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Takaisin uusimpaan 

Salattu Jumala - rakastava Jumala 

Viime sunnuntaina 4.6. vietimme helluntaita, Pyhän Hengen vuodattamisen juhlaa ja 
kristillisen kirkon syntymäpäivää, joka on kirkkovuoden suurimpia juhlia joulun ja pääsiäisen 

ohella. Tästä eteenpäin aina adventtiin asti kirkkovuoden sunnuntait numeroidaan helluntaista 

lähtien. Elämme siis koko kesän ja syksyn ajan helluntaiaikaa, jolloin kirkkovuoden tekstit 

puhuvat Pyhän Hengen vaikutuksesta kirkossa ja kristittynä elämisen aina ajankohtaisista 

kysymyksistä. 

Ensi sunnuntai 11.6. on ensimmäinen sunnuntai helluntaista ja samalla Pyhän Kolminaisuuden 

päivä. Sunnuntain otsikko "Salattu Jumala" muistuttaa meitä siitä, että Jumala on suuri – 

suurempi kuin voimme kuvitella. Me ihmiset emme voi saada häntä valtaamme enkä koskaan 
väittää todella ymmärtävämme, mistä oikeastaan puhumme kun puhumme Jumalasta. Tämä 

on vain ajoittain niin vaikea muistaa, kun yritämme tehdä Jumalasta omaa kuvaamme... 

Samalla kuitenkin Pyhän Kolminaisuuden päivä muistuttaa myös siitä, ettei Jumala ole vain 

salattu vaan myös toimiva ja vaikuttava, kaikessa elämässä läsnäoleva Rakkaus. 

Minä uskon Isään... Jumalaan, joka on kaiken Luoja, Elämä itse, kaiken elämän lähde. 

Minä uskon Poikaan... Jeesukseen Kristukseen, Herraamme ja veljeemme, joka toi Jumalan 

rakkauden ihmisten luokse, käsinkosketeltavaksi, ihmisen kokoiseksi. Hänessä Jumala on tullut 

lähelle. 

Minä uskon Pyhään Henkeen... tuohon Jumalan tuuleen, joka puhaltaa missä tahtoo ja joka 
yllättää kerta toisensa jälkeen; joka herättää sisälläni kaipauksen kohti elämän syvintä 

perustaa, Jumalan rakkautta. 

Pyhän Kolminaisuuden päivän raamatuntekstit nostavat kolminaisen rakenteen esille eri 

tavoin. Vanhan testamentin lukukappale sisältää Herran siunauksen (4. Moos. 6:24–26). Sen 

voimaa kuvaa kolmiosainen rakenne, kuin crescendo, jatkuvasti kasvaen: 

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Tässä salattu Jumala tulee lähelle. Hän ei ole 

kaukana, vaan hän kannattelee meitä. 

Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Tässä hän tuntuu ikään kuin 
tulevan vielä lähemmäs: hän valaisee kasvonsa, siis näyttää todellisen olemuksensa, joka on 

rakkaus. 

Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. On kuin Jumala tulisi 

yhä lähemmäs: hän ei ainoastaan kannattele siunauksensa voimalla, hän ei ainoastaan valaise 

kasvojaan, vaan hän kääntyy minun puoleeni, kuin katsekontaktin ottaen. Mutta missä ovat 
Jumalan kasvot, Jumalan katse? Missä voin nähdä ne, missä tuntea hänen läheisyytensä? 

Vaatisiko se jotkut majesteettiset kehykset, vai voisiko jotakin Jumalan katseesta näkyä 

keskellä arkea, siellä missä ihminen kohtaa ihmisen, lähimmäisen, ja tulee kenties 

tietämättään toimineensa hetken ajan Jumalan käsinä ja jalkoina? 
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Uusi testamentti jatkaa: Kristuksessa voin kohdata Jumalan kasvot. Pyhän Kolminaisuuden 

päivän evankeliumi on Matteuksen loppufanfaari (Matt 28:16–20), jossa Ylösnoussut antaa 

oppilailleen tehtävän: 

Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän 

Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän 

noudattaa. 

Tämä on se tehtävä, jota varten kirkko on olemassa: kastaakseen yhä uusia sukupolvia 
kolmiyhteisen Jumalan nimeen, niin että maailmanlaajan, kaikki rajat ylittävän kirkon jäsenet 

voisivat oppia tuntemaan Jumalan, joka on elämän ja rakkauden lähde. 

Kaste- ja lähetyskäsky huipentuu lupaukseen: salattu Jumala tulee lähelle Kristuksessa, joka 

lupaa: Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. 

Mika Aspinen 

 


