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Kirkkojen tulevaisuus on yhteinen
Rovasti Eeva Kemppi-Repo
Arvoisa tilaisuuden päätähti, tutkija ja kirjailija Risto Ahonen, Riston perhe, ja arvoisa toinen
päätähti, Väyläkirjat-kustannusyhtiön toimitusjohtaja Tuomo Korteniemi, arvoisat
seminaariluennoitsijat, piispa Juha Pihkala ja professori Jouko Martikainen, arvoisat
erityiskutsuvieraat, Pirkanmaan Senioriteologit, hyvät Risto Ahosen uusimman kirjan ”Kirkot
historian murrosvaiheissa” julkistamistilaisuuden osanottajat: On juhlan aika!
Paikalliskirkkojen ja globaalin kirkon tulevaisuus on yhteinen. Näin sanoo Risto Ahonen uudessa
kirjassaan. Kun läntisten teollisuusmaiden kirkot tuskailevat jäsenkadon kanssa ja niiden
tulevaisuudennäkymät synkkenevät, kristinuskon nykytilanteen koko kuva ei tyhjenny tähän.
Samaan aikaan muilla mantereilla, suojattomassa ja monesti syrjityssä asemassa olevat,
taloudellisesti köyhät kirkot kasvattavat jäsenmääriänsä. Niiden tulevaisuus luo toivoa.
Globaalisti verkottuneet ja globaalisti toimivat paikalliskirkot elävät nyt historiallisesti yhteistä
todellisuutta - ehkä ensimmäistä kertaa kirkkojen historiassa - vaikka olosuhteet eri puolilla
maailmaa vaihtelevat. Myös niiden todistus on vuorovaikutteisesti yhteinen. Ne korjaavat toinen
toisensa yksipuolistumisia ja voimaannuttavat toisiaan. Yhden tilanne vaikuttaa toiseen,
myönteisesti ja kielteisesti. Kristinuskon koko kuva moni-ilmeistyy meikäläisestä vinkkelistä.
Lisäksi, Risto Ahonen huomauttaa, uskonnot eivät ole kuolleet. Päinvastoin.
Stereotyyppiset roolit voivat kiepsahtaa terveesti ylösalaisin, kun oman kirkon tilannetta katsoo
toisen kirkon näkökulmasta. Tällaisen muistiin pysyvästi jääneen pysäytyksen koin vuosia sitten,
kun tansanialaisen kristillisen pakolaisjärjestön edustaja totesi yksikantaan parin viikon Suomivisiitin jälkeen: ”Te eurooppalaiset alatte olla imagoriski meille afrikkalaisille.” Jaa-a. Miksi näin?
Kun kristittyjen määrä vähenee lähetystyötä hänen maassaan tekevien eurooppalaisten kirkkojen
kotimaissa, se rasittaa kristinuskon yleistä sosiaalista vetovoimaa ja julkikuvaa hänen maassaan.
Tämä vaikeuttaa kirkon lähetystyötä Tansaniassa.
Tänään julkistettava Risto Ahosen kirja tarkastelee globaalista näkökulmasta historian
murrosvaiheita pitkällä aika-akselilla, jäsentää niitä osittain uudelleen ja arvioi murrosvaiheiden
vaikutuksia kirkkojen toimintaan ja kristinuskon leviämiseen. Kiinnostavaa on huonosti
tuntemamme tai jopa kadottamamme idän kirkkojen historian valotus. Se on ajankohtaista, kun
yritämme ymmärtää Suomeen tulleita Lähi-idän pakolaisia, muslimeja ja kristittyjä.
Risto Ahosta voidaan perustellusti pitää tämän hetken ekumeenisesti tunnetuimpana
suomalaisena lähetysteologina, jolla on laaja ja elämänpituinen tutkimustuotanto, julkaistu mm.
kiinaksi. Olen työskennellyt Riston kanssa Suomen Lähetysseurassa toistakymmentä vuotta. Aina
hän häkellyttää tutkimusaiheiden ennakkoluulottomuudella, intohimolla ja ajankohtaisuudella.
Niin nytkin.

