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Taivasten valtakunnan logiikka

• Jeesuksen elämänfilosofian ensimmäinen 
tekijä näyttää olevan ehdottoman realismin ja 
tyhjentymättömän toivon vaikea dialektiikka. 
Silmät ovat häikäilemättömän avoimet, mutta 
tosiasiat eivät kuitenkaan onnistu 
sumentamaan katseeseen liittyvää toivoa. 
(José Ignacio González Faus)
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Paavalin realismi ja toivo

• Me olemme kaikin tavoin ahtaalla mutta 
emme umpikujassa, neuvottomia mutta 
emme toivottomia. Sen tähden me emme 
lannistu. Vaikka ulkoinen ihmisemme 
murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu 
päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen 
ahdinkomme tuottaa meille määrättömän 
suuren, ikuisen kirkkauden. (2 Kor. 4: 7-8, 
16-17)
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Paavalin toivon toinen potenssi

• Abraham toivoi, vaikka toivoa ei ollut, ja niin 
hän uskoi tulevansa monien kansojen 
kantaisäksi. Abraham ei ollut epäuskoinen 
eikä epäillyt Jumalan lupausta, vaan sai 
voimaa uskostaan. (Room. 4:18a, 20)

16.5.2019



Uusitestamentillinen toivo

• Kuuluu yhteen uskon ja rakkauden – siis 
Jumalaan luottamisen ja lähimmäisen 
rakastamisen kanssa (1 Kor. 13:13)

• Lähellä jääräpäisyyttä tai vääjäämättömyyttä 
luottamuksessa Kristukseen ja Jumalaan sekä 
sitoutumisessa hyvyyteen ja Kristuksen 
seuraamiseen; oikealla asialla joka tapauksessa

• Ei toiveikkuutta tai paremman projisoimista 
tulevaisuuteen, vaan elämistä jo nyt siitä ja sen 
mukaan, mikä ei vielä ole käsillä (eskatologinen 
elämänmuoto)
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Kohti ”luovaa tuhoa”?

• Jeesus kamppaili toivottaman taistelun 
elämää tuhoavien turmiovaltojen kanssa. Ne 
voittavat myös meidät. Tuho on oleva 
täydellinen. Sen toteaminen ja kokeminen 
panee kuitenkin liikkeelle sellaiset armon 
voimat, että toivo tunkeutuu läpi tuhon ja 
toivottomuuden. Tuhon täydellisyyteen 
sisältyy pelastus. (Juhani Rekola)
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Sadan vuoden ghettoelämä?

• Suomen kansa tarvitsee sata vuotta ateismia 
ja islamia ennen kuin Jumalan sana alkaa taas 
kiinnostaa. Kristinusko voi elää sen ajan 
katakombeissa ja piilossa. (Teemu Keskisarja)

16.5.2019



Kun vanha luhistuu, uusi nousee

Ja niin kuin Herran äiti
myös kirkko Kristuksen
voimaa ja valtaa vailla
on kehto laupeuden.
Se tehdään köyhäksi.
Kun siltä kaikki puuttuu
sen voimattomuus muuttuu
ylistysvirreksi.
(Anna-Maija Raittila, virsi 52:5)
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On realistista toivoa tulevaisuutta…

…jossa palkattua henkilöstöä on vähemmän, mutta 
jossa seurakuntalaiset antavat kätensä, sydämensä 
ja aivonsa edistämän yhteistä hyvää;

…jossa rahaa on vähemmän, mutta jossa ihmiset 
antavat aikaansa enemmän;

…jossa toimitiloja on vähemmän, mutta jossa 
kirkoista muodostuu ihmisten kodikkaita pyhiä 
tiloja;

…ja jossa kaste ja kirkkoon kuuluminen merkitsee 
mukana olemista taivasten valtakunnan logiikassa.
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Muutos suuntautuu ainakin…

• …”uskontopuheen uudelleenkäynnistykseen”
• …sitoutumiseen kirkon hengelliseen perustaan ja 

kirkon perustehtävän uudelleen ymmärtämiseen
• …viestimiseen monimuotoisesti, notkeasti, 

asiallisesti ja kiinnostavasti kärkenä itse asia –
kristillinen Jumala-usko – eikä organisaatio

• …kristinuskon seurausvaikutuksien edistämiseen 
(ORLE; ”what difference does it make”)

• …osallisuuden vahvistamiseen ja valmiisiin 
yhteisöihin hakeutumiseen
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Murros koskee ennen muuta sitä…

• …onko Jumala uskottava

• …onko Jumalaan luottaminen

• …onko Jumalan läsnäolo koettavissa

• Kysymys ei siis ole juuri lainkaan

– kristillisistä arvoista

– seurakunnan tai kirkon työn arvostuksesta

– ns. ”kristillisestä harrastuksesta”
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Toivon läpäisemä kirkko

• Kansankirkollisuus > (jälkikansan)kirkollisuus

• Organisaatio > organismi

• Instituutio > intuitio

• Vallan käyttäminen > kanssakäyminen

• Katekismus > mystiikka

• Vakaumus > kokemus

• Sana ja oleminen > kuva ja tekeminen

• Proosa > runo
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Toivon realistinen perusta
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Olemme hyvän toivon niemellä!
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• Jumalan

– Olemassaolo (selvä tai kiistetty)

– Poissaolo (vapauttava tai kauhistuttava)

– Läsnäolo (kaivattu tai koettu)

• Vastaavasti

– Uskonto

– Etiikka

– Hengellisyys (henkisyys)
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