Saarna Ähtärin kirkon 80-v. juhlamessussa 5.11.2017
Matt. 16:1-4
Pyhäinpäivänä 7.11.1937 piispa Aleksi Lehtonen vihki uuden kirkon käyttöön Hangonkankaalle. Kirkkoherra
Theodor von Pfaler puhui päiväjuhlassa sanoilla: ”Ähtäri on saanut erittäin kauniin ja juhlallisen kirkon.
Vaikuttakoon Herra meissä niin, että kirkon ihanin kauneus, täysilukuisena Herran huoneen täyttävä
seurakunta tulisi tämän kirkon osaksi.”
Bertil Liljeqvistin suunnitteleman kirkon pohjaratkaisun lähtökohtana oli palanut puukirkko. Palaneesta
kirkosta säilyi karitsaveistos, joka on saarnastuolin päällä ja alttaritaulu. Fresko- ja lasitaiteilija Antti
Salmenlinna maalasi kirkon eteisen, kirkkosalin ja pikkukappelin freskot. Salmenlinna suunnitteli myös
parven ristiportit ja pikkukappelin ja parven lasimaalaukset.
Tänään 80 vuotta myöhemmin toimme todeta, että Ähtärin kirkko on merkittävä julkinen rakennus
paikkakunnalla. Ähtärin kirkko on maamerkki, joka näkyy kauas. Eilen pyhäinpäivänä kirkko ja hautausmaa
kynttilämerenä olivat vaikuttava näky. Kirkko ja oma seurakunta merkitsevät henkiä ja hengellisiä
kokemuksia. Kirkko myös kuuluu kauas kellojensa kautta. Kirkonkellot soivat kun vainajaa tuodaan
ruumishuoneelle. Kirkonkellot soittavat vihitylle hääparille hääkellot tuomaan onnea yhteiseen elämään.
Kirkonkellot myös kutsuvat joka sunnuntai yhteiseen jumalanpalvelukseen, messuun.
Kuluneen vuoden aikana kirkossa on toteutettu laaja sisäremontti. Kirkkoon rakennettiin inva-luiska. Kirkon
takaosasta poistettiin kaksi penkkiriviä, joista toinen sijoitettiin takaseinää vasten. Näin kirkon takaosaan
tehtiin lisää tilaa kirkkokahvien järjestämiseen ja kuten olemme kirkkoon tullessa huomanneet, nyt myös
lastenpaikalle. Lastenohjaajat Anu Martikainen ja Riina Tupala ovat järjestäneet lapsille viihtyisän paikan
osallistua messuun. Lapsiperheiden mukanaolo messussa on erittäin toivottavaa ja tervetullutta.
Remontissa kirkon penkit maalattiin ja kirkon kuorin lattia maalattiin. Ikkunapuitteet maalattiin eteläsivulta
kesällä ja sakastin lattiasta poistettiin kokolattiamatto ja alla ollut puulattia maalattiin. Kirkon äänentoisto
uusittiin samoin kuin palovaroitinjärjestelmä. Tämän lisäksi kirkon ulkopuolelle asennettiin
kulunvalvontakameroita. Voimme todeta, että 80-vuotias Ähtärin kirkko on hyvässä kunnossa ja valmis
vastaanottamaan suuret kansanjoukot. Kirkon urut ovat laadukkaat ja kauniisti soivat konserttitasoiset
urut. Seurakunnan kanttorilla ja muilla soittajilla on erinomaiset mahdollisuudet soittaa Jumalan kunniaksi
kuten kirkon alttarisyvennyksen holvikaaressa muistutetaan. Kuulin aivan äskettäin erään entisen
ähtäriläisen sanovan, että kyllä se kotikirkko onkin kaunis. Näin on moni omainen todennut, joka on
saatellut oman vanhempansa haudan lepoon.
Tähän juhlapäivään valmistui myös messun viettoon liittyvät pysyvät esineet. Kulkueristille ja
kulkuekynttilöille on nyt oma pöytä tässä saarnastuolin alla olevassa syvennyksessä. Samoin esirukouksen

yhteydessä luettavien kastettujen ja kuolleiden johdosta sytytettäville kynttilöille on oma pöytä ja
kynttilänjalat tuolla lukupulpetin vieressä. Pöydät valmisti seurakuntalaisemme Pentti Jaatinen ja
kynttilänjalat seurakuntalaisemme Topi Komonen.
Ensi syksynä pidettävissä seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt, jotka tulevat mitä
todennäköisemmin päättämään kirkon tulevasta lämmitysjärjestelmästä, kirkon eteistilan kehittämisestä
WC-tilan osalta sekä kirkkotilan laajemmasta käytöstä.
Kuluneen vuoden aikana kirkossamme on valtakunnallisesti seurattu uskonpuhdistuksen vaiheita niin
Saksassa kuin kotimaassamme. Tiistaina tuli kuluneeksi tasan 500 vuotta siitä, kun Martti Luther julkisti
kuuluisat 95 teesiä katolista kirkkoa kohtaan. Tänään Turussa vietetään reformaation valtakunnallista
juhlapäivää. Suomessa uskonpuhdistusta on juhlittu teemalla Armoa2017! Armoa me jokainen
tarvitsemme. Lutherin henkilökohtainen löytö Jumalan sanan äärellä oli, että ihminen pelastuu yksin
uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen ansiosta. ”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille
uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja, ”Ef. 2:8 [Room. 3:24+] kirjoittaa apostoli
Paavali Efeson seurakunnalle ja meille tämän ajan ihmisille. Uskonvanhurskauden periaate tulee esille myös Paavalin
roomalaiskirjeen sanoissa: ”mutta (siis uskovat) saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska

Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi.” Jeesus Kristus lunasti omalla verellään koko maailman synnin,
kuoleman ja pahana vallasta. Tämän omistaminen edellyttää uskoa. Siksi Paavali kirjoittaa: ”Tämä Jumalan
vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki
ovat samassa asemassa,”.
Uskon perustus on Jeesuksen Kristuksen työssä. Mitään muuta perustusta ei ole laskettu tähän aikaan kuin
Jeesus Kristus ja hänen vanhurskautensa, sovituksensa ja lunastuksensa. Kristillinen seurakunta ei ole
olemukseltaan perinnettä. Kristillinen seurakunta rakentuu Pyhän Hengen kokoonkutsumana ja
pyhittämänä hengelliseksi ruumiiksi, hengelliseksi rakennukseksi. Uskontunnustuksen mukaan kristillinen
seurakunta on maailmanlaajuinen, kun siitä sanotaan, että se on yksi, pyhä, yhteinen tai yleinen sekä
apostolinen. Jumalan vastustaja tekee lakkaamatta työtä kristillisen seurakunnan hajottamiseksi. Se kylvää
epäuskon siementä, se pyrkii saamaan aikaan hajaannuksia, se halveksii pyhiä asioita ja se sotii apostolien
oppia vastaan. Päivän evankeliumissa Jeesus varoitti juuri tällaisesta sanoessaan: ”tämä paha ja uskoton
sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki.” (Matt. 16:4)
Mikä on tuo Joonan merkki? Merkki on symboli eli vertauskuva. Joona profeetta sai Jumalalta tehtävän
lähteä Niniven kaupunkiin saarnaamaan parannusta syntielämää viettävälle kaupungille. Profeetta
vastusteli ja pakeni Jumalan antamaa tehtävää ja joutui myrskyävään mereen ja suuren kalan vatsaan
kolmeksi päiväksi. Jumala pani kalan oksentamaan Joonan kuivalle maalle ja niin Joona pelastui. Jumala vei

hänet lopulta päämäärään Niniveen ja Joonan lyhyt parannussaarna sai aikaan kaupungissa kuningasta
myöden herätyksen ajan ja parannusta ja kääntymistä eli uskoa Jumalaan.
Mikä oli siis Joonan merkki, josta Jeesus puhui fariseuksille ja saddukeuksille? Saddukeukset ja fariseukset
olivat juutalaisuuden sisällä toisiaan vastaan olevia uskonnollis-poliittisia ryhmiä. Saddukeuksista sanotaan
Raamatussa, että he eivät mm. uskoneet ylösnousemukseen. Heille Jeesus puhui ainoana annettavana
merkkinä Joonan merkistä. Profeetta Joona rukoili kalan vatsassa: ”Ne, jotka luottavat turhiin jumaliin,
hylkäävät ja pettävät sinut. Mutta minä saan uhrata ja laulaa kiitosta sinulle. Minkä olen luvannut, sen minä
täytän. Vain Herra voi pelastaa.” Joona 2:9-10 Joona on kuva Jeesuksesta, Jumalan Pojasta, joka suostui
kuolemaan, astui alas tuonelaan ja kolmantena päivänä nousi kuolleista sen voittajana. Joonan merkki on
tänäkin aikana se, että Jumala saarnauttaa valtakuntansa kautta parannussaarnaa ja lahjoittaa syntien
anteeksiantamuksen, joka puhdistaa kaikista synneistä. Parannus kuuluu kasteen armoliitossa elävällekin.
Lutherin sanojen mukaan on joka päivä upotettava vanhaa Aadamia kaikkine pahoine tekoineen ja
ajatuksineen kasteen veteen, ja, että sen jälkeen on nouseva esiin uusi Aadam, uusi luomus Kristuksessa,
joka elää pyhää elämää uskonkuuliaisuudessa. Tänäänkään kastetta ei tarvitse uusia, vaan kastetut saavat
kuulla Jumalan äänen Pyhässä Hengessä. Kaste on hyvän omantunnon liitto. Omaatuntoa hoidetaan
Jumalan sanalla.
Epäuskoista Jumala kehottaa palaamaan kasteen armoliiton puhdistavan veden äärelle ja puhdistumaan
siinä. Syntinsä tuntevalle kuuluu Jumalan täydellinen armo ja kaikki lupaukset. Jeesuksen nimessä ja
sovintoveressä kuuluu evankeliumin suloinen vakuutus sinulle sanankuulija niin täällä kirkossa kuin
viestimien äärellä. Ole hyvässä turvassa. Älä katso itseesi, vaan katso Kristukseen, joka sinunkin syntisi on
sovittanut Golgatan keskimmäisellä ristillä. Evankeliumissa Jumala kääntää puoleesi armolliset kasvonsa
Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesuksen armollisten kasvojen katseleminen uskossa tuo sydämeen ihmeellisen
rauhan, Jumalan rauhan. Jumalan rauhaa omistavana on turvallista katsella elämää eteenpäin niin yksilönä
kuin yhteisönä. Aamen.

