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2. Kor 13:11 – 13
Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja
Pyhän Hengen yhteys!
Joh 3:16 – 18
Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka
häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt
Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.
Jumalasta on paljon hahmotelmia, monia kuvia. Toiset niistä ovat meille tuttuja, toiset
vieraampia.
Jumala on taivaan ja maan luoja.
Jumala on herrojen Herra, kuningasten Kuningas.
Jumala on yksi. Ei ole muita jumalia hänen rinnallaan, yläpuolellaan eikä alapuolellaan.
Nämä kuvat ovat meille tuttuja raamatusta.
Jumala on rakastava Isämme, kuuluu Jeesuksen sanoman ydinkohtiin.
Jeesuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen julistavat hänen oppilaansa:
Jeesuksessa oli todella jumaluuden täyteys. Hänessä Jumala on tullut nähtäväksi
inhimillisessä hahmossa. Siksi voimme rohkeasti puhua hänestä Jumalan Poikana.
Alusta alkaen juutalaisille ja kristityille oli selvää: Emme oikeastaan saa tehdä Jumalasta
kuvaa itsellemme. Hän elää saavuttamattomassa kirkkaudessa. Jokainen hänestä tehty
kuva on enemmän väärä kuin oikea. Ja siitä huolimatta me ihmiset voimme puhua
jumalasta vain kuvia käyttäen. Meidän on siis käytettävä kuvia, mutta suhteellistaen.
Meidän on niin sanotusti jätettävä kuvat ”auki”.
Toisaalta juutalaiset ja kristityt ovat myös tunnustaneet: Jokaisella kuvalla Jumalasta on
tietty vaikutuksensa meihin ihmisiin.
Jumala on luoja.
Meillekin on annettu luovaa lahjakkuutta. Upea oivallus, joka vapauttaa luovat voimamme.
Vähemmän hyvä, jos kuvittelemme olevamme sellaisia mahtitekijöitä, jotka voivat tehdä
kaiken yksin.
Jumala on kaikkien herrojen Herra.
Suurenmoista, kun ymmärrämme, ettei ole mitään toista Jumalan veroista voimaa.
Vähemmän hyvä, jos sen vuoksi kehittelemme orja- tai alamaismentaliteettia.
Jumala on yksi.
Erinomaista, kun emme pidä mitään muuta absoluuttisena Jumalan rinnalla ja hylkäämme
kaikki väärät jumalat.
Huonoa, jos usko yhteen Jumalaan tekee meidät suvaitsemattomiksi ja ylimielisiksi, koska
on vain yksi totuus, meidän.
Jumala on meidän Isämme.
Se merkitsee: Me kaikki olemme saman isän poikia ja tyttäriä, olemme toistemme
sisaruksia.
Vähemmän hyvä, jos Isän kuva muovautuu mielessämme kuvaksi poissulkevasta
miehisestä jumalasta. Sellainen olisi ja on miehisyyden yliarviointia, jolla on seurauksensa
myös inhimillisellä tasolla.
Jeesus Kristus on Jumalan Poika.

Se merkitsee: Jumala on laskeutunut meidän inhimilliselle tasollemme. Voimme kohdata
Jumalan myös tällä tasolla.
Pyhä Henki on vuodatettu sydämiimme.
Se tarkoittaa: Emme löydä Jumalaa ainoastaan ulkopuoleltamme, ihmisten keskuudesta,
vaan myös itsestämme, jokaisen ihmissydämen syvyydestä.
Paljon nimiä Jumalalle. Jokaisella on merkityksensä ja vaaransa. Jokainen on
samanaikaisesti oikea ja väärä. Silti jokainen on sisäistettävä, mutta jokainen on myös
suhteellistettava.
Tänään on Pyhän Kolminaisuuden päivä. Kuva kolminaisuudesta ärsyttää ja vie harhaan
monia. Niin se teki minullekin kauan aikaa. Nykyään pidän tästä kuvasta. Miksi?
Pidän tästä kuvasta lähinnä, koska se sanoo selvästi: Jumala on yhteys, yhteisö. (Jumala ei
ole yksineläjä.) Jumala ei ole yksi, irrallinen yksilö. Olemisen alussa, lopussa ja keskellä on
jumalallinen yhteys.
Se tarkoittaa: Myös meidän ihmisten pitää muodostaa yhteyksiä, pitää toteuttaa itseämme
yhteisöissä, tulla onnellisiksi yhteisöissä. Ihmistenkin tulee olla ykseys moninaisuudessa.
Jumala on toisaalta kolmiyhteinen ja toisaalta kolminaisuus.
On toinenkin tärkeä näkökohta. Jumala on rakkaudenyhteisö. Jumalassa rakkauden virta
virtaa Isästä Poikaan ja Pyhän Hengen kautta taas takaisin Isään. Jumalassa on rakkauden
piiri. Luomakunnassa tämä rakkauden piiri niin sanoakseni virtaa Jumalasta ulos ja aikojen
täyttyessä jälleen häneen takaisin. Meidät kaikki on otettu mukaan tähän rakkauden piiriin.
Tässä näkemyksessä ihmisenä oleminen ei tarkoita mitään muuta kuin alituista uimista
Jumalan rakkauden virrassa ja saada tässä virrassa myös palata rakkauden
alkulähteeseen, rakkauden ikuiseen kotipaikkaan.
Sunnuntaina 22.5.2005
Jumala, sinusta me tulemme, sinussa me elämme, sinuun me palaamme takaisin jonain
päivänä. Anna meidän elää tietoisesti sinun nykyisyydessäsi, sinun rakkaudessasi. Tätä
pyydämme sinulta, joka Pojan kanssa Pyhässä Hengessä elät ja vaikutat koko
ikuisuudessa. Amen.
Isä Theodor Rohner
suom. Heikki Pusa

