ihmiset voivat saada osakseen. 

Hätäkaste on erilainen tavalliseen kasteeseen verrattuna. Se on hyvin yksinkertainen ja 

siinä on vain kolme osaa. Myös hätäkaste pitää sisällään sakramentille välttämättömän osan 

eli vedellä kastamisen Kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Tämän jälkeen toimituksessa 

lausutaan Isä meidän -rukous sekä Herran siunaus. Hätäkasteesta puuttuu kuitenkin 

apostolinen siunaus. Hätäkaste tulee vahvistaa papin toimesta: tämä ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, että hätäkaste olisi sakramenttina alempiarvoisempi kuin normaali kaste. Vahvistamisen 

ideana on, että kirkko julkisesti tunnustaa kasteen kristilliseksi.166 Vaikka kaste liitetäänkin 

kiinteästi papin pyhään virkaan, lopulta voidaan ajatella, ettei sillä ole väliä, kuka kasteen 

maan päällä suorittaa, kunhan se suoritetaan Kolmiyhteisen Jumalan nimeen, jolloin Kristus 

itse toimii. Tästä syystä hätäkastetta tulee pitää yhtä pätevänä, vaikka sen on suorittanut joku 

muu kuin vihitty pappi.  

Ihmiseen kohdistuvia siunauksen elementtejä kasteessa ovat vesi, Jumalan nimi, 

siunaavat kädet, puhuttu sana sekä lopussa kaikkiin kohdistuva Herran siunaus. Jumalan 

siunaaminen ihmisen puolesta ei unohdu kasteessa, sillä Jumalaa kiitetään ja ylistetään 

rukouksissa sekä virsissä. Kastetta itsessään voidaan pitää Jumalan siunaamisena, sillä 

kastamalla juhlistetaan Jumalan nimeä ja hänen pelastustekojaan. Kasteessa hahmottuu 

Lutherin siunauksen kaikki kolme ulottuvuutta, jotka ovat tässä tutkimuksessa aiemmin 

tulleet ilmi. Kasteessa on rinnastus Jumalan luomistyöhön ja siellä osoitettuun käskyyn 

lisääntymisestä: ihminen on saanut lapsen, joka liitetään Jumalan lapseksi. Täten hän on 

 
164 KTO 2009, 43. 
165 Hytönen 2005, 72; KTO 2009, 40–43. 
166 Kirkkosanasto s.a, Hätäkaste; Hytönen 2005, 218. 
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tasavertaisessa suhteessa muiden ihmisten kanssa ja hän saa lisäksi toimia Jumalan välikätenä. 

Kastetilaisuudessa täytetään myös kaste- ja lähetyskäsky. Näin toimimalla ihminen siunaa 

Jumalaa eli ylistää ja siten lisää Hänen kunniaansa maanpäällä.  

Kuten tässä tutkimuksessa olemme huomanneet, kaste on noussut monessa kohdassa 

esille. Se nousee Raamatun sanomasta: kaste on Kristuksen asettama ja siinä meidät on liitetty 

Kristukseen. Olemme saaneet lahjaksi Pyhän Hengen, joka tuo taivaalliset siunaukset maan 

päälle ja jonka ansiosta meissä syntyy usko. Kasteessa olemme saaneet yleisen pappeuden 

sekä siunaamisen vallan. Tämän kaiken kautta meille on avautunut väylä osallistua 

ehtoolliselle, joka voidaan nähdä kaikkien siunauksien lähteenä. Olemme päässeet kasteen 

avulla osaksi Kristuksen pelastussanomaa ja ehtoollisen siunaukset vastaanottaessamme 

saamme syntimme anteeksi. Evankeliumin sanoma tulee näkyväksi näissä luterilaisen kirkon 

sakramenteissa. Isä lahjoittaa Pojan armon liiton kastettavalle, Pyhä Henki puolestaan 

pyhittää kastettavan tähän liittoon ja vanhurskauteen. 

Aiemmin tuotiin esiin, että siunaukset voivat näyttäytyy rukouksena tai julistuksena. 

Mielestäni kastetta voidaan sanan ja sakramentin kirkossa pitää selkeästi julistuksellisena. 

Kaste perustuu Jumalan omaan käskyyn Raamatussa kastaa ihmiset Kolmiyhteisen Jumalan 

nimeen. Kasteessa Jumala toimii papin kautta ja Hänen nähdään olevan se, joka kastaa. Näin 

ollen pappi julistaa ja ilmoittaa siunauksen lapselle. Syynä tähän on juuri se, että kaste 

perustuu Jumalan omaan käskyyn ja lupaukseen, jossa hän lupaa siunata, silloin kun kyseiset 

sanat lausutaan. Jumala haluaa, että ihmiset aloittaisivat uuden suhteen Hänen kanssaan 

Kristuksen pelastustöiden tähden. Kastetta voidaankin pitää ovena tähän uuteen suhteeseen ja 

eukaristia puolestaan nähdään olevan tämän suhteen lähde sekä huippu, josta kumpaa Jumalan 

tarjoamat taivaalliset siunaukset. 

6.2 Liturgia 

Luterilainen liturgia on jumalanpalvelus eli messu. Jumalanpalvelus nähdään 

sakramentaaliseksi. Siinä korostuu Jumalan läsnäolo ja Hänen pelastava voima. Voima ei 

perustu ihmisiin tai määrään vaan Jeesuksen lupaukseen, missä kaksi tai kolme kokoontuu 

Kristuksen nimessä ja Kristus lupautuu itse olemaan heidän keskellään (Mat. 18.20).167    

Liturgiassa korostuvat sanan julistaminen ja pyhä ehtoollinen. Ehtoollisessa uskovat 

saavat vastaanottaa Kristuksen ruumiin ja verin vihityssä muodossa. Laajemmin liturgiaan 

voidaan messujen lisäksi liittää kuuluvaksi kaste, ehtoollinen, avioliitto, rippi, synninpäästö, 

hautaukset ja muut kirkolliset toimitukset. Messu on kuitenkin aina Jumalan työtä, sillä Hän 

 
167 Ketola 2016, 75–76. 
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kokoaa kansansa yhteen siunatakseen ja virvoittaakseen heitä sanalla ja Pyhällä ehtoollisella.  

Messussa ihmiset saavat mahdollisuuden siunata eli ylistää Jumalaa hänen pelastusteoistaan ja 

ehtoollisen pyhästä lahjasta. Messussa pappi toteuttaa Jumalan lupauksia ja hän toivottaa 

Kristuksen rauhaa seurakunnalle, puhuu Kristuksen sakramentaalisia sanoja, opettaa 

evankeliumia, julistaa synninpäästön, siunaa sekä jakaa Pyhän ehtoollisen. Ehtoollisessa 

ihminen liitetään osaksi Kristuksen sovitustyötä ja hän voi kokea esimakua taivaallisesta 

juhlasta. Kristus on myös itse läsnä jumalanpalveluksissa: tästä merkkinä toimii juuri 

ehtoollinen. Nämä kaikki ovat kuitenkin yksin Kolmiyhteisen Jumalan tekoja, joissa Hän 

tarjoaa armonsa ja siunauksensa papin välityksellä. Jumala siis itse puhuu sanansa kautta-168 

Liturgiassa näkyy Jumalan palvominen ja ylistäminen, jotka ovat vastauksia Jumalan 

armollisiin tekoihin. Tällaisia kirkon tekoja ja sanoja ovat: rukoukset ja kiitosrukoukset 

ehtoollisesta, synnintunnustus, uskontunnustus, virret ja muut laulut.169 Liturgia todistaa 

kirkon uskon, sillä siinä kirkko pukee teoiksi ja sanoiksi uskon, joka näkyy kirkon 

uskontunnustuksissa ja muissa tunnustuksissa.170 Liturgiassa korostuu vuoropuhelu ihmisen ja 

Jumalan välillä. Jumalanpalvelus voidaan nähdä olevan juhla, jossa Juhlitaan Jumalan 

pelastavaa läsnäoloa. Messussa olevat ihmiset saavatkin osakseen taivaalliset lahjat ja 

siunaukset.171  

6.2.1 Kolme kirkon siunausta 

Tähän mennessä on käyty läpi, että jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa 

käytettävien siunausten alkuperä on Raamatussa. Pyhissä kirjoituksissa siunaukset olivat 

kiitosta ja ylistystä Jumalalle. Lisäksi tässä tutkimuksessa on havaittu, että siunaaminen 

nähtiin olevan Jumalan jatkuvaa toimintaa maailmassa, mikä ilmenee Jumalan omasta 

tahdosta.172 Myös siunauksen kaksijakoisuus Jumalan ja ihmisen osalta on monesti tullut 

esiin. Toisaalta kiitoksen ja ylistyksen lisäksi Jumalan siunaaminen on Jumalan armon ja 

laupeuden ihmeiden julistamista. Tämä näkyy ehtoollisvälineiden siunaamisessa hyvin, sillä 

eukaristiassa rukoillaan leivän ja viinin siunaamiseksi sekä lisäksi niiden puolesta, jotka 

ottavat nämä lahjat vastaan. Samaan aikaan kuitenkin myös Jumalaa siunataan rukouksissa ja 

virsissä.173 

 
168 Petkūnas 2021, 51; Kleining 2009, 8. 
169 Petkūnas 2021, 52 Ketola 2016, 75–76. 
170 Jumalanpalvelusten opas, 2009, 40; Petkūnas 2021, 53.  
171 Ketola 2016, 75–76. 
172 Lang 2011, 33. 
173 Mcfarland 2011, 69. 
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Siunaukset ovat läsnä kirkon toimitusten alussa ja lopussa. Jumala itse kokoaa ihmiset 

sanansa äärelle ja siunaa heitä: siksi toimitukset yleensä aloitetaan kolmiyhteisen Jumalan 

nimeen lausumalla: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Alkusiunaus onkin trinitaarinen 

siunaus, joka osoitetaan kaikille, sillä siinä Jumala sulkee yhteisönsä suojelukseensa. 

Alkusiunauksessa osoitetaan, että todellisuudessa Jumala on toimituksen takana ja hän siunaa 

yhteisöään. Jumalan nimi nähtiin jo keskiajalla riittävän pyhittämään paikka, jossa se 

lausuttiin. Näin pahalla ei ollut valtaa, vaan Jumala itse oli kansansa keskellä suojelemassa 

heitä. Lisäksi alkusiunauksen taustalla on Raamatun sanoma siitä, että käyttämällä Jumalan 

oikeaa nimeä Jumala itse lupaa tällöin siunata seurakuntaansa pappien kautta. Samalla hän 

valtuuttaa pappinsa omiksi välikäsikseen, joiden kautta hän toimii messussa: tästä syystä 

jumalanpalveluksissa alkusiunauksen johtaa aina vihitty pappi. Alkusiunaukseen liitetään 

myös eleet, sillä samalla kun lausutaan Kolmiyhteisen Jumalan nimi, lausuja tekee 

ristinmerkin seurakuntaan päin. Seurakunta voi liittää itsensä Jumalaan ja hänen siunauksiinsa 

tekemällä ristinmerkin. 174 

Alkusiunauksen jälkeen lausutaan yleensä vuorotervehdys. Vaikka tätä ei usein mielletä 

suoraan siunaukseksi, siinä on kuitenkin siunauksellisia elementtejä: etenkin, jos ajatellaan, 

että papilla on valta muuttaa Raamatun lupauksia siunauksiksi. Pappi lausuu 

vuorotervehdyksessä käytännössä Kristuksen oman lupauksensa siitä, että Hän on 

opetuslastensa kanssa maailmanloppuun asti (Mat. 28:20). Tällöin voidaan ajatella, että 

lupaus muuttuu siunaukseksi. Kristus itse lupaa olla siellä, missä kaksi tai kolme on hänen 

nimessään koolla (Matt. 18:20). Tervehdyksellä osoitetaan täten, että Kristus on läsnä 

Jumalallisena liturgina, joka osoittaa ihmisen rukoukset taivaalliselle Isälle.175 

Loppusiunauksessa pappi puolestaan pyytää siunausta ja varjelusta messusta poistuville. 

Loppusiunauksena pappi lausuu yleensä Herran siunauksen. Jumala on itse käskenyt siunata 

kansansa Raamatussa kyseisillä sanoilla: näin siunaamalla pappi toteuttaa helpoiten Jumalan 

oman tahdon. Raamatussa ei ole muita kohtia, jossa Jumala käskisi suoraan palvelijoitaan 

siunaamaan tietyillä sanoilla kansaansa. Jumala tahtoo täten osoittaa, että uskovat, jotka 

ottavat siunauksen vastaan, siunataan. Herran siunaukseen ei tulisi liittää ajatusta siitä, että 

kyseessä olisi rukous, jossa pyydetään jotain. Siunausta lausuttaessa pappi tai maallikko ei 

pyydä tässä siunausta vaan hän käytännössä julistaa ja ilmoittaa sen vastaanottaville. Syynä 

tähän on juuri se, että se perustuu Jumalan omaan käskyyn ja lupaukseen, jossa hän lupaa 

siunata silloin, kun kyseiset sanat lausutaan. Pappi on virkansa puolesta aina toimituksissa 

 
174 Kleining 2009, 7 & 50; KTO 2009, 28. 
175 Kleining 2009, 7 & 50; KTO 2009, 28. 
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Jumalan virallinen edustaja, jota hän käyttää välittäessään siunauksiaan, joille se on 

tarkoitettu. Loppusiunauksen nähdään olevan vastaus ihmisten lähestymiseen. Täten se ei ole 

papin ja seurakunnan puhuttelu tai pyyntö Jumalalle, vaan se on papin välityksellä tapahtuva 

Jumalan virallinen julistus häneen uskovilleen. Näin ollen se ei ole ihmisen sanaa, joka 

osoitetaan Jumalalle, vaan sen on Jumalan sanaa ihmiselle. Hän varustaa Kristuksen 

pyhyydestä osalliseksi tulleet uskovat ihmiset pyhään palvelukseen maailmassa ja varustaa 

heitä täten kaikella mitä, he tarvitsevat miellyttääkseen Jumalaa.176  

Mitä Jumala sitten lupaa Herran siunauksessa uskovilleen? Hän lupaa siunata ja varjella 

heitä, eli hän haluaa kansalleen pelkästään hyvää. Hän tuo nämä hyvät asiat siunauksina ja 

vaurauden muodossa uskovilleen. Lisäksi Jumala lupaa varjella heitä sekä samalla Hän lupaa 

tehdä itsensä tunnetuksi ilmoittamalla nimensä, kirkkautensa, voimansa sekä totuutensa vain 

armosta ihmisiään kohtaan. Siunauksella Jumala poistaa ihmisestä vihan ja korvaa tämän 

ilollaan ja rauhallaan, jotta ihmisten sydämissä voisi vaikuttaa Hänen totuutensa. Jumala 

asettuukin ihmisten sydämeen, jotta he voisivat välittää siunauksia eteenpäin kohtaamilleen 

ihmisille. Siunauksen vastaanottajista tulee tietyssä mielessä Jumalan eläviä ”pyhäkköjä.” 177 

Raamatussa Herran siunauksessa ei ole trinitaarisuutta kuvaavaa lopetusta, vaan tämä on 

lisätty myöhemmin siunaukseen. Lisäksi siunauksen loppuun on lisätty hepreankielinen sana 

Aamen, joka suomennettuna on totisesti. 178  

Alku- ja loppusiunaukset osoitetaan kaikille, mutta kirkossa on myös tilanteita, joissa 

siunaus osoitetaan tietylle henkilölle tai ryhmälle. Tällainen siunaaminen on havaittavissa 

eleistä kuten polvistuminen tai käsipäällepaneminen. Tällöin siunaus voidaan suorittaa Herran 

siunauksin sanoin tai sitten Apostolisen siunauksen sanoilla.179 Apostolinen siunaus on 

peräisin Paavalin kirjoituksista (2. Kor. 13:13). Tätä siunausta ei kuitenkaan ole Jumala itse 

määrännyt. Siitä huolimatta kyseinen siunaus itsessään voidaan nähdä olevan jo julistus, sillä 

Apostolisessa siunauksessa korostetaan Jumalan kolmiyhteisyyttä ja persoonien erityistä 

asemaa pelastussuunnitelmassa. Siinä korostetaan Jumalan rakkautta eli sitä, ettei hän hylkää 

omaa kansaansa vaan antoi ainoan poikansa ihmisten puolesta. Jumala huolehtii 

rakkaudellaan luomastaan maailmasta. Siinä korostetaan Kristuksen tekojen kautta 

lahjoitettavaa armoa: hän myös teki näkyväksi Jumalan. Pyhän Hengen puolestaan nähdään 

 
176 Dolbeer 2017, 19–20; Kleining 2009, 8 
177 Dolbeer 2017, 23–24; Kleining 2009, 8. 
178 Dolbeer 2017, 57. 
179 KTO 2009, 28. 
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valaisevan Jumalan totuudet Kristuksessa ja siten ihminen tulee uskonsa kautta osalliseksi 

Jumalan pelastussuunnitelmaa.180 

Kakki kolme edellä mainittua siunausta julistavat Raamatun sanomaa ja siten varmasti 

täyttävät Jumalan tahdon ja ovat siunauksia, joiden käyttämisessä ei ole ongelmaa. Kaikissa 

kolmessa siunauksessa siunaus on käytännössä Herran nimen lausumista ihmisten päälle tai 

siunausta voidaan pitää julistuksena, jossa pappi toimi Jumalan lähettiläänä.  

6.2.2 Kaikkien siunausten lähde: eukaristia 

Raamatussa mainittuihin tavallisten ruokien siunaamisiin on tärkeää ottaa katsaus ensin, jotta 

voi ymmärtää eukaristisen siunauksen perustaa ja siten sen nykyistä ehtoollisen siunaamisen 

merkitystä luterilaisuudessa. Vanhassa testamentissa Jumala lupasi siunata ruuan ja veden, jos 

ihmiset tottelivat häntä (2. Moos. 23:25).181 Ne, jotka palvoivat Herraa, saivat osakseen 

Jumalan runsaat siunaukset, eivätkä he kokeneet puutetta. Kristus toimi Uudessa 

testamentissa samalla tavalla ruokkiessaan ihmeellisesti tuhansia ihmisiä viidellä leivällä ja 

kahdella kalalla. Tämä mahdollistui Jeesuksen katsoessa ylös taivaisiin siunaten, murtaen ja 

antaen leivät ja kalat opetuslapsilleen jaettavaksi muulle kansalle (Matt. 14:19; Mark. 

6:41).182 Timoteukselle osoitetusta kirjeestä voidaan lukea, että ruoka, joka on Jumalan 

toimesta luotu nautittavaksi, tulee ottaa kiitoksella vastaan, sillä se pyhitetään Jumalan sanalla 

ja rukouksella (1. Tim. 4:3–5).183  

Vanhan testamentin mukainen käsitys siunauksesta, jossa siunataan Jumalaa ja Jumala 

siunaa, täydentyy ehtoollisessa, jossa yhdistyy kiitosrukous ja Jumalan pyhittävän voiman 

kutsuminen alas ehtoollisvälineisiin niiden pyhittämiseksi. Näin ollen kristinuskon suurin teko 

on jatkuva muistutus ihmisille niistä siunauksista, joita Jumala antaa luomakunnalleen ja 

kansalleen.184 Daniel Van Slyke (2011) toteaa artikkelissaan, kuinka Jeesuksen 

ruokkimisihmeet ovat samankaltaisia eukaristian asettamista koskevien kertomuksien kanssa, 

sillä molemmissa tapauksissa verbi siunata on merkittävässä asemassa. Leipää jakaessaan 

Jeesus ennakoi kaikkia viimeisen ehtoollisen eleitä: Hän otti leivät, siunasi ne, mursi ja antoi 

opetuslapsilleen aivan kuten asettaessaan ehtoollisen. Van Slyke ajatteli siis ehtoollisen ja 

tavallisen ruuan siunaamisen välillä näkyvän Kristuksen johdonmukainen toiminta. 

 
180 Dolbeer 2017, 57; Luterilainen.net: Ydinkohdat: siunaus s.a.  
181 2. Moos. 23:25 ” Palvelkaa Herraa, Jumalaanne, niin hän siunaa teidän ruokanne ja juomanne. Minä, Herra, 

otan taudit pois teidän keskuudestanne.” Kirkko Raamattu 92. 
182 Mt 14:19 & Mk 6:41. 
183 1. Tim: 3–5. 
184 Rivard 2008, 29. 
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Ehtoollisaineiden siunaamista Van Slyken mielestä voidaan pitää lopullisena siunauksena 

ruualle ja yleensäkin elottomalle aineelle.185  

Siunauksen käsite koki muutoksia varhaiskristillisyydessä ja ne näkyivät selvimmin 

eukaristian kehityksessä sekä etenkin eukarististen rukousten teksteissä eli anaforissa. Näille 

anaforille tyypillistä on Herraa ylistävät verbit, joilla pyydetään Jumalan suosiota sekä 

siunausta. Kristuksen merkitys korostui anaforissa, jolloin Kristuksen ruumis ja veri nousivat 

keskiöön ja ovat sitä edelleenkin tänä päivänä. Jo kolmannella vuosisadalla Kristuksen nähtiin 

olevan läsnä leivässä ja viinissä kiitosrukouksen ja siunaamisen myötä. Pyhällä Hengellä oli 

myös keskeinen rooli eukaristiassa, sillä se kutsutaan leivän ja viinin päälle pyhittämään ne.186  

Vaikkakin edellä mainittiin, että eukaristisen ja tavallisen ruuan siunauksissa on rinnastuksia, 

eukaristinen siunaus eroaa näistä muille annetuista siunauksista merkittävästi.  

Katolilainen kirkko opettaa eukaristisessa siunauksessa leivän ja viinin lakkaavan 

olemasta ja näiden koko olemuksen muuttuvan: leipä muuttuu Kristuksen ruumiksi ja lakkaa 

olemasta leipä, viini puolestaan lakkaa olemasta viini ja muuttuu kokonaan Kristuksen 

vereksi. Tässä tapahtuu niin sanotusti transsubstantiaatio, jossa nämä aineet muuttuvat 

Golgatalla uhratun Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. Näin ollen konsekroiduista eukaristisista 

elementeistä tuleekin täydellisen siunauksen lähde niille, jotka osallistuvat ehtoolliselle.187 

Katolilaisuudessa ajatellaan eukaristin palvelijan olevan luonnollisesti myös muiden esineiden 

siunaaja, sillä hänellä on valta uhrata.188 Katolilaisuudessa siunaus nähdään sakramentaalina, 

joka jäljittelee ehtoollista, joka on siunauksen sakramentti. Tämä perustellaan sillä, että 

eukaristisessa rukouksessa leipä ja viini siunataan eli vihitään Kristuksen ruumiiksi ja 

vereksi.189 Luterilaisessa kirkossa puolestaan ehtoollisessa ei tapahdu transsubstantiaatiota 

vaan konsubstantiaatio. Leipä ja viini säilyvät siis edelleen sellaisinaan, mutta ne ovat 

kuitenkin yhtä aikaa myös Kristuksen ruumis ja veri. Kun pappi lausuu asetussanat leivän ja 

viinin yli, ehtoollisvälineiden merkitys muuntuu keskeisesti Kristuksen tullessa läsnä 

olevaksi. Ilman tätä, ehtoollisvälineissä ei olisi mukana taivaallisia siunauksia. Muutos ei 

kuitenkaan tapahdu ihmisen toimesta, vaan Kristus itse siunaa ja tarjoaa aterian papin ollessa 

vain maanpäällinen välikäsi. Luther poisti ajatuksen Kristuksen uudelleen uhraamisesta 

ehtoollisessa, jolloin käsitys muuttui pikemmin siihen, että Hänet vastaanotetaan lahjana 

 
185 Van Slyke 2011, 52–53. 
186 Hunter 2018, “Blessing”. 
187 Van Slyke 2011, 54. 
188 Van Slyke 2011, 59. 
189 Lang 2011, 33. 
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Jumalan armosta. Kaikki tapahtuu siis yksin Jumalan armosta ja voimasta.190 Luther korosti 

ehtoollisessa sitä, ettei papin tai jakajan hurskaus vaikuttanut ehtoollisen pätevyyteen, sillä 

Kristus itse saa aikaa sakramentin pyhyyden.191   

Ehtoollista vietettäessä tiedetään, että jos ehtoollisaineet loppuvat kesken, tulee papin 

lausua leipien ylle asetussanat uudelleen ja tehdä ristinmerkki. Viinin kohdalla riittää, että 

ehtoollismaljassa on tilkka viiniä jäljellä, jolloin uusi viini siunaantuu edeltävästä viinistä: 

tällöin pappia ei tarvita täydentämään maljaa. Tilanteessa, jossa viini kuitenkin pääsee 

loppumaan kokonaan, tulee papin lausua uudelleen asetussanat ja tehdä ristinmerkki.192 

Sellainen henkilö, joka ei voi nauttia jostain syystä koko ehtoollista, voi nauttia vain joko 

leivän tai viinin. Ehtoolliselle osallistuva saa joka tapauksessa osakseen koko ehtoollisen 

siunauksen.193 Päätösosuudessa ylistetään ja kiitetään Jumalaa hänen lahjoistaan. Kun 

ehtoolliselta jää yli konsekroituja ehtoollisaineita, niitä tulee kohdella kunnioittavasti, sillä 

molemmissa aineissa pysyy siunaus, eikä se katoa mihinkään. Tästä syystä niitä ei tarvitse 

myöskään konsekroida uudelleen. Ehtoollisaineita ei saisi kuitenkaan jäädä yli: ainoastaan 

siinä tapauksessa, jos ne on tarkoitettu jakaa sairaille myöhemmin.194  

Kristus itse asetti ehtoollisen julistamaan evankeliumia ilmoittamalla ja tarjoamalla 

siunauksensa niille, jotka ottavat vastaan Hänen ruumiinsa ja verensä. Sakramenttien 

siunauksien on myös tarkoitus vahvistaa uskoa.195 Ehtoollista pidetään siis kirkon toiminnan 

ytimenä, sillä ihminen tarvitsee sitä. Kristus kutsuukin pöytänsä ääreen syntisiä. Kristus antaa 

itsensä ehtoollisella ihmisille ja kun ehtoollinen jaetaan, jakaja lausuu tästä syystä sanat 

”sinun puolestasi annettu”. Ihmisen tulee uskoa kyseiset sanat, jotta ehtoollinen uudistaa 

ihmisen elämän ja lisää hänessä rakkauttaan toisiin. Samalla ehtoollinen yhdistää kristityn 

Kristukseen. Ehtoollinen vahvistaakin aiemmin kasteessa saatua uutta elämää ja Kristuksen 

veri mahdollistaa ihmisen iankaikkisen elämän. Nämä kaikki ovat Jumalan antamia suuria 

siunauksia ihmiselle.196  

Siunauksen määrittelyn yhteydessä esiin nousseisiin huomioihin siunauksen luonteesta 

ääneen lausumisen sekä rukouksiin rinnastamisen näkökulmasta voidaan palata seuraavan 

esimerkin kautta. Korona-aika on herättänyt ajatuksen, voisiko ehtoollisen suorittaa 

etäehtoollisena, jossa pappi siunaisi ehtoollisvälineet esimerkiksi striimin kautta ja ihmiset 

 
190 Yksimielisyyden ohje, Pyhä ehtoollinen; Van Slyke 2011, 59; Jolkkonen 2004, 104. 
191 Ketola 2016, 248. 
192 Jumalanpalvelusten opas, 30. 
193 Jumalanpalvelusten opas, 97. 
194 Petkūnas 2021, 55. 
195 Kleining 2009, 6 & 20. 
196 Jolkkonen 2004, 121; Luterilaisen kirkon katekismus, Ehtoollinen 37–39. 
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nauttisivat kotona olevat leivät. Pappi periaatteessa voisi siunata kaikki ihmiset, jotka 

osallistuvat etäyhteydellä: pyydetäänhän jumalanpalveluksien rukouksissa siunausta myös 

niille, jotka eivät pääse messuun. Etäehtoollisen kohdalla siunaamisen ongelmaksi 

muodostuisi juuri asetussanat, jotka pappi lausuu leivän ja viinin yli: ”tämä on”. Näillä 

sanoilla tarkoitetaan käsillä olevia aineita, ei niitä, jotka ovat jossain muualla. Vain se leipä ja 

viini erottuvat tähän pyhään käyttöön, jotka ovat papin käsissä, kun hän lausuu Kristuksen 

asettamat sanat sekä tekee ristinmerkin niiden päälle, sillä silloin Kristus itse toimii.197 Tämän 

esimerkin kautta voisi havaita, miten merkityksellinen aiemmin mainittu siunaamisen ”ääneen 

lausuttu”- sekä ”tässä hetkessä ilmenevä”- luonne on. Lisäksi, jos ehtoollisen siunauksia 

pidetään kaikkien siunauksien lähteenä, mikä tahansa siunattava asia täten kuuluu olla läsnä 

samassa tilassa eikä etäyhteys näin ollen tavoittaisi tätä tarkoitusta. Siunaus myös rinnastettiin 

aiemmin kuuluvaksi jollain tavalla rukouksiin: jos siunaus tulkittaisiin rukoukseksi, se voisi 

mahdollistaa etäyhteydellä tapahtuvat siunaamiset paremmin. 

Eukaristia on ylipäätään keskeisessä asemassa kristinuskossa mutta myös sen 

uskonhaarassa luterilaisuudessa, ja sen merkitys siunausten lähteenä on kiistaton. Siunauksen 

käsite on ollut murroksessa ja Kristuksen jälkeisellä ajalla keskiöön on noussut Pyhä 

kolminaisuus. Ehtoollinen nähdään pyhänä sakramenttina niin katolilaisuudessa kuin 

luterilaisuudessa ja tästä syystä siihen liittyvät käytänteet tulee tuntea. Siunauskäsitteen 

kaksijakoisuus nousee vahvasti esiin eukaristian kautta, sillä siunaus tapahtuu 

molemminpuolisesti maan ja taivaan välillä. Loppuosan pohdintaesimerkki siunauksen 

luonteesta avaa ymmärrystä entisestään sen merkityksestä muuttuvan maailman mukana. 

6.2.3 Konfirmaatio 

Konfirmaatio on messun osa, joten siinä toistuu samat elementit mitä itse messussa. Näin 

ollen konfirmaatiota ja siunauksia johtaa vihitty pappi. Nuorten siunaamisessa mukana saa 

olla myös muitakin kuin pappi: hän kuitenkin johtaa siunaamisen. Kirkkokäsikirjan 

konfirmaatiomessun kaavasta voidaan havaita, että se etenee messunomaisesti ja siinä 

keskiössä ovat sana sekä ehtoollinen. Messu poikkeaa sanaosuuden jälkeen, sillä nuoret 

tulevat alttarille tunnustamaan yhdessä uskon, johon heidät on kasteessa liitetty ja johon he 

ovat rippikoulun ajan saaneet syventyä. Konfirmaatio-osuudessa keskeistä on nuorten uskon 

vahvistaminen: siinä ei siis vahvisteta kastetta tai lahjoiteta Pyhää Henkeä. Nuoria 

vahvistetaan rukouksilla, evankeliumin sanomalla, kättenpäällepanemisella ja siunauksilla.198 

 
197 Pohjola 2020, 39–40. 
198 KTO 2009, 52 & 54. 
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Siikalatvan Kirkkoherra Merja Jyrkkä on kirjoittanut kirjeen seurakuntansa nuorille liittyen 

konfirmaatioon ”Rippikoulusta konfirmaatioon”. Kirjeessä Merja toteaa siunauksen olevan 

sitä, että ”nuorelle toivotetaan kaikkea hyvää elämän matkalle.”199 Mitä hyvää messussa siis 

toivotaan nuorelle?  

Aloitan tarkastelemisen siunaustoimituksen kulusta. Nuoret siunataan alttarilla, he 

polvistuvat sen ääressä ja pappi kiertää siunaamassa jokaisen nuoren erikseen. Siunaamiseen 

voi osallistua muutkin kuin pappi, sillä mukana saattaa olla esimerkiksi leirin 

nuorisotyöntekijät ja toivottavaa olisi, jos nuoren kummi olisi myös siunaamassa nuorta. 

Pappi laskee jokaisen nuoren ylle siunaavat kädet ja lausuu apostolisen siunauksen, joka on 

tässä tutkimuksessa useasti noussut esiin. Siunauksen jälkeen nuoret voivat halutessaan tehdä 

ristinmerkin ja kumartaa alttaria kohden.200 Konfirmaatiossa huomataan uskon merkitys 

siunauksien kannalta, sillä ennen siunaamista nuoret tunnustavat yhteen ääneen kristillisen 

uskonsa. Tästä seuraa sitten Jumalan siunaus. Nuoren siis tulee olla uskossa, jotta hän 

ymmärtää, mitä siunauksessa hänelle toivotetaan ja pyydetään. Siunauksien vastaanottaminen 

vaatikin uskoa, jotta nuori saisi osakseen Jumalan tarjoamat siunaukset.201 

Konfirmaatiomessussa korostuukin siunauksien sopimussuhde, joka ilmeni jo keskiajan 

siunauksissa, sillä messussa Jumalalta pyydetään siunauksia konfirmoitaville nuorille ja nämä 

vastaavasti tunnustavat Jumalan Herrakseen. Pappi toimii konfirmaatiomessussa kahdessa 

roolissa, sillä hän Julistaa Apostolisessa siunauksessa, että Jumala on läsnä nuoren elämän 

matkalla: Hän osoittaa rakkauttaan, armoa ja kirkastaa itsensä nuorelle tällä matkalla. Näin 

pappi vahvistaakin siunauksella nuoren elämän matkaa. Konfirmaation rukouksissa taas pappi 

pyytää Jumalalta siunauksia yhdessä muiden seurakuntalaisten kanssa nuorille.  

Konfirmaatiomessussa on havaittavissa siunaukseen liittyvät eleet, kuten ristinmerkin 

tekeminen, käsienpäällepaneminen sekä käsien kohottaminen: näillä osoitetaan, että siunaus 

koskettaa nuoren ruumista ja henkeä. Yleinen pappeus korostuu myös konfirmaatiossa, sillä 

rukousosuuksien siunauksia voidaan pitää sydämellisinä kehotuksina ja toiveina siitä, että 

Jumala osoittaisi nuorelle siunauksensa ja nämä koituisivat hänelle höydyksi.202 

Lutherin kolme siunauksen ulottuvuuksista näkyy se, että kasteessa kaikki ovat tulleet 

tasavertaisiksi Jumalan edessä: nuoret ovatkin osoittamassa kiitollisuutta ja ylistystä Jumalalle 

Hänen teoistaan heitä kohtaan. Nuori osoittaa konfirmaatiossa uskovansa ja luottavansa 

Jumalaan ja näin Jumala osoittaa myös nuorelle siunauksiaan. Samalla hän vahvistaa heitä 

 
199 Jyrkkä 2017. 
200 KTO 2009, 59. 
201 Dolbeer 2017, 57. 
202 Kokkonen 2015, 130–132. 
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uskossaan ja siten hän toimii ihmisessä. Tämä osoittaa myös Vanhan testamentin mukaisen 

käsityksen, siitä että ihmisen luottaessa Jumalaan ja toimimalla hänen tahtonsa mukaan 

ihminen saa osakseen Hänen siunauksensa.  

6.3 Avioliittoon vihkiminen ja siunaaminen 

Avioliitto ei ole enää luterilaisuudessa sakramentti, joten se ei välitä armoa eikä sitä pidetä 

Jumalan itsensä asettama. Luther näki, että avioliitto oli kuitenkin Jumalan säätämä ja siten se 

oli asetettu ihmisen parhaaksi. Reformaatiossa kirkon tehtäväksi nähtiin solmia Jumalan 

luoman avioliiton mukaisia liittoja. Valtion tehtävä oli taas antaa sanktioita niille, jotka 

rikkoivat avioliitonlupauksia.203 Vaikka avioliitto poistui reformaation myötä sakramenteista, 

ovat vihkikaavat pysyneet lähes samanlaisina aina 2000-luvun alkuun asti. Avioliiton 

vihkimisessä on kolme osaa. Ensimmäinen osa: laillistaminen, sormusrukous ja 

vihkikysymykset. Toinen osa: rukoukset ja avioliiton siunaaminen. Kolmas: Raamatun sana ja 

puhe, täten korostettiin mikä oli kristillisen avioliiton perusta.204 Voiko maallikko suorittaa 

avioliittoon vihkimisen? Raamatusta voidaan lukea, kuinka esimerkiksi kylän vanhimmat 

siunasivat ja todistivat Boaksen liiton (Ruut. 4:11–12). Luther toi myös ilmoille yleisen 

pappeuden, jonka nojalla jokaiselle ihmisellä on valta siunata. Avioliitto on kuitenkin 

liturginen toimitus, joten se on sidottu papin virkaan, näin ollen siihen kuuluu Jumalan 

sanasta opettaminen ja sen julistaminen. Papin tehtävä on siis valvoa, että liitto täyttää 

Jumalan tahdon.  

Avioliitto on kahden ihmisen välinen sopimus ja siten se on vain parin välinen toimitus. 

Pappi ei siis jaa avioliittoa, vaan toimii tilaisuudessa laillisena todistajana ja vihkijänä. Pari 

tulee tilaisuudessa Jumalan silmien alle hakemaan Jumalan hyväksyntää ja siunausta 

liitolleen. Toimituksessa pappi julistaa Jumalan lupaukset hedelmällisyydestä, rakkaudesta ja 

siitä, että Jumala vahvistaa liittoa, sillä mikä hänen edessään on solmittu ei tulisi ihmisen 

toimesta purkaa: siksi Jumala haluaakin itse välittää omaa rakkauttaan liittoon, että liitto 

kestäisi (Matt. 19:4–6).205 Kuten Raamattua tarkasteltaessa huomasimme, ihmisten liitot 

nähtiin mahdottomiksi ilman Jumalan siunausta. Jumala on myös luvannut siunata 

ihmiskunnan jatkuvuuden eli siunaukset johtivat tilanteeseen, jossa maailma kuhisee elämää. 

Avioliiton nähdään olevan Raamatun mukainen liitto, jossa tämän käsky voidaan suorittaa 

Jumalan tahdon mukaisesti.  

 
203 Knuutila 2017, 70–72. 
204 Knuutila 2017, 74–75. 
205 Knuutila 2017, 67. 
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2000-luvun alussa on pohdittu sukupuolineutraalin avioliiton mahdollisuutta kirkossa. 

Tämän tutkimuksen valossa, Raamatussa homoseksuaalisuutta pidetään syntinä. Tämä 

tarkoittaa silloin sitä, että koska papit ovat Jumalan huoneenhaltioita, ei heillä ole valtaa 

siunata samaa sukupuolta olevia avioliittoon, sillä se on Jumalan tahdon vastaista. Näin ollen 

korostuu papin valta säilyttää sanan mukaista oppia. Tämä on herättänyt kysymyksen siitä, 

etteikö Jumalan siunaukset ja hänen rakkautensa kuitenkin kuulu kaikille. Mitä tapahtuu, kun 

pappi siunaa samaa sukupuolta olevan avioliiton? Raamatun tulkinnan perusteella voidaan 

olettaa, että Jumala ei siunaa syntiä. Näin ollen, vaikka pappi siunaisi avioliiton, ei Jumala itse 

ole siunauksen takana oleva voima. Siunaus saattaa tällöin Raamatun mukaisesti muuttua 

kiroukseksi, sillä siunaamalla pappi rikkoo Jumalan tahtoa. Tämä korostaakin papin vastuuta 

siunauksien antajana. Tämä tarkoittaa sitä, että avain kysymyksessä on tulkinta siitä, onko 

samaa sukupuolta olevien avioliitto syntiä vai ei. Tämä määritteleekin sen, miten 

siunaamiseen tulee suhtautua. Siunaamisessa täytyy siis muistaa, ettei kaikkea voida siunata, 

vaikka ihmiset sitä pyytäisivät, siunauksien tulee perustua Jumalan sanaan ja lupauksiin.  

Lutherin kolmen siunauksen ulottuvuuden mukaisesti avioliittoa voidaan pitää tienä 

siihen, että ihminen täyttää luomisessa saamansa käskyn lisääntymisestä. Avioliitossa pari 

menee vapaasta tahdosta Jumalan silmien eteen solmimaan tasavertaisina avioliiton. 

Avioliitossa Jumala toimii siten, että hän luo rakkautta, iloa ja lämpö heidän suhteeseensa, 

sillä rakastamalla Jumalaa ihminen voi rakastaa toista ihmistä.  

6.4 Hautaan siunaaminen  

Hautaan siunaamisen toimituksissa korostetaan kasteen sekä siinä saatujen siunausten 

merkityksiä, sillä kasteessa alkanut matka tulee päätökseen kuolemassa. Hautaan 

siunaamisessa keskiössä voidaan nähdä olevan sekä vainaja että omainen. Pappi siis muuttaa 

siunaustoimituksessa Raamatun lupaukset siunauksiksi, sillä hän siunaa vainajan odottamaan 

ylösnousemuksen päivää, johon vainaja on kasteessa liitetty ja johon hän on tullut osalliseksi 

uskon kautta. Pappi siis pyytää siunauksissa, että Jumala huolehtisi omistaan myös kuoleman 

jälkeen. Hän muuttaa tämän lisäksi Raamatun lupaukset koskettamaan myös surevia omaisia, 

sillä hän korostaa Raamatun sanomaa siitä, että Jumala on surussa ja kärsimyksessä läsnä. 

Omaisten ei tarvitse näin ollen olla yksin surussaan. Täten voidaankin ajatella, että hautaan 

siunaamisen siunaukset kohdistuvat itse vainajan lisäksi myös hänen omaisiinsa. Kuolemaan 

voidaan liittää hyvin ristinteologinen ajatus siitä, että surussa korostuvat myös Jumalan 

siunaukset. Ihmiset ovat kokeneet menetyksen maassa ja kokevat surua, mutta silti samaan 

aikaan he voivat iloita siitä, että Kristus herättää vainajan viimeisenä päivänä ja siten vainaja 
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saa uuden elämän taivaassa.206 Näin ollen Jumala saa myös osakseen siunausta eli ylistystä 

tässäkin toimituksessa, kuten on myös muissa luterilaisen kirkon toimituksissa. Jumalaa 

kiitetään hänen huolenpidostaan elämän jokaisessa vaiheessa. Hänen pelastustekojaan 

ylistetään ja kunnioitetaan. 

Vainajalle lausuttaviin siunaussanoihin yhdistetään hiekka ja pappi piirtää ristin merkin 

vainajan arkun päälle. Tässä kohdassa muistutetaan siitä, että Jumala on luonut ihmisen 

maasta ja maaksi hänen on tultava, sillä elämä maan päällä on katoavaista. Ristinmerkillä 

vainaja liitetään myös Kristuksen lunastustyöhön ja ylösnousemukseen. Siksi vainaja 

siunataankin haudanlepoon odottamaan omaa ylösnousemustaan.  

Hautaan siunaaminen voidaan nähdä olevan lähellä siunauksen rukouksellista pyyntöä, 

sillä siinä pappi pyytää, että Jumala siunaisi omaisia heidän surunsa keskellä ja lisäksi pappi 

pyytää, että Jumala herättäisi vainajan haudanlevosta viimeisenä päivänä. Toisaalta siinä 

voidaan nähdä olevan Jumalan siunauksen julistaminen läsnä, sillä käytännössä pappi julistaa, 

että Jumala herättää häneen uskovat ylösnousemuksenpäivänä siunauksissa.  

Lutherin kolmen siunauksen ulottuvuuksista ainoastaan kaksi näkyy tässä siunauksessa. 

Jumala on liitänyt häneen uskovat vainajat Kristuksen sovitustyön tähden pelastuksen 

sanomaan ja siten he ovat tasavertaisina odottamassa ylösnousemuksen päivää. Kristus on siis 

sovittanut ihmisen synnit vainajan puolesta ja siten Hän on toiminut ihmisessä.   

6.5 Yksityinen rippi 

Ripissä syntinen ihminen tunnustaa syntisyytensä. Ripin voi Lutherin mukaan ottaa kuka 

tahansa vastaan, sillä yleisen pappeuden periaatteella jokaisella uskovalla, joka on kastettu, on 

valta antaa syntejä anteeksi. Synnintunnustuksessa ihminen lähestyy Jumalaa: hän tunnustaa 

ripin vastaanottajalle oman vajavuutensa. Ripin vastaanottaja puolestaan toimii Jumalan 

välikätenä ja täten hänellä on valta antaa syntejä anteeksi. Hän julistaakin Kolmiyhteisen 

Jumalan nimessä synninpäästön. Siunausosuudessa ripin vastaanottaja siunaa ripittäytyjän 

joko Herran siunauksin sanoin ja täten vahvistaa ripittäytyjää siinä annetuissa lupauksissa. 

Vaihtoehtoisesti hän voi käyttää toista siunausta, jossa ripin vastaanottaja osoittaa 

siunattavalle, että Jumala varjelee häntä kaikelta pahalta ja johtaa lopulta ikuiseen elämään.  

Yksityisestä ripistä huomataan, että jokainen kastettu on samalla viivalla Jumalan 

silmissä, sillä kaikki voivat antaa toisille syntejä anteeksi hänen nimessään. Tämä kuitenkin 

edellyttää ripittäytyjältä aitoa katumusta ja tahtoa tehdä parannus. Jumala siis toimii 

molemmissa ihmisessä ripittäytyvä saa osakseen Kristuksen armon ja hän antaa rauhan tälle. 

 
206 Hytönen 2005, 97 & 127. 
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Vastaavasti ripinvastaan ottajan kautta Jumala välittää tämän edellä mainitun asian. 

Yksityinen rippi ei ole kuitenkaan luterilaisuudessa kovin merkittävässä asemassa nykyään, 

sillä synninpäästö tapahtuu keskeisimmin jumalanpalveluksissa, joissa taustalla vaikuttavat 

samat ajatukset siunaamisesta.  

6.6 Kodin siunaaminen 

Kodin siunaamisen voi suorittaa papin lisäksi muu kirkon työntekijä tai seurakuntalainen. 

Kodin siunauksissa korostetaan kiitollisuutta Jumalaa kohtaan hänen lahjoistaan ihmisille ja 

niistä myös iloitaan. Luterilaisessa kirkon toimituksissa tulee muistaa, ettei siunaus kohdistu 

rakennukseen, vaan siellä asuviin ja vieraileviin ihmisiin. Siunauksessa kyllä osoitetaan 

rakennukseenkin viittaava siunaus, että kodissa vallitsi Jumalan rauha ja rakkaus. Raamatun 

sana on keskeisessä roolissa, sillä Raamatusta nousevat kodinsiunaamiseen liittyvät Jumalan 

lupaukset.207 Kodin siunaamisen kaava tuli suomalaiseen kirkkokäsikirjaan vasta 1984 ja se 

korostaa kodin siunaamista rukoushetkenä. Kristityt kokivat tarpeelliseksi saada tällöin 

kyseisen kaavan osaksi käsikirjaa.208 Mielenkiintoista on se, että kaava tuli kirkon käyttöön 

uudestaan Suomessa vasta tuolloin, vaikka jo keskiajalla kotien siunaaminen nähtiin 

tarpeelliseksi. Keskiajalla kotia siunattaessa haluttiin liittää perheet Jumalan suojelukseen. 

Siunauksissa korostettiin Jumalaa kotien puolustajana ja valistajana. Kodista haluttiin tehdä 

ihmisille turvasatama maailman kaaoksen keskellä. Kuitenkin ihmiset ja suhteet olivat 

tärkeämmässä asemassa ja siksi siunaukset kohdistuivat näihin, eikä rakennuksiin. 

Siunauksissa perheelle pyydettiin myös pitkää ikää, terveyttä ja varallisuutta. 

Siunaustoimituksessa keskeisessä roolissa oli rukoileminen ja Raamatun pyhät tekstit. 

Keskiajalla kodin siunaaminen kuului papin tehtäviin. Suomalaisessa reformaatiossa kodin 

siunaamisesta aluksi luovuttiin, sillä sitä pidetiin katolilaisena hapatuksena. 

 Kodin siunaamisen voi suorittaa kuka tahansa ja yleisen pappeuden takia kaikilla 

kastetuilla on valta siunata ja pyytää Jumalalta siunausta. Lisäksi syynä on myös se, ettei 

kyseinen siunaus ole sidoksissa kirkon liturgiseen toimintaan vaan kohdistuu perheen kotiin. 

Tietenkin papin ollessa paikalla olisi luontevinta, että hän suorittaisi siunauksen.  

Miksi koti sitten siunataan? Raamatussa käytännössä pyydetään pyhittämään kaikki 

Jumalan sanalla ja rukouksella. Kodin siunaamisen kaavalla haluttaan tuoda Jumala 

lähemmäs perheen arkea. Siunaamisen kaavalla korostetaan, että myös kotona olisi hyvä 

kunnioittaa ja ylistää Jumalaa. Kodin siunaamiselle myös korostetaan, ettei maallinen koti ole 

 
207 KTO 2009, 111, Kirkko ja rekisteröidyt parisuhteet 2009, 88 
208 Hytönen 2005, 206 
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ihmisen lopullinen koti vaan viimeinen koti on taivaassa Jumalan luona. Kodin siunaamisessa 

korostetaan Kristuksen omaa lupausta siitä, että hän on uskoviensa keskellä. Siksi kodin 

siunauksessa ihmiset saavatkin luottaa Raamatun sanomaan, että myös koti on siunattu 

paikka.209 

Kodin siunaamisen kaavassa ilmenevää rukousjaksoa voidaan pitää tietyssä mielessä 

neuvotteluna ihmisen ja Jumalan välillä, joka alkaa vuororukouksella, jossa esirukoilija johtaa 

rukousta ja muut yhtyvät tähän. Rukous jakso on lähellä Raamatun mukaista siunaus toimitus, 

jossa uskovat ensin siunaavat Jumalaa, eli ylistävät häntä ja lisäävät hänen kunniaansa 

maanpäällä. Tämän jälkeen Kolmiyhteiseltä Jumalalta pyydetään siunausta kodille, erityisesti 

siellä asuville ja vieraileville ihmisille.210  

Kodin siunaamisessa korostuu Lutherin siunauksien ulottuvuuksista käytännössä 

kaikki kolme kohtaa. Siinä pyydetään, että Jumalan rakkaus saisi tuottaa hedelmää kodissa ja 

siten mahdollisesti lapsien saamista. Siunauksella pyritään, että Jumala nimi saisi kunniaa 

kodissa.  

7. Loppupäätelmät 
Siunaus sana voi olla maallisessa käytössä täysin irti teologisesta viitekehyksestä, jolloin sillä 

kuvataan vain jonkin asian vahvistamista. Uskonnollisessa kontekstissa tähän kuitenkin liittyy 

paljon laajempi merkitys. Luther esimerkiksi määritteli siunaukselle kolme ulottuvuutta: 

ensimmäinen liittyi ihmisten hedelmällisyyteen ja siten ihmissuvun jatkumiseen. Toinen 

siunauksen ulottuvuus oli, että kaikki ihmiset ovat samalla viivalla Jumalan edessä Kristuksen 

pelastustekojen tähden. Kolmannessa ulottuvuudessa Kristus toimii ja vaikuttaa luoduissa ja 

saa heissä aikaan Jumalan tahdon mukaista toimintaa. Tämän tutkimuksen perusteella nämä 

ulottuvuudet näkyvät luterilaisessa kirkossa. 

 Sanan ja sakramentin kirkossa siunauksien tulee perustua Raamatussa olevaan sanaan 

ja siellä ilmenevään Jumalan tahtoon. Siunaus lähtee liikkeelle aina Jumalan tahdosta ja näin 

ollen ihminen ei voi pakottaa Jumalaa siunaamaan mitään. Siunaukset ovatkin hyviä asioita, 

joita Jumala lahjoittaa häneen uskoville. Tällaisia lahjoja ovat esimerkiksi menestys, rakkaus, 

terveys ja hedelmällisyys. Jumala kuitenkin lahjoittaa myös taivaallisia siunauksia kuten 

pelastuksen, syntien anteeksiantamuksen sekä ylösnousemuksen. Nämä lahjoitetaan uskovalle 

ihmiselle kasteessa ja ehtoollisessa, jotka ovat luterilaisen kirkon sakramentit. Jumala siis 

välittää siunauksensa ihmisille. Jumalan ei nähdä siunaavan Raamatun vastaisia asioista, sillä 

 
209 Hytönen 2005, 207 
210 Kirkkokäsikirja, Kodinsiunaaminen  
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nämä tulkitaan synniksi. Rikkomalla siis Jumalan tahtoa ihminen saa osakseen kiroukset. 

Raamatun aikaan kirouksilla ja siunauksilla olivat todella voimia, jotka vaikuttivat. Ihminen 

on syntinen, mutta hän on myös vanhurskaus ja täten syntinen ihminen saa osakseen 

siunauksen Kristuksen pelastustekojen kautta. Siunauksen teologia on siis peräisin 

Raamatusta. 

 Reformaatiossa Luther korosti kasteessa saatavaa yleisen pappeuden lahjaa, joka 

tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen on kutsuttu vastaanottamaan Jumalan siunauksia ja siten 

välittämään näitä siunauksia eteenpäin. Papeilla on kuitenkin annettu erityinen virka siksi, että 

he ylläpitävät Jumalan sanan mukaista toimintaa ja siten heidän tulisi siunata vain asioita, 

joita Jumala hyväksyy. Siunaamiseen liittyy siis aina vastuu siitä, ettei niitä tule jakaa 

mielivaltaisesti: ihminen ei koskaan itse ole siunauksen voima, vaan Jumala on aina 

siunauksien takana. Siunaamisen liittyy eleet kuten käsien ojentaminen, 

käsienpäällepaneminen ja ristinmerkin tekeminen. Näillä osoitetaan, että siunaus välittyy 

ihmiseen kokonaisvaltaisesti. Siunausta ei tule pitää pelkkänä toivomuksena Jumalalle vaan 

siunaus välittää aina siunauksen Jumalalta, jos siunauksen kohde on Jumalan tahdon 

mukainen. Papilla on myös valta muuttaa Raamatun lupauksia siunauksiksi. Siksi papilla 

nähdään tietyssä mielessä olevan erityinen asema siunaustoimituksissa luterilaisuudessa.  

 Siunaaminen voi rukouksen muodossa koskettaa niitä, jotka eivät ole paikalla. 

Siunauksen julistamisen kohdalla kuitenkin siunattavan tulee olla samassa tilassa. Keskeiseen 

asemaan siunauksien ymmärtämisessä nousee usko, sillä ilman uskoa ihmisen on vaikea 

sisäistää mitä Jumalan siunaukset todella tarkoittavat ja miten ne vaikuttavat ihmisessä.   

 Kirkollisia toimituksia yhdistää luterilaisuudessa Raamatun sana, Kolmiyhteinen 

Jumala ja ihminen siunausten välittäjänä eli kaksijakoisuuden käsite. Lisäksi toimituksia 

yhdistää se, että mukana kulkevat alkusiunaukset, vuorotervehdykset ja loppusiunaukset: 

siunaus on siis mukana alusta loppuun. Kasteessa välittyy Pyhä Henki, joka voidaan nähdä 

suurimpana siunauksena. Se avaa mahdollisuuden eukaristiaan, joka on Jumalasuhteen lähde 

ja huippu. Luterilaisuudessa ehtoollisella leipä ja viini ovat yhtäaikaisesti Kristuksen ruumis 

ja veri: Kristus tulee läsnä olevana lahjaksi muille kristityille.  

Jumala tuottaa siunauksen voimalla sitä, mikä on Hänen silmissään hyvää, sillä 

siunauksen voimalla ihminen tekee sitä, mikä on Jumalan mieleistä. Jumalan ei nähdä 

hyötyvä siunauksesta mitään. Jumala nähdään muuttumattomana, mikään siunaus ei siis lisää 

Jumalan hyvyyttä tai hyödytä Jumalaa. Siunauksen kuitenkin nähdään lisäävän Jumalan 

kunniaa maanpäällä. Kukaan ei voi myöskään määrätä Jumalaa siunaamaan tai kiroamaan 

ketään. Siunauksissa mukana on sana ja rukoukset. Siunauksissa pyydetään kaikkea hyvää 
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Jumalalta ihmiselle ja että hänen tahtonsa saisi tapahtua. Ihmiselle annetut siunaukset 

palautuvat lopulta Jumalalle ihmisten ylistyksessä, jonka he osoittavat kiitoksena 

siunauksistaan Jumalalle. Siunaukset eivät perustu ihmisten tekoihin. Jumalan kyllä nähdään 

antavan siunauksensa niille, jotka noudattavat hänen käskyjään. Jumala kuitenkin antaa 

siunauksensa armollisesta tahdostaan ja hän jakaa myös lahjojaan armollaan.  

Koska siunaukset ja kiroukset ovat lähtöisin Jumalasta, jatkotutkimusten valossa voisi 

tarkastella ristinteologian näkökulmasta, onko esimerkiksi koronavirus siunaus vai kirous tälle 

ajalle Jumalalta.   
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