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JUMALANPALVELUS 

 

Suomalaisessa kulttuurissa sunnuntain jumalanpalvelus on seurakunnan päätilaisuus niin 
luterilaisissa kirkoissa kuin vapaakristillisissä yhteisöissä. Se on myös seurakunnan ”näyteikkuna” 
ulkopuolisille ja lahjomaton mittari sen elämän sykkeestä. Sen saarnat ja julistus viitoittavat koko 
seurakunnan elämän, linjat ja rakenteet.  Keskitynkin tässä kirjoituksessa ainoastaan tämän 
päätilaisuuden sisältöön. 
 
Pidän tavattoman tärkeänä jumalanpalveluksessa juuri saarnaa. Musiikin, ylistyksen, rukouksen ja 
muun tilaisuudessa jaetun tulisi tukea julistusta. Raamatullinen julistus Jeesuksen rististä, 
sovituksesta, anteeksiannosta, parannuksesta ja Pyhän Hengen täyttämästä elämästä synnyttää 
ilmapiirin, joka innoittaa palvelemaan Jumalaa arjessa.  
 
Jumalanpalvelus on suunniteltava hyvin kaikilta osin, mutta samalla on uskallettava toimia Pyhän 
Hengen johdatuksessa. Jumalanpalvelus ei saisi koskaan olla ennalta arvattava, se on 
taantumuksen tie! On annettava tilaa armolahjoille ja rukoukselle. Kokouksen johtaja ei saisi olla 
”harjoittelija” seurakunnan päätilaisuudessa, koska häneltä usein puuttuu rohkeutta ja kokemusta 
aistia herkkiä tilanteita. Kokouksen johtaja on usein tärkein henkilö jumalanpalveluksessa; hänen 
”vallassaan” on hyvin pitkälle kokouksen onnistuminen ja epäonnistuminen. Samalla 
ymmärrämme, että kaikki on kuitenkin Jumalan käsissä jopa epäonnistumisetkin. 
 
Mikään jumalanpalvelus ei saisi olla myöskään rutiinin omainen läpihuutojuttu, joka toistuu 
samana viikosta toiseen. Jokaisessa tilaisuudessa on oltava tavoitteita. Saarnassa on oltava 
haasteita ja särmää! On kysyttävä uudestaan ja uudestaan, miksi pidämme jumalanpalveluksia ja 
kenelle ne on tarkoitettu. 
 
On haastettava ihmisiä tekemään erilaisia Jumalan tahdon mukaisia ratkaisuja elämässään. On 
haastettava heitä antamaan elämänsä Jeesukselle (tulemaan uskoon), on haastettava kuulijoita 
menemään kasteelle ja liittymään seurakuntaan sekä uudistumaan uskossaan. Elävän seurakunnan 
jumalanpalveluksissa käy ihmisiä laidasta laitaan, joten saarnaan on hyvä sirotella edellä 
mainitsemiani asioita. On uskallettava myös puhua niistä asioista, jotka ovat seurakunnalle 
ajankohtaisia. 
 
Sunnuntain jumalanpalveluksien tulisi olla sanomaltaan profeetallisia, siis sanomakeskeisiä. 
Systemaattinen Raamatun opetus olisi mielellään hoidettava muissa tilaisuuksissa.  
Musiikki ja ylistys ovat tärkeitä osa-alueita jumalanpalveluksessa. Menemättä yksityiskohtiin 
ylistyksen johtajien ja säestäjien päätehtävänä on saada koko seurakunta mukaan ylistämään 
Jumalaa ja laulamaan sydämestään! 
Liian usein olen nähnyt eri ylistysryhmien soittavan lähinnä omaksi ilokseen ja unohtaneen 
seurakunnan oman onnensa nojaan. Lahjakkaiden muusikkojen on oltava nöyriä ja mentävä 



seurakuntalaisten ”tasolle” sellaisten laulujen kanssa, joita he osaavat.  Valitettava suuntaus on 
liiallinen englanninkielisten laulujen laulaminen suomenkielisissä kokouksissa.  
 
Jumalanpalvelus on koko perheen ja kaikenikäisten yhteinen tilaisuus. Onnellinen, siunattu ja 
viisauden täyttämä on se seurakunta, joka kokoaa nuoret ja vanhemmat yhteen.  Juuri 
erilaisuudessa, koskee se sitten ikää, sukupuolta, yhteiskunnallista asemaa tai kulttuurillista 
taustaa on jumalanpalveluksen rikkaus ja voima!  
 
Jumalanpalveluksen tärkeä osa ja huipentuma tulisi olla joka kokouksessa ns. alttarihetki. 
Ihmisille on annettava joka kerta mahdollisuus tulla tunnustamaan syntinsä, purkamaan huolensa, 
pyytämään rukousta sairauksiensa puolesta tai pyytämään Pyhän Hengen kastetta.  Jälleen kerran 
on muistettava, että alttarihetki on pyhä hetki, jossa ihminen ja Jumala kohtaavat.   
 
Usein olen nähnyt, kuinka hyvä kokous on aivan kuin haihtunut kahvihöyryjen sekaan. Alttarihetki 
jäi pitämättä, selkeää kutsua kohdata Jumala ei tullut! 
 
Seurakunnat, niiden jumalanpalvelukset ja voimavarat ovat erilaisia, mutta yllä mainitsemani 
periaatteet ovat samoja kaikille. 
 
Olli Viljakaisen aloituskirjoitus ”Perusasioiden äärellä” painotti jumalanpalveluksen 
kaksijakoisuutta: juhlimme ja palvomme Jumalaa ja samalla Jumala palvelee meitä rakkaudellaan. 
Olen ehdottomasti samaa mieltä, mutta meidän osuudessamme jumalanpalveluksessa on paljon 
asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota rukoillen! Jumala kyllä hoitaa täydellisesti oman 
osuutensa! 
 
Mikäli kaipaamme herätystä seurakunnissamme, sunnuntain jumalanpalvelukseen kannattaa 
kiinnittää suurta huomiota!  
 


