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SIUNAUKSEN SUOJASSA. EF. 1:3.   
 
Olemme Lohtajan kirkonmäellä, joka on korkein paikka tässä kirkonkylän alueella. Tälle 
paikalle rakennettiin ensimmäinen luterilainen kirkko uskonpuhdistuksen alkamisvuonna 
1517. Nykyinen kirkko Sofia Magdalenan nimelle omistettu on rakennettu vuonna 1769.  
Länsi-Suomessa ei ole toista samanlaista puukirkkoa, jossa on ns. pikkuristit kulmissa. 
Kirkon alttaritaulut maalasi Mikael Toppelius vuosina 1770–73. Kirkon alttaritauluissa 
vasemmalla on kuvattu Aabraham, joka uhraa esikoipoikansa Iisakin. Keskellä on Jumalan 
Pojan uhraaminen Golgatan mäellä, sen keskimmäisellä ristillä, jossa Hän otti pois 
maailman synnin. Joh.1:29.  Oikeanpuolinen alttaritaulu kuvaa Jeesuksen rukoustaistelua 
Getsemanessa.  Tämä kirkonmäki on uskonpuhdistuksen alkamisvuodesta 1517 ollut 
Jumalan huoneelle omistettu mäki. Kirkonmäki, josta kirkko näkyy kauas niin merelle kuin 
maallekin. Tämä on siunauksen mäki. 
 
 
Kirkonmäki on herätyksen ja siunauksen mäki 
 
Tästä kirkon vierestä, Junttilan talosta, alkoi 1870 evankelisen herätyksen voimakas 
vaikutus tässä seurakunnassa. Maallikkosaarnaaja Aabraham Tuominiemi piti tuolloin 
seuroja Junttilan talossa ja isoäitini Hilma Niemelän isovanhempien talossa Roikolassa. 
Tälle herätykselle juuret olivat vuoden 1845 ja 1865 pastori Fredrik Gabriel Hedbergin 
käynneillä täällä Lohtajalla. Hän oli tuolloin matkallaan etelästä Saloisiin vanhempiensa 
luokse. Hän piti täällä kahden viikon ajan raamatunselityksiä ja seuroja. Niistä Hedberg 
kertoo mm. ”Pohjanmaan matkallani minulla oli tilaisuus saarnata evankeliumia yksityisesti 
ja julkisesti. Monin paikoin, kuten Kokkolassa, Lohtajalla ja Raahessa tapasin myös niitä, 
jotka ottivat sanan vastaan iloisesti, sydämen uskossa.”  
 
Tänään klo 16.30 tällä kirkonmäellä museon pihassa on mahdollisuus nähdä Villikko - 
näytelmä, joka kertoo Keski-Pohjanmaan evankelisen herätyksen merkkihenkilöstä 
halsualaissyntyisestä Aabraham Tuominiemestä. Suosittelen; mene kuuntelemaan ja 
katsomaan, sillä Jumalan sanasta lähtevä herätys koskettaa ja sytyttää ja sitoo meidän 
uskon tunnustamisen ja toimintamme Jumalan totuuden sanaan. 
 
 
Autuutemme kolme siunauksen mäkeä 
 
Vanhan testamentin opetuksissa vuori oli Israelin kansalle merkittävä paikka. Se oli yksi 
Jumalan läsnäolon merkki. Jumala koetteli Abrahamia Moorian vuorella.  

Ota mukaasi ainoa poikasi Iisak, jota rakastat, lähde Morian maahan ja uhraa 
hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle osoitan. 
1. Moos.22:2.  

 
Ihmisuhria Jumala ei tarvitse, ja siksi Aabraham koetuksen kestäen saa tarkennetun 
sanan: Aabraham.  



Älä koskee poikaasi äläkä tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että sinä 
pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltänyt uhraamasta ainoaa poikaasi. 
1. Moos. 22:12 

 
Aabraham antoi paikalle nimen: ”Herra katsoo.” Niinpä tuota vuorta kutsutaan 
”Herrankatsomisvuoreksi.” 1. Moos.22:14. 
 
Tämä on ennuskuva, typos, sille mitä tulee tapahtumaan Uudessa liitossa samalla 
vuorella. Mooses kohtasi Jumalan Siinain vuorella Jumala ilmoitti nimensä Moosekselle: 
Minä olen se, joka minä olen. 2. Moos.3:14. Tätä nimeä tunnusti myös Jumalan Poika, 
koska hän on samaa olemusta kuin Isä. Tuossa kirkon Aabrahamista kertovassa 
alttaritaulussa on alareunassa Jeesuksen opetus tuosta pelastushistorian pyhästä 
hetkestä.  
 

”Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni; ja hän näki sen ja 
iloitsi.”  
Joh.8:54 

 
Siinain vuori on toinen merkittävä vuori. Mooses sai kymmenen käskyn sanat, jotka 
Jumalan itse oli kirjoittanut kahteen kivitauluun. Nämä lain sanat Mooseksen tuli opettaa 
kansalle ikuisiksi ajoiksi.  
 
Jumalan sana, pyhä Raamattu on lakia ja evankeliumia. Niiden kautta Jumala vaikuttaa 
meissä synnintunnon ja armon uskomisen tarpeen. Lain kautta tulee synnintunto, opettaa 
Herramme apostoli Paavali. Laki vaati täydellisyyttä Jumalan ja lähimmäisen 
rakastamisessa. Koska emme tähän kykene, jäämme ”kokovikaisina” teoistamme kiinni. 
Pyhä Henki ottaa Jeesuksen omasta ja synnyttää omistavan uskon sydämeen. 
Evankeliumi ei vaadi, ei kiristä, vaan sopii sinun ja minun sydämeemme ja siksi 
tunnustamme: Minä uskon Jeesukseen Kristukseen, joka on lunastanut minut pyhällä 
verellänsä. Siksi saan olla hänen omansa ajassa ja taivaassa.   
 
Kolmas mäki on Siionin vuori.  Siionin vuoren merkittävin kohta on Golgatan mäki. Sinne 
pystytettiin kolme ristiä:  
 

Kolme ristiä karheaa hautakummulle kohoaa. Kahden ryövärin keskelle Jeesus tuomittiin 
ristille. Tahdon muistaa pitkäperjantain. Anteeksi syntini minäkin sain. Tahdon muistaa 
pitkäperjantain. Rakkaus vain mursi kuoleman lain.  
Siionin kannel 53.   

 
Aabrahamin ei tarvinnut uhrata poikaansa Iisakkia, mutta Jumala joutui uhraamaan ainoan 
Poikansa meidän syntiin langenneitten puolesta. Juuri tässä toteutuu tuo Jeesuksen sana 
Aabrahamista, joka näki hänen päivänsä ja iloitsi. Suuri sovituspäivä oli Jumalan oma 
ratkaisu ihmisten pelastamisen perusteeksi. Yksi kuolee kaikkien puolesta, että jokainen 
joka kuulee Jumalan sanan ja uskoo sen, pelastuu armosta Kristuksen tähden uskon 
kautta. Muuta mahdollisuutta Jumala ei ole avannut eikä ilmoittanut ihmisten pelastuksen 
tieksi, portiksi ja taivaaseen pääsemiseen. 
 
Golgatan mäellä täyttyi protoevankeliumissa, 1. Moos.3:15, Jumalan antama lupaus 
vaimon siemenestä, joka on rakas Vapahtajamme ja syntiemme anteeksiantaja. Jeesus 
sanoo: ”Minä olen ovi, joka minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu.” Joh.10:9.   



On Siinai ja Siion. On laki ja evankeliumi. Niiden kautta Pyhä Henki toimii, synnyttää 
synnintunnon ja armoon uskomisen halun.  Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Siksi 
Paavali sanoo, että meitä on siunattu taivaallisella siunauksella Kristuksessa. 
 
Evankelinen herätys ja herätyksen Henki ovat edelleen elävä ja voimallinen.  
 
Tervetuloa kotiin, tuhlaajan tieltä elävään uskoon, autuudesta kiittämään, sinä Herran 
siunattu! 


