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"Kristillinen yhteys on yhteyttä Jeesuksen Kristuksen kautta ja Jeesuksessa 

Kristuksessa. Ei ole kristillistä yhteyttä, joka olisi enemmän, eikä sellaista, mikä olisi 

vähemmän kuin tämä. Lyhyesti, yhdestä ainoasta kohtaamisesta monivuotiseen 

jokapäiväiseen yhteyteen saakka kristillinen yhteys on vain tätä. Kuulumme 

toisillemme yksinomaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja hänessä.” 

”Mitä tämä tarkoittaa? 
Ensinnäkin sitä, että kristitty tarvitsee toista kristittyä Jeesuksen Kristuksen tähden.  
Toiseksi sitä, että kristityt pääsevät toistensa luo vain Jeesuksen Kristuksen kautta.  
Kolmanneksi sitä, että me olemme Jeesuksessa Kristuksessa valitut, ajassa 

vastaanotetut ja iankaikkisuuksiin yhdistetyt." 

- "Se mitä joku on kristittynä, olkoon miten harras ja hurskas tahansa, ei kelpaa 

yhteytemme perustaksi, vaan ainoastaan se, mikä on lähtöisin Kristuksesta, 

ratkaisee veljeytemme. Yhteytemme nojaa yksinomaan siihen, mitä Kristus on 

tehnyt meidän kummankin puolesta." 

- "Kristilliselle veljeydelle on ennen muuta tärkeää, että ollaan alusta pitäen selvillä: 

ensiksikin siitä, että kristillinen veljeys ei ole ihanne, vaan jumalallinen todellisuus; 

toiseksi siitä, että kristillinen veljeys on hengellinen eikä sielullinen todellisuus." 

- "Kristillinen veljeys ei ole ihanne, joka meidän olisi toteutettava, vaan se on 

Jumalan Kristuksessa luoma todellisuus, josta pääsemme osallisiksi. Kuta selvemmin 

opimme tuntemaan, että kaiken yhteytemme perustana, voimana ja lupauksena on 

yksin Jeesus Kristus, sitä rauhallisemmin opimme ajattelemaan omaa yhteisöämme 

ja rukoilemaan ja toivomaan sen puolesta." 

- "Hengellisessä yhteydessä hallitsee yksin Jumalan sana, sielullisessa yhteydessä 

sanan rinnalla on lisäksi erikoisvoimia, kokemuksia, suggestiivis-maagisia 

taipumuksia omaava ihminen. Edellisessä on yhteen liittäjänä vain Jumalan sana, 

jälkimmäisessä sitovat sen ohessa myös ihmiset itseensä. Edellisessä on kaikki valta, 

kunnia ja herruus luovutettu Pyhälle Hengelle, jälkimmäisessä on etsimisen ja 

harrastuksen tavoitteena omakohtaiset valta- ja vaikutuspyyteet --."…. 

- "Heikon ja vähäpätöisen, näennäisesti käyttökelvottoman, torjuminen kristillisestä 

elämänyhteydestä voi merkitä suorastaan Kristuksen torjumista, joka kolkutti ovelle 

tuon veliraukan muodossa." 

Näin puhuu Bonhoeffer varhaisemmassa vaiheessaan:  

 

Bonhoeffer puhuu tässä Kristillisessä yhteiselämässään yhtä kristuskeskeisesti säännöl-

listen aamuhartauksien ja perhehartauksien, yksityisten rukoushetkien ja yhteisten 

psalmirukousten, Raamatun säännöllisen lukemisen ja hiljaisen mietiskelyn puolesta. 
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- "Meidän on opittava tuntemaan Pyhä kirja sellaisena kuin sen tunsivat uskonpuh-

distajat ja niin kuin sen tunsivat isämme. Ei saa karttaa aikaa eikä vaivaa. Ennen 

kaikkea meidän on opittava tuntemaan Raamattu oman pelastuksemme tähden…..” 

 

 

- "Juuri siksi meidän on aloitettava meditaatiomme rukoillen, että Jumala lähettäisi 

meille Pyhän Hengen sanassaan, ilmoittaisi meille sanansa ja valaisisi meitä." 

- "Kristitty yhteisö elää jäsentensä esirukouksista; ilman niitä se tuhoutuu. Veljeä, 

jonka puolesta rukoilen, en voi kaikesta siitä tuskasta huolimatta, mitä hän tuottaa 

minulle, enää tuomita tai vihata. Hänen kasvonsa, jotka olivat ehkä minulle vieraat ja 

sietämättömät, muuttuvat esirukouksessa veljeni kasvoiksi, veljen, jonka puolesta 

Kristus kuoli, armahdetun veljen kasvoiksi. Tämä on esirukousta harjoittavan 

kristityn ihana kokemus. Ei ole sitä vastenmielisyyttä, persoonallista jännitystä tai 

eripuraisuutta, jota en, mitä minuun tulee, voisi voittaa esirukouksessa. Esirukous on 

kuin puhdistuskylpy -- ."…. 

 

 

- "Vain se, joka elää Jeesuksessa Kristuksessa syntien anteeksiantamuksesta, hän 

osaa olla oikealla tavalla halpa omissa silmissään --. Joka ei osaa kuunnella pitkään ja 

kärsivällisesti, se lopulta itse huomaamattaan puhuu toisen ihmisen ohi. Joka pitää 

aikaansa liian kalliina kuuntelemiseen, sillä ei ole koskaan aikaa Jumalalle ja veljel-

leen, vaan yksinomaan itselleen, omille sanoilleen ja suunnitelmilleen. -- On käytävä 

kovaa taistelua, ennenkuin synnin tunnustaminen pääsee yli huulten. Mutta Jumala 

särkee vaskiset ovet ja rikkoo rautaiset salvat (Ps. 107: 16). Kun synnintunnustus ta-

pahtuu kristityn veljen läsnäollessa, joutuu itsevanhurskauden viimeinenkin linnoi-

tus alttiiksi. Syntinen antautuu, hän purkaa kaiken pahuutensa --. On armoa, että 

saamme tunnustaa veljellemme syntimme. Se säästää meidät viimeisen tuomion 

kauhuilta - -." 

- "Vain ristin alaisena elävä veljeni voi ottaa rippini vastaan. Ei elämänkokemus, vaan 

ristin kokemus tekee hänestä ripin vastaanottajan. Kokenutkin ihmistuntija tietää 

paljon vähemmän ihmissydämestä kuin vaatimattomin kristitty, joka elää Jeesuksen 

ristin voimasta. Eivät suurimmatkaan psykologiset tiedot, ei lahjakkuus, ei kokemus 

Bonhoeffer puhuu myös rukouspiireistä ja säännöllisestä esirukouksesta 

lähimmäisen parhaana palveluna. 

 

Kauneinta, mitä Bonhoeffer puhuu Kristillisessä yhteiselämässään, ovat hänen 

sanansa keskinäisestä sielunhoidosta ja ripistä: 
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auta tietämään, mitä synti on. Ymmärretään mitä on, hätä, heikkous ja kieltäymys, 

mutta ei  tunneta ihmisen jumalattomuutta. Siksi ei myöskään tiedetä, että ihminen 

jätettynä yksin tuhoutuu syntiinsä ja että vain anteeksiantamus voi hänet parantaa. 

Tämän kristitty tietää." 

 

 

 

 

 


