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Kutsu muutokseen
Miten elää kristittynä omana aikanamme? Mitä tarkoittaa se, että kirkkona ja
kristittyinä meidät on lähetetty todistajiksi? Mitä on Jeesuksen seuraaminen? Näihin
pohdintoihin johdattelee Kirkkojen maailmanneuvoston maailmanlähetyksen ja
evankelioimisen Tansanian Arushassa pidetyn konferenssin aineistoon, joka
julkaistiin toukokuussa 2019 kirjassa Called to Transforming Discipleship.
Kirkon lähetystyön keskus on niiden pohjalta laatinut itsenäisen hartausaineiston,
joka julkaistiin Kirkkomme Lähetys -lehdessä syksyn 2019 aikana ja nyt tässä
vihkosessa. Näissä kirjoituksissa on noudatettu Kutsu muuttavaan opetuslapseuteen
-kirjassa annettua rakennetta, mutta pyritty ottamaan huomioon oman maamme
tilanteet ja perinteet.
Hartauksien aiheet nousevat ns. Arushan kutsusta (Arusha Call). Se julkaistiin 2018
Kirkkojen
maailmanneuvoston
maailmanlähetyksen
ja
evankelioimisen
konferenssissa Tansanian Arushassa. Konferenssiin osallistui yli 1000 edustajaa eri
puolilta maailmaa, myös Suomesta. Kokouksen aikana annettu julkilausuma nostaa
kristittynä elämisen keskipisteeseen kaksi näkökulmaa: toisaalta Kristuksen antama
kutsu muuttaa jokaista kutsuun vastaajaa. Toisaalta tuon kutsun seuraaminen vie
meidät Jumalan valtakunnan toimijoiksi muuttamaan tätä maailmaa.
Jokaisessa tämän aineiston hartaudessa on lyhyt johdanto aiheeseen, lukukappale
Raamatusta, jokin sitaatti Arushan konferenssiin osallistuneilta sekä kirjoittajan
omaa pohdintaa teemasta ja rukous. Aineistoa voi käyttää vapaasti erilaisissa
tilaisuuksissa joko sellaisenaan, muokattuna tai osia siitä. Toiveemme on, että nämä
pohdiskelut tulisivat osaksi seurakunnan elämää myös käytännön tasolla niin, että
jotain uutta voisi syntyä ja kenties jotain totuttua jäädä pois.
Siihenhän meidät on kutsuttu: muutokseen.
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Muutoksen voima
Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen
kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä
hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän
kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. (Room. 6:3-4).
Kasteessa meidät on - sekä yksilöinä että yhteisönä, seurakuntana – kutsuttu
muuttavaan opetuslapseuteen. Opetuslapseus toteutuu maailmassa, jossa monet
kokevat epätoivoa, yksinäisyyttä, hylätyksi tulemista ja arvottomuutta.
Arushan konferenssin aikana kuultua
”Kutsu opetuslapseuteen on sekä sisäinen että ulkoinen. Sisäinen kutsu tulee
rukouksen, Raamatun sanan, jumalanpalveluselämän ja yhteisen jakamisen kautta.
Tämä vie meidät kulkemaan Jeesuksen jalanjäljissä tähän maailmaan, viemään
todistusta Jumalan valtakunnan arvoista.”
”Maailmanlaajan kirkon maisema muuttuu. Naisten kykyä elää todeksi evankeliumia
omassa monikulttuurisessa ja -uskontoisessa ympäristössään on kuultava ja sille on
annettava arvoa. Meidän on jatkettava kaiken sellaisen kulttuurin ja sellaisten
asenteiden haastamista, jotka ovat vastoin evankeliumin hyvää ja vapauttavaa
sanomaa.”
”Monet ihmiset elävät tilanteissa, jotka ovat niin täynnä pimeitä, tukahduttavia ja
väkivaltaisia voimia, etteivät he kaipaa muistutusta ristin sanomasta. He elävät sitä
arjessaan. Sen sijaan he kaipaavat evankeliumia, joka vahvistaa heitä fyysisesti, lisää
henkistä joustavuutta ja antaa täyden elämän, avaa toivon polut ja saa seisomaan
rohkeasti toisenlaisen tulevaisuuden puolesta.”
Omaa pohdintaa
Me Suomessa asuvat olemme keskimäärin onnekkaita, jopa onnellisia. Silti
meidänkin keskellämme on ihmisiä, joiden elämää varjostavat monet kielteiset
voimat. Omassa tai läheisten elämässä tulee vaiheita, joita emme ymmärrä ja joiden
aikana kyselemme Jumalan tahtoa.
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Kaste on jotakin, joka pysyy silloinkin, kun oma uskomme horjuu. Me voimme
vedota siihen, että Jumala ei väisty viereltämme, koska on kasteessa tehnyt meidät
opetuslapsikseen ja Jumalan valtakunnan jäseniksi.
Siksi kaste on meille yksilöinä ja seurakuntana kutsu muutokseen, joka muuttaa sekä
meitä itseämme että ympäristöämme. Meille on lahjoitettu evankeliumi, joka
vapauttaa erilaisista kahleista. Kun seurakunta elää evankeliumia todeksi, se voi
murtaa sellaisia paikallisia käytänteitä, jotka syrjäyttävät ihmisiä. Seurakunta voi olla
paikka, jossa jokainen kokee olonsa tervetulleeksi ilman vaatimuksia. Seurakunta
voi olla yhteisö, joka yhdessä etsii voimaa, viisautta ja tapoja muuttaa tätä maailmaa.
Kenties yhden ihmisen maailman kerrallaan.
Rukous
Rakastava Jumala, me kiitämme
monimuotoisuudesta ja kauneudesta.

sinua

elämän

lahjasta,

kaikesta

sen

Herra Jeesus Kristus, ristiinnaulittu ja ylösnoussut, me kiitämme sinua siitä, että tulit
etsimään kadotettuja, vapauttamaan sorretut, parantamaan sairaita ja muuttamaan
itsekeskeiset.
Pyhä Henki, me iloitsemme
siitä, että vaikutat tässä
maailmassa ja siitä, että sinut
on vuodatettu sydämeemme.
Kun elämme hengessä, anna
meidän
myös
vaeltaa
hengessä. Anna meille uskoa
ja rohkeutta ottaa ristimme ja
seurata Jeesusta, jotta miestä
tulisi oikeudenmukaisuuden
ja rauhan pyhiinvaeltajia.
Kansasi siunaukseksi, maailman elämäksi ja nimesi kunniaksi.
Me rukoilemme tätä Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen.
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Meillä on kolmiyhteinen Jumala
Yksikään palvelija ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa
toista; jos hän on liittynyt toiseen, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä
Jumalaa että mammonaa. (Luuk. 16:13).
Saamme olla Jeesuksen opetuslapsia yksilöinä ja kristittyjen yhteisön jäseninä.
Jumala on oikeudenmukaisuuden, rakkauden ja armon Jumala. Häntä me palvomme,
emme tämän päivän erilaisten markkinajärjestelmien jumalia.
Arushan konferenssin aikana kuultua
”Kohtaamme nykyään monenlaisia keisareita ja heidän uusia henkilöitymiään.
Elämme aikaa, jolloin luodaan uusia `pieniä valtakuntia`, jotka toimivat
samanhenkisesti maailmanlaajuisissa puitteissa.”
”Pyhä Henki auttaa meitä ymmärtämään, mistä uskossa on kysymys ja mikä on
meidän vastuumme maailmassa. Hän auttaa meitä esittämään kriittisiä kysymyksiä
elämäntapaamme ja kulttuuriamme kohtaan. Todelliset elämäntarinat johtavat
meitä tajuamaan arjen olosuhteiden merkityksen siitä, mitkä mahdollisuudet ja
epäonnistumiset liittyvät kulttuuriin, talouteen ja politiikkaan.”
”Tarvitsemme kirkkojen evankelioimistoiminnassa sellaisia muutoksia, jotka ottavat
vakavasti huomioon teologian ja ympäröivän yhteiskunnan. Kaiken perustana on
Jumalan kolminaisuus, koska evankeliointi ei ala vain Jeesuksesta. Pikemminkin
evankeliointi lähtee aina Isästä, tulee ilmi ihmiseksi tulleessa Jeesuksessa ja saa
täyttymyksen Pyhän Hengen kautta. Näin evankelioiminen ymmärretään kristillisen
uskon kokonaisuudessa eikä vain julistuksena Jeesuksesta Kristuksesta.”
Omaa pohdintaa
Jeesuksen seuraajien ja Jumalan työtoverien ilo on olla kahden maailman kansalaisia,
taivaan ja tämän näkyvän maailman. Jumalan valtakunta voi olla jo tässä ajassa.
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Mitä teemme tai ajattelemme,
katseemme saa olla koko ajan kohti
uskon alkajaa, kolmiyhteistä Jumalaa.
Meiltä ei odoteta oikeastaan mitään
muuta kuin Jumalan mielen mukaista
elämää,
ei
suorituksia
vaan
ainoastaan täyttä ja vapaata elämää.
Mitä kolmiyhteinen Jumalan odottaa
meiltä? Sitä, että otamme hänen
tarjoamansa
lahjan
vastaan
täysimääräisesti emmekä kavenna
Jumalaa omiin pieniin ympyröihimme. Emme kutista Jumalaa sopivaksi vain omiin
käsityksiimme. Evankeliumi saa murtaa uutta luovalla tavalla käsityksemme,
ennakkoluulomme ja halumme olla oikeassa.
Rauhan ja oikeudenmukaisuuden kysymyksissä saamme toimia Jumalan rakkauden
viestijöinä. Meille ihmisarvo ja ihmisoikeudet ovat luovuttamattomia asioita, koska
elämämme on Jumalan luomaa. Olemme Jumalan kuvia.
Sydämemme saa olla kiinnitettynä siihen varmuuteen, että kolmiyhteinen Jumala
johtaa meitä ja koko maailmaa eikä hylkää ketään. Me olemme Jumalalle rakkaita.
Siksi saamme ilolla ja rohkeasti kertoa tästä varmuudesta aina ja kaikkialla. Jumala
on kanssamme ja hän siunaa sen työn, mitä teemme hänen nimessään.
Rukous
Rakastava Jumala, kiitos siitä, että Isänä ja Poikana ja Pyhänä Henkenä olet aina
kanssamme ja johdatat. Anna meidän kuulla sinun pyhää tahtoasi ja elää tahtosi
mukaan kaikille ihmisille ja koko maailmalle siunaukseksi.
Auta meitä näkemään ne virheet, joihin jatkuvasti lankeamme itsekkyytemme
tähden. Auta meitä näkemään se epäoikeudenmukaisuus, mikä vallitsee maailmassa.
Ja auta meitä tekemään sinun rakkautesi mukaisia tekoja kaikkialla, sinulle
kunniaksi.
Kuule meitä pyhä kolmiyhteinen Jumala. Armahda ja auta meitä. Aamen.
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Entä jos evankeliumin armo onkin suurempi
Kun Johannes oli vangittu,
Jeesus palasi Galileaan ja julisti
Jumalan evankeliumia. Hän
sanoi: "Aika on täyttynyt,
Jumalan valtakunta on tullut
lähelle. Kääntykää ja uskokaa
hyvä sanoma!” (Mk. 1: 14-15)
Meidät on kutsuttu julistamaan
hyvää sanomaa Jeesuksesta
Kristuksesta,
elämän
täyteydestä,
syntien
tunnustamisesta sekä julistamaan anteeksiantoa ja lupausta iankaikkisesta elämästä.
Tätä teemme sanoin ja teoin väkivaltaisessa maailmassa, jossa monia uhrataan
kuoleman voimille ja jossa monet eivät ole vielä saaneet kuulla evankeliumia.
Arushan konferenssin aikana kuultua
”Uskomme että Jumalan antama toivon lahja vie meidät syvään sitoutumiseen
maailmassa --- tämä toivo perustuu ylösnousemuksen kumoukselliseen teologiaan.
Jeesus nasaretilainen tapettiin. --- Sanoma siitä, ettei edes kuolema voinut pidättää
häntä, on uskomattoman radikaali. ’Menkää ja kertokaa opetuslapsilleni, että olen
ylösnoussut, on vallankumouksellinen kutsu, jotta opetuslapset veisivät eteenpäin
missiota, jonka vuoksi Jeesus kuoli.”
Kysymyksiä pohdittavaksi
• Mikä on ”hyvää” ja ”uutta” hyvässä sanomassa Jeesuksesta Kristuksesta?
• Mitä voisi tarkoittaa evankeliumin hyvän sanoman julistus ”sanoin ja teoin”?
• Miten monimuotoinen väkivalta koettelee ja kohtaa ihmisiä nykymaailmassa?
Omaa pohdintaa
Jakeessa Mark. 1:15 Jeesus puhuu ensimmäistä kertaa Markuksen evankeliumissa.
Tätä voisi luonnehtia hänen “linjapuheekseen”: lyhyt, selvä sanoitus siitä, mitä hän
edustaa ja miten haluaa tulla tunnetuksi. Jos tavoitteesi olisi pelastaa koko maailma
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ja saada suuri kannatus, puhuisitko näin? ”Jumalan valtakunta on tullut lähelle.
Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!” Yleensä kannatusta etsivät eivät esitä
kuulijoilleen vaatimuksia (kääntykää, muuttukaa), vaan lupaavat kaikenlaisia hyötyjä
ja hyvää.
Kristilliset traditiot, jotka painottavat ihmisen vastuuta ottaa vastaan pelastuksen
lahja, jaottelevat Jeesuksen sanoman kahteen erilliseen osaan: ensin on ihmisen
vastuu (kääntyä synneistä ja tehdä parannus), joka ennakkoehtona mahdollistaa
Jumalan lahjan vastaanottamisen (uskoa hyvä sanoma). Kun ja jos ihminen kääntyy,
tekee parannuksen, vasta sitten Kristuksen evankeliumi kohtaa hänet lahjana.
Mutta entä jos evankeliumin armo onkin suurempi, mahtavampi, ihmeellisempi
voima kun voimme kuvitellakaan (virsi 525)? Entä jos evankeliumin voima on niin
väkevä, että se käännyttää syntisen ihmisen puoleensa? Entä jos ”kääntykää ja
uskokaa hyvä sanoma” eivät ole kaksi eri asiaa, vaan saman kolikon kaksi puolta?
Jos kaikki on lahjaa Jumalalta, jos Jumala ”vaikuttaa teissä sekä tahtomisen että
tekemisen” (Fil. 2:13), niin näin vahva evankeliumi todellakin loisi ”hyvää” ja ”uutta”
meidän vajavaisessa elämässämme ja rikkinäisessä maailmassa! Siitä saamme iloita
ja iloiten jakaa sitä juuri siellä, mihin Jumala on meidät kunkin kutsunut.
Rukous
Rakastava Jumala, me kiitämme
monimuotoisuudesta ja kauneudesta.

sinua

elämän

lahjasta,

kaikesta

sen

Herra Jeesus Kristus, ristiinnaulittu ja ylösnoussut,
me kiitämme sinua siitä, että tulit etsimään kadotettuja,
vapauttamaan sorretut, parantamaan sairaita ja muuttamaan itsekeskeiset.
Pyhä Henki, me iloitsemme siitä, että vaikutat tässä maailmassa
ja siitä, että sinut on vuodatettu sydämeemme.
Kun elämme hengessä, anna meidän myös vaeltaa hengessä.
Anna meille uskoa ja rohkeutta ottaa ristimme ja seurata Jeesusta jotta miestä tulisi oikeudenmukaisuuden ja rauhan pyhiinvaeltajia.
Kansasi siunaukseksi, maailman elämäksi ja nimesi kunniaksi.
Me rukoilemme tätä Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen.
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Pyhä Henki rohkaisee aktiiviseen toimintaan ja
oman äänen käyttöön
Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan. (Matt. 5:6)
Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina meitä kutsutaan sekä yksilöinä että yhteisönä
sitoutumaan iloisin mielin Pyhän Hengen teihin. Pyhä Henki vahvistaa erilaisista
marginaaleista tulevia ihmisiä itsenäisinä toimijoina heidän etsiessään
oikeudenmukaisuutta ja arvokkuutta. Pyhän Henki antaa meille voiman ja
rohkeuden (Apt. 1:8; Apt. 4:31)
Kysymykset
• Miltä näyttää elämä, jossa on iloa?
• Keitä ovat marginalisoidut ihmiset siellä, missä sinä asut?
• Mitä tarkoittaa se, että jollakulla on ”toimijuus”?
Arushan konferenssin aikana kuultua
“Olen köyhä, epäsuosittu ja sorrettu. Mutta olen Jumalan arvokas lapsi, hänen
kuvaksensa luotu. Minulla on toimijuus ja ääni, olen arvokas ja vapaa! Olen vapaa,
koska elän ja kuljen Hengen voimassa. Olen vapaa, ja täynnä iloa vien eteenpäin
Jumalan hyvää sanomaa ja toivoa Kristuksen opetuslapsena, joka marginaaleista
käsin muuttaa maailmaa. Kiitos Jumalalle!”
“Yksi suurista riskeistä muutoksesta puhuttaessa on muutoksen ymmärtäminen
keinotekoisella tavalla. Meidän ei pitäisi pudota siihen ansaan, että tarkastelemme
ainoastaan parantuneita tuloslukuja, tehokkaampaa evankeliointia, korkeampia
osallistumislukuja tapahtumiin, parempaa mainetta, suurempaa budjettia ja niin
edelleen. Tämä ei ole muutosta sanan perimmäisessä merkityksessä. Meitä
kutsutaan muutokseen, joka on Jumalan antamaa ja Jumalasta lähtöisin.
Se tarkoittaa muutosta jaetun yhteisen hyvän edistämiseksi, mikä koskettaa jokaista
Jumalan rakastamaa ihmistä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää keskittyä
Jumalan kuvaksi luotuun ihmiseen kokonaisuutena. Se tarkoittaa muutosta
parempaan siten että meidän ihmisten moninaisuus kaikilta osin otetaan huomioon.
Se tarkoittaa muutosta kaikissa paikoissa ilman että ketään jätetään ulkopuolelle.
Näin todetaan myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa, joihin sitoudumme ja
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joita pidämme Jumalan tahtoman muutoksen mukaisina. Meillä on vastuu koko
luomakunnasta. Se maailma, jossa meidät on kutsuttu toimimaan Jumalan
opetuslapsina, on tämä maailma. Se on meidän kotimme - niin lähellä kuin
globaalissa merkityksessä -, ainoa koti, joka meillä on.” Olav Fykse Tveit, Kirkkojen
maailmanneuvoston pääsihteeri
“Marginaalit, jotka todellisuudessa pitävät sisällään ihmiskunnan enemmistön, ovat
meidän sitoutumisemme keskiössä. Valta on alle 1% ihmiskunnan käsissä.
Luonnonvarat tuhoutuvat, kun niitä käytetään alle 10% ylenpalttisen elintason
ylläpitämiseen samanaikaisesti, kun lähes puolet ihmiskunnasta kärsii köyhyydestä.
Meidän pitää kysyä itseltämme tänään missä elämä on?”
Omaa pohdintaa
Arushan viesti haastaa meitä jokaista vahvasti toimimaan marginalisoitujen ihmisten
hyväksi. Marginaaleja on monenlaisia, myös meidän yhteiskunnassamme. Mutta
miten tunnistaa nämä marginaalit?
Arushan pohdinnoissa avainkäsitteeksi nousee toimijuus. Toimijuus tarkoittaa sitä,
että ihmisellä on mahdollisuus puhua omasta puolestaan ja pyrkiä edistämään hyvän
toteutumista omassa elämässään. Jokaisen ihmisen toimijuuden vahvistuminen
nähdään tässä tekstissä Pyhän Hengen lahjana!
Marginaalissa ovat ne ihmiset, joilta toimijuus puuttuu. Keitä ovat ne, jotka meidän
yhteiskunnassamme eivät saa ääntään kuuluviin eivätkä pysty puolustamaan omia
oikeuksiaan? Juuri näitä ihmisiä kristittyjä kutsutaan tukemaan ja auttamaan – ei
pysymään hiljaa ja kiltisti sivussa, vaan löytämään oma ääni.
Huolestuneena luin tuoretta tutkimusta, jossa todettiin, että köyhien perheiden
lapset Suomessa eivät usko omiin mahdollisuuksina menestyä elämässä läheskään
niin paljon kuin paremmin toimeentulevien perheiden lapset. Miten voisimme
vahvistaa ja rohkaista ihan jokaista lasta uskomaan omiin mahdollisuuksiinsa ja
kykyihinsä?
Aiemmin hiljennettyjen ja vaiennettujen oman äänen löytäminen merkitsee myös
sitä, että me etuoikeutetutut joudumme luopumaan omasta vallastamme ja
jakamaan sitä. Arushan viesti haastaa meidät etsimään ja pitämään kiinni ei vain
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omista etuoikeuksistamme ja parhaastamme, vaan toimimaan kaikkien yhteisen
hyvän edistämiseksi.
Arushan viestissä nousee vahvasti esiin myös kestävä kehitys ja huoli maapallon
tulevaisuudesta. Isojen koko maapallon elämää uhkaavien kriisien kuten
ilmastonmuutoksen edessä ei tarvitse vaipua epätoivoon. Pyhä Henki vahvistaa ja
rohkaisee meitä aktiiviseen toimintaan koko luomakunnan parhaaksi. Meillä ei ole
muuta kotia kuin tämä planeetta.
Rukous
Rakastava Jumala. Me kiitämme sinua elämän lahjasta kaikessa sen moninaisuudessa
ja kauneudessa. Herra Jeesus Kristus, ristiinnaulittu ja ylösnoussut, me kiitämme
sinua siitä, että tulit etsimään eksyneitä, vapauttamaan sorretut, parantamaan sairaat
ja käännyttämään itseensä keskittyneet. Pyhä Henki, me iloitsemme siitä, että sinä
itse hengität maailman elämässä ja olet tullut sydämiimme. Koska elämme Hengessä,
me voimme myös kulkea Hengessä. Anna meille uskoa ja rohkeutta ottaa ristimme
ja seurata Jeesusta – tulla oikeudenmukaisuuden ja rauhan pyhiinvaeltajiksi omassa
ajassamme. Kansasi siunaukseksi, koko maapallon parhaaksi ja sinun nimesi
kunniaksi, Herramme Kristuksen kautta. Aamen.
(Kuva Albin Hilliert)

12

Henki vapauttaa elämään täyttä elämää tässä Jumalan
maailmassa
Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne
Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. (1. Joh. 4:1)
Kysymyksiä
• Mitä viestejä kuulet “maailman” kommunikoivan tänään?
• Miten päätät, milloin sanoa ei voimakkaisiin viesteihin?
• Mikä antaa sinulle luottamusta siihen, että olet saanut selville, mitä Jumala
sanoo?
Arushassa kuultua
”Miten huomata Pyhän Hengen toiminta? Kirkkojen yhteinen kokemus opettaa
meille seuraavaa: kuuntelemalla Jumalan sanaa yhdessä ja oppimalla toinen
tosiltamme. Ei ole mahdollista väittää, että minä yksin tai me yksin tiedämme, miten
tuuli puhaltaa. Kukaan ei tiedä, mistä tuuli puhaltaa, sanoo Jeesus (Joh. 3). Kaikkien
tulisi kunnioittaa uskon salaisuutta meissä itsessämme ja kirkossamme. Vain
jakamalla sitä, mitä Pyhä Henki on tehnyt kirkossamme ja yhteisössämme ja
kohtaamisissa toistemme kanssa, antaa meille yhdessä mahdollisuuden havaita
Pyhän Hengen toiminta.”
”Globalisoituneessa maailmassa opetuslapseus on jatkuvien haasteiden edessä.
Tämä näkyy kaikkein selkeimmin siinä ristiriidassa, joka syntyy Jumalan sanaan
sidotun kristillisen kasvatuksen ja globaalin markkinayhteiskunnan omistajuuteen
sidotun kasvatuksen välille. Jännite ei ole kristillisen uskon ja talousjärjestelmän
välillä. Enneminkin se syntyy tavasta, jolla markkinayhteiskunnan ideologiat, kuvat
ja järjestelmät muokkaavat ihmisten elämää. Niissä kohtaamme kaikkein
merkityksellisimmin ne voimat ja vallat, jotka pyrkivät hallitsemaan ihmisyyttä ja
luomakuntaa. Nämä ovat niin keskeisiä maailmallemme ja sielullemme, että niistä
tulee keskeisiä asioita kasvussa opetuslapseuteen ja kehittymisessä kristillisten
yhteisöjen johtajuuteen.”
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Omaa pohdintaa
Informaatioähky: Ahdistus ja turhautuminen siitä, että hallitsemattomaksi
koettavasta ja kaiken aikaa lisääntyvästä tiedontulvasta on entistä vaikeampaa löytää
olennaiset ja tärkeät viestit ja ymmärtää niitä. (Heikki Kuutti: Mediasanasto s. 58.
Media Doc Oy 2012)
Paavali pyrki Korinttilaisille lähettämässään kirjeessä opastamaan seurakuntaa
infoähkyn keskellä (1. Kor.). Seurakunnassa tunnettiin jossain määrin, pääasiassa
suullisesti kertomus Jeesuksesta. Samalla yhteisön keskeltä nousi vahvoja persoonia,
joilla oli erilaisia henkilahjoja. Heidän vaikutuksensa synnytti ristiriitoja ja erilaisia
tulkintoja siitä, mitä on elää kristittynä. Paavali pyrkii suitsemaan yksittäisten
vaikuttajien merkitystä korostamalla yhteisön vastuuta niin erilaisten viestien
tulkinnassa kuin koko yhteisön elämään liittyvissä tavoissa.
Meidän elämäämme vaikuttavat lukuisat erilaiset viestintävälineet ja niiden myötä
hyvin kirjava joukko viestejä. Valitettavan paljon näiden sekaan mahtuu väärää ja
tahallisesti harhaanjohtavaa informaatiota. Siksi on erityisen tärkeää, että pidämme
yhteisönä huolta näiden viestien tulkinnasta.
Samaa koskee sitäkin tilannetta, jossa yritämme Jumalan sanan avulla tulkita omaa
elämänmuotoamme, ajassamme tapahtuvia ilmiöitä ja eettisiä haasteita. Näidenkin
kohdalla on ylpeyttä ja syvää tyhmyyttä väittää, että juuri minulla tai meidän
seurakunnallamme olisi ainoa oikea tieto. Tällaisen väittäminen on usein myös
tuhoisaa.
Ekumeeninen liike on auttanut meitä usein huomaamaan, että käsityksemme toisin
ajattelevista kristityistä perustuu liiankin usein ennakkoluuloihin, väärinkäsityksiin
tai puhtaasti toisenlaiseen tapaa ilmaista omaa uskoa. Siksi nämä keskustelut eri
kirkkojen ja kristillisten ryhmien välillä ovat niin tärkeitä. Näistä keskusteluista on
kuitenkin hyötyä vain, jos kunnioitamme toisiamme ja olemme valmiita aitoon ja
rehelliseen dialogiin.
Suhteessa erilaisiin ilmiöihin meidän on syytä olla hereillä. Valvomiseenhan Uusi
testamentti toistuvasti meitä kehottaa. Siellä, missä ihmisarvoa poljetaan ja
ihmisoikeudet eivät pääse toteutumaan, on kristittyjen syytä olla vahvistamassa
toisenlaista ääntä. Ei ylpeästi ja hyökkäävästi, vaan rakkaudella, nöyryydellä ja ennen
kaikkea heikoimpia vahvistamalla.
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Tansanian Arushassa kerrottiin monia kauniita esimerkkejä siitä, mihin evankeliumi
on johtanut ihmisiä heidän toimiessaan marginaaleissa ja marginaaleissa elävien
hyväksi. Maailman kristittyjen enemmistö elää olosuhteissa, joissa toimeentulo,
puhdas ruoka ja vesi, asumisen edellytykset ja mahdollisuudet koulutukseen ovat
hyvin puutteelliset. He ovat meidän sisariamme ja veljiämme. Ja heidän ei-kristityt
sisarensa ja veljensä myös.
Nämä viestit voivat kuitenkin lamaannuttaa ja luoda tarvetta paeta maailman
todellisuutta sellaiseen hengellisyyteen, jossa unohdamme vastuumme varjella ja
viljellä Jumalalta saamaamme hyvää.
Ilmastonmuutos,
globaalin
talouden
epätasa-arvo
ja
ihmisoikeuksien
toteutumattomuus suuressa osassa maailmaa kutsuvat meitä etsimään Jumalan
tahtoa. Suomalaisina me olemme vastuussa niistä jäljistä, joita jätämme tähän
yhteiseen maailmaamme. Maailmanlaajat viestintäverkot eivät jätä meitä
tietämättömiksi tästä kaikesta. Nämä viestit voivat kuitenkin lamaannuttaa ja luoda
tarvetta paeta maailman todellisuutta sellaiseen hengellisyyteen, jossa unohdamme
vastuumme varjella ja viljellä Jumalalta saamaamme hyvää.
Pyhä Henki voi antaa voimaa muutokseen sekä omassa itsessämme että
yhteisössämme. Silloin meidän ihmisten asettamat rajat ja esteet murenevat. Meidän
itse keksimämme lait ja määräykset alkavat näyttää kyseenalaisilta. Se, mitä
nimitetään välttämättömyydeksi, huomataankin valinnaiseksi. Uutta luova Jumalan
Henki vapauttaa meidät elämään täyttä elämää tässä Jumalan maailmassa ja
toimimaan niin, että mahdollisimman monella olisi samat mahdollisuudet.
Tässä meitä auttaa se, että – ilman ennakkoon lukkoon lyötyjä vastauksia –
antaudumme yhdessä Jumalan sanan ja Jumalan Sanan (Kristuksen) puhuteltaviksi.
Rukous
Pyhä Henki, vaikuta meissä ja uudista meitä. Vahvista uskoamme, toivoamme ja
rakkauttamme. Anna meille rohkeutta tulla oikeudenmukaisuuden ja rauhan
pyhiinvaeltajiksi. Anna meille viisautta pitää esillä Jumalan valtakunnan tulemista ja
toimia aktiivisesti tämän elämän hyväksi.
Kansasi siunaukseksi, koko maapallon elämän parhaaksi ja sinun nimesi kunniaksi,
Herramme Kristuksen kautta. Aamen.
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Pidä huoli Jumalan luomakunnasta

Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta
tahdostaan, van hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo,
että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten
vapauteen ja kirkkauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja
vaikeroi synnytystuskissa. (Room. 8:20-22)
Olemme Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia, henkilökohtaisesti ja yhteisön
jäseninä. Meille on annettu tehtäväksi pitää huolta Jumalan luomasta maailmasta,
koko luomakunnasta. Meille on annettu tehtäväksi toimia erityisesti niiden
ihmisten ja kansojen rinnalla, jotka kärsivät vakavasti ilmastonmuutoksesta ja
ihmisten itsensä aiheuttamasta luonnon riistosta.
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Arushan konferenssin aikana kuultua
”Toivon, ettei kirkko rajoittaisi lähetysteologiaansa vain evankelioidakseen ihmisiä
ja antaakseen heille kristillistä kasvatusta, vaan että lähetykseen kuuluisi myös
kritiikki köyhyyttä ja ympäristötuhoa aiheuttavaa maailmantaloutta kohtaan.”
”Ensimmäisen Mooseksen kirjan mukaan ihmiset on luotu Jumalan kuviksi ja osaksi
luomakuntaa. Siksi meille on annettu vastuu pitää huolta luomakunnasta. Kuitenkin
ihmiset ovat tottelemattomuudessaan olleet Jumalan luomistyötä tuhoavien
voimien aiheuttajia riistävän kulutuskäyttäytymisen vuoksi. Nykyinen kriisi haastaa
kiireellisiin käytännön toimiin, jossa yhdessä etsimme elämän teologiaa,
oikeudenmukaisuutta ympäristökysymyksissä ja ekoteologiaan perehtymistä.”
”Opetuslapseus perustuu evankeliumien antamaan todistukseen. Sitä pyritään
toteuttamaan kristillisessä opetuksessa alkuperäiskansojen keskuudessa. Tarvitaan
profeetallista vaihtoehtoa rahan kulttuurille ja evankeliumin mukaisten arvojen
tuomista alkuperäiskansojen kulttuuriin. Saamme rukoilla Pyhän Hengen johdatusta.”
Omaa pohdintaa
Mitä tarkoittaa se, että Jumalan luomille ihmisille on annettu tehtäväksi ”viljellä ja
varjella maata?” Onko se johtanut vastuuttomuuteen niistä lahjoista, joita ihmiselle
ja koko luomakunnalle on suotu? Luonnonvarojen riistäminen talouden voiton
maksimoimiseksi koskee kaikkea elämää maapallolla. Ihmisen itsekkyydestä ja
syntisyydestä on kysymys.
Jumalan lähetyksen toimijoina saamme kamppailla kaikkia niitä voimia vastaan,
jotka tuhoavat elämää. Siksi elämme ja toimimme niiden rinnalla, jotka kärsivät
nopeasti kehittyneestä ja uhkaavasta ilmastonmuutoksesta. Tätä kärsimystä koetaan
nyt kaikkialla maailmassa. Köyhyys, epätasa-arvo ja epäoikeudenmukaisuus
kulkevat käsi kädessä myös meitä lähellä, ei vain kehittyvissä maissa. Näemmekö
vastuumme
”hyvinä
huoneenhaltijoina”
Jumalan
maailmassa?
Jumalan luomakunnasta huolehtiminen alkaa pienistä teoista, omasta
kulutuskäyttäytymisestä, ympäristöystävällisistä toimista ja ennen kaikkea niiden
lähimmäisten auttamisesta ja tukemisesta, jotka ovat kipeimmin avun tarpeessa.
Ihminen on osa luomakunnan kokonaisuutta, ja voimme antaa hyvät
elinmahdollisuudet myös tuleville sukupolville.
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Nyt tarvitaan vastuullisuutta, nopeita ja vaikuttavia päätöksiä ja lujaa luottamusta
hyvän Jumalan johdatukseen. Rukoile ja tee työtä, siinä on jälleen hyvä ohje
kristittyjen
ja
kristillisen
seurakunnan todistukselle aina
ja kaikkialla. Jos uskomme
siihen pelastuksen sanomaan,
joka on meille annettu, silloin
toimimme
rohkeasti
ja
pelottomasti
maailman
haasteiden keskellä ja tuemme
heitä, joiden on tehtävä suuria
(Kuva Albin Hilliert)
ratkaisuja
ihmiskunnan
elinolojen säilyttämiseksi.
Rukous
Rakastava Jumala, kiitos siitä, että Isänä ja Poikana ja Pyhänä Henkenä olet aina
kanssamme ja johdatat. Anna meidän kuulla sinun pyhää tahtoasi ja elää tahtosi
mukaan kaikille ihmisille ja koko maailmalle siunaukseksi.
Rukoilemme voimaa kamppailla niitä voimia vastaan, jotka tuhoavat sinun luomaasi
elämää. Auta meitä tekemään sinun rakkautesi mukaisia tekoja. Anna meille
nöyryyttä tiedostaa omat puutteemme ja virheemme. Rukoilemme viisautta
itsellemme ja poliittisille päättäjille tarttua niihin uhkiin, joita ilmastonmuutos
aiheuttaa kaikkialla maailmassa.
Auta meitä kuulemaan erityisesti köyhien, syrjittyjen ja sorrettujen ääntä. Heidän
elämänsä on vakavasti uhattuna ei pelkästään luonnonilmiöiden vuoksi vaan meidän
asenteidemme ja tekojemme vuoksi. Herra armahda meitä.
Kuule meitä pyhä kolmiyhteinen Jumala. Aamen.
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Mitä merkitsee yhteenkuuluvuus oikeudenmukaisissa
ja inklusiivisissa yhteisöissä?
Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne.
Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen,
sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. (Gal. 3:27–28)
Olemme Kristuksen opetuslapsia sekä yksilöinä että yhteisöinä. Sen vuoksi meitä
kutsutaan rakentamaan oikeudenmukaisia ja inklusiivisia yhteisöjä osana ykseyteen
tähtäävää ekumeenista matkaa tässä maailmassa, joka rakentuu marginalisoimisen ja
ulossulkemisen varaan.
Kysymykset
1. Ketkä ihmiset puuttuvat meidän pöydästämme? Keitä meidän pitäisi kutsua
mukaan seurakuntaamme? Kenet me olemme sulkeneet siitä ulos?
2. Mitä marginalisoivia ja ulossulkevia voimia tunnistat?
3. Mitkä ovat sinun seuraavat askeleesi yhteisellä ekumeenisella, kristittyjen
yhteyttä etsivällä tiellä?
Arushan konferenssin aikana kuultua
“Maailma on rikki. Sen vuoksi on välttämätöntä, että ekumeeninen liike rohkeasti
todistaa Kolmiyhteisen Jumalan ykseydestä ja elää sen todeksi niin, että
ihmiskunnan ykseys etenee. Maailma janoaa kristillistä opetuslapseutta, joka etsii
sovintoa rikkinäisessä ja ongelmia täynnä olevassa maailmassa. Jotta näin voisi
tapahtua, kirkon ykseys ja missio ovat välttämättömyys.” (Jooseop Keum)
“Tänään he ovat sodassa ja sisällissodissa traumatisoituneita ihmisiä, pakolaisia ja
vainottuja vähemmistöjä eri maissa. He voivat olla vähemmistöheimoja,
vähemmistöuskontojen edustajia, seksuaalivähemmistöihin kuuluvia. Kaikkialla
maailmassa he ovat naisia ja lapsia. Usein he kärsivät häirinnästä ja vainosta. Heillä
on traumoja. Heillä ei koskaan ole mahdollisuutta tuoda näitä esiin. Heidän
kokemuksensa on, että kukaan ei kuuntele heitä eikä kukaan pysty auttamaan
heitä… Meidän vastuumme ja tehtävämme on tuoda sanoma toivosta, joka vapauttaa
sorretut”. (Piispa Sofie Petersen)
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“Kuuden vuoden ajan minä, metodisti, olin mukana ekumeenisessa
palveluprojektissa, jonka alun perin aloittivat roomalaiskatoliset nunnat kadulla
asuvien ihmisten parissa. Monet heistä asuivat moottoritiesiltojen alla kaupungin
keskustassa. Asukkaiden ja vapaaehtoisten yhteistyö keskittyi keiton ympärille.
Viikoittain valmistimme yhdessä keittoa ja söimme sitä yhdessä. Sen jälkeen
vietimme yhdessä jumalanpalvelusta laulaen, rukoillen ja kiittäen Jumalaa siitä
keitosta ja toinen toisistamme. Olimme todellakin marginaaliin ajautuneiden
ihmisten parissa, mutta keitolla São Paulon siltojen alla oli evankeliumia eteenpäin
vievä vaikutus – inspiroiva ja parantava – jättimaisen kaupungin uskonnolliseen ja
sosiaaliseen yläluokkaan. Se avasi sekä rikkaiden että köyhien silmät näkemään
Jumalan armon.” (Thomas G. Kemper)
“Kuten tarina kertoo, marginalisoidut ihmiset kamppailevat kääntääkseen epäreilun
maailman ylösalaisin. Muuttuva ja muuttava opetuslapseus merkitsee Kristuksen
seuraamista, hänen, joka on jo heidän kanssaan heidän kamppaillessaan
epäoikeudenmukaisuutta ja alistamista vastaan. Ei riitä, että sanomme, että
imperiumit tulevat joskus kaatumaan. Kuten varhainen kirkko teki, meidänkin tulisi
julistaa
ikään
kuin
imperiumit
olisivat
jo
kaatuneet.”
(Metropoliitta Geevarghese Coorilos)
Omaa pohdintaa
Suomi on edelleen monella tavalla hyvinvointiyhteiskunta, vaikka meilläkin
yhteiskunnan ääripäät ovat kiihtyvässä tahdissa erkaantumassa toisistaan. Monen
kaltaiseni keskiluokkaisen ihmisen elämässä yhteiskunnasta syrjäytetyt ihmiset
eivät juuri näy. Niillä reiteillä, joita päivittäin kuljen, ei näy kodittomia ja osattomia
ihmisiä
kuin
satunnaisesti.
Maailman suurkaupunkien tilanne
on toinen. Kaduilla asuvia ihmisiä
ei voi välttyä näkemästä.
Siksi on niin pysäyttävää lukea
Thomas G. Kemperin kuvausta
yhteisestä keittoateriasta ja sen
evankeliumia eteenpäin vievästä
voimasta - ei suinkaan köyhien ja
osattomien, vaan rikkaiden ja
hyvinvoivien parissa!
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Taloudellinen epäoikeudenmukaisuus ja syrjittyjen ihmisten kohtaaminen on
seurakuntien diakoniatyön arkea. Varsin usein puhumme näistä ihmisistä vain
meidän työmme kohteena ja pidämme taloudelliseen ahdinkoon joutumista pitkälti
joko heidän omana syynään tai erilaisten sattumien summana. Meidän kirkossamme
ei ole totuttu tarkastelemaan taloudellista epäoikeudenmukaisuutta rakenteiden tai
rakenteiden kritiikin näkökulmasta. Siihen nämä Arushan kuulumiset meitä
kuitenkin haastavat.
Sen sijaan meidän tulisi keskittyä miettimään sitä, miten ihan jokainen voisi tuntea
kuuluvansa yhteisöön sellaisena kuin on.
Tehtäväksemme annetaan rakentaa sellaista yhteiskuntaa ja sellaisia yhteisöjä, jotka
kutsuvat mukaan eri tavalla syrjään sysättyjä ihmisiä. Usein keskustelu
yhteiskunnallisesta huono-osaisuudesta menee sen miettimiseksi, ketä oikeastaan
eniten syrjitään tai kuka saa huonoimmin äänensä kuuluviin. Tämän miettiminen ei
ole ensisijainen tehtävämme. Sen sijaan meidän tulisi keskittyä miettimään sitä,
miten ihan jokainen voisi tuntea kuuluvansa yhteisöön sellaisena kuin on.
Unelmoimme – sillä unelmaa se on – sellaisesta Kristuksen kirkosta, jossa olisi tilaa
niin köyhälle kuin rikkaallekin, syrjään sysätylle tai valta-asemassa olevalle.
Metropoliitta Geevarghese Coorilos nostaa esikuvaksi varhaisen kirkon. Uudesta
testamentista voimme lukea, että varhaista kirkkoa repivät monenlaiset sisäiset
ristiriidat. Silti se kasvoi, sillä kristittyjen toinen toistaan ja erityisesti yhteiskunnan
huono-osaisimpia kohtaan osoittama rakkaus puhui puolestaan.
Rukous
Rakastava Jumala. Me kiitämme sinua elämän lahjasta kaikessa sen moninaisuudessa
ja kauneudessa. Herra Jeesus Kristus, ristiinnaulittu ja ylösnoussut, me kiitämme
sinua siitä, että tulit etsimään eksyneitä, vapauttamaan sorretut, parantamaan sairaat
ja käännyttämään itseensä keskittyneet. Pyhä Henki, me iloitsemme siitä, että sinä
itse hengität maailman elämässä ja olet tullut sydämiimme. Koska elämme Hengessä,
me voimme myös kulkea Hengessä. Anna meille uskoa ja rohkeutta ottaa ristimme
ja seurata Jeesusta – tulla oikeudenmukaisuuden ja rauhan pyhiinvaeltajiksi omassa
ajassamme. Kansasi siunaukseksi, koko maapallon parhaaksi ja sinun nimesi
kunniaksi, Herramme Kristuksen kautta. Aamen.
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Todistakaa
rakkaudesta

uskollisesti

Jumalan

muuttavasta

”Kesareassa oli Cornelius-niminen mies, joka palveli sadanpäällikkönä niin
sanotussa Italialaisessa kohortissa. Hän oli hurskas ja jumalaapelkäävä, niin kuin
koko hänen perhekuntansakin, hän antoi runsaasti almuja juutalaisille ja rukoili alati
Jumalaa.” (Ap. t. 10: 1-2)
Meidät on kutsuttu toimimaan Jumalan muuttavan rakkauden uskollisina todistajina
ja samanaikaisesti käymään dialogia muihin uskontoihin kuuluvien kanssa. Tämä ei
ole helppoa maailmassa, jossa uskonnollisten identiteettien politisointi aiheuttaa
usein konflikteja.
Arushan konferenssin aikana kuultua
”Kirkoilla on ainutlaatuinen tilaisuus ja mahdollisuus. Alamme vasta ymmärtää, mitä
kaikkea opetuslapseuteen varustautuminen Jumalan lähetystä varten sisältää. Se
vaatii, ei pelkästään uskontojen välistä ymmärrystä ja uskonnollista lukutaitoa, vaan
myös rohkeutta ja nöyryyttä omaksua risti muihin uskontoihin ja
maailmankatsomuksiin kuuluvien lähimmäisteni hyväksi. Se sisältää myös näiden
lähimmäisten puolustamista kaikenlaiselta syrjinnältä, kiihkoilulta, rasismilta ja
väkivallalta.” Kathryn Mary Lohre
Kysymyksiä pohdittavaksi
• Voitko antaa esimerkkejä tilanteista, joissa uskonnollisten identiteettien
politisointi aiheuttaa konfliktia?
• Miten voimme samanaikaisesti uskollisesti todistaa uskostamme ja käydä
dialogia muiden uskontojen edustajien kanssa?
• Tunnetko henkilökohtaisesti muiden uskontojen edustajia? Minkälaisia
kokemuksia sinulla on heistä ollut?
Omaa pohdintaa
Elämme maailmassa, yhteiskunnassa ja kirkossa, jossa keskustelukulttuuri on
jyrkästi polarisoitunut. Aito vuorovaikutus ja kunnioittava keskustelukulttuuri on
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yhä harvinaisempaa. Some-maailma mahdollistaa ja jopa kannustaa siihen, että toista
näkökulmaa edustavan kanssa ei olla pelkästään eri mieltä, vaan häntä helposti
haukutaan ja pilkataan. Valtaa käytetään oman agendan ja asian ajamiseksi siitä
huolimatta, miten toista kohdellaan tai miten se rikkoo kirkon tai yhteiskunnan
ykseyttä. ”Niitä toisia” joko vältellään, herjataan tai heitä vastaan hyökätään. Miten
olemme päätyneet tällaiseen tilanteeseen?
Miten hurskaat ja hyvät ihmiset, olivat he sitten uskonnollisia (”jumalaapelkääviä”),
agnostikkoja tai ateisteja, voisivat elää rauhassa, toisiaan kunnioittaen? Mitkä
edellytykset mahdollistaisivat tällaisen yhteisen elämän ja aidon, kunnioittavan
kohtaamisen?
Perustuuko kaikki identiteetin rakentaminen vallankäyttöön ja toisen sortamiseen,
kuten usein väitetään? Vai onko olemassa identiteetti, joka ei rakennu vertailuun ja
toisen alistamiseen ja sortamiseen, vaan itsensä tyhjentämiseen? Identiteetti, joka
on samanaikaisesti vahva (vakaumuksellinen) ja nöyrän lempeä? Eikö tällaista
identiteettiä juuri tarvita nykypäivänä? Eikö tämä juuri kuvaa Herraamme Jeesusta
Kristusta, joka ”alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti”
(Fil. 2:8). Kun kädet on naulattu auki, kun on täysin haavoittuvainen, silloin puhe on
uskottavaa.
Olisiko niin, että kun Kristuksen seuraajina suostumme nöyrtymään ristin juurella,
kun suostumme haavoittuvaiseen asemaan, kun aidosti haluamme toisen hyvää,
kun ”kätemme on naulattu auki”, emmekä voi puolustautua, vasta silloin
todistuksemme evankeliumista on uskottava? Mihin sinä suostut evankeliumin
tähden? Miten Kristuksen seuraaminen ja toisten kohtaaminen, elämäsi todistus,
vahvistaa tai murentaa evankeliumin uskottavuutta? Jumala antakoon meille
jokaiselle tällaisen rohkean, nöyrän ja ristiin juurtuneen identiteetin.
Rukous
Rakastava Jumala, me kiitämme
monimuotoisuudesta ja kauneudesta.

sinua

elämän

lahjasta,

kaikesta

sen

Herra Jeesus Kristus, ristiinnaulittu ja ylösnoussut,
me kiitämme sinua siitä, että tulit etsimään kadotettuja,
vapauttamaan sorretut, parantamaan sairaita ja muuttamaan itsekeskeiset.
Pyhä Henki, me iloitsemme siitä, että vaikutat tässä maailmassa
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ja siitä, että sinut on vuodatettu sydämeemme.
Kun elämme hengessä, anna meidän myös vaeltaa hengessä.
Anna meille uskoa ja rohkeutta ottaa ristimme ja seurata Jeesusta jotta miestä tulisi oikeudenmukaisuuden ja rauhan pyhiinvaeltajia.
Kansasi siunaukseksi, maailman elämäksi ja nimesi kunniaksi.
Me rukoilemme tätä Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen.

(Kuva Albin Hilliert)
24

Palveleva johtaja on mahdollistaja
Silloin Jeesus sanoi heille: »Kuninkaat hallitsevat herroina kansojaan, ja
vallanpitäjät vaativat, että heitä kutsutaan hyväntekijöiksi. Niin ei saa olla teidän
keskuudessanne. Joka teidän joukossanne on suurin, se olkoon kuin nuorin, ja joka
on johtaja, olkoon kuin palvelija. Kumpi on suurempi, se, joka on aterialla, vai se,
joka palvelee häntä? Eikö se, joka on aterialla? Mutta minä olen teidän keskellänne
niin kuin se, joka palvelee. (Luuk. 22:25-27)
Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina meitä kutsutaan sekä yksilöinä että yhteisönä
kehittymään palveleviksi johtajiksi, jotka näyttävät esimerkkiä Kristuksen tavasta
toimia tässä maailmassa, jossa valta, varallisuus ja rahan kulttuuri asetetaan etusijalle.
Kysymyksiä
• Millaista johtajuutta näet silloin, kun sitä ohjaa valta ja varallisuus?
• Miten palvelevat johtajat eroavat tavallisista johtajista?
• Osaatko sanoa esimerkkejä ennen eläneistä tai nykyisistä naisista ja
miehistä, jotka ovat osoittautuneet palveleviksi johtajiksi?
Arushassa kuultua
”Sellainen vastustuskyky, jota tarvitaan taistelussa elämänkielteisiä voimia vastaan,
edellyttää, että Jeesuksen Kristuksen seuraajat ovat täynnä elämää antavaa Jumalan
Henkeä. Hän yksin voi varustaa ihmiset muuttuvaan opetuslapseuteen tarvittavilla
voimavaroilla. Opetuslapset kasvavat kuulumisen, uskomisen, tulemisen ja
osallistumisen prosessin kautta, jotta he voisivat elää Jumalan lähetyksen sellaisena
kuin Kristuksen lähetys kirkossa sen paljastaa.” (Mutale Mulenga Kaunda)
”Edellä esitetyn perusteella uskallan uskoa kotimaani ihmisten odottavan, että
kristilliset yhteisöt täyttävät kaksi vaatimusta: (1) että ne huomioivat jatkuvasti
heidän Jumalan puoleen esittämiensä huutojen merkityksen siinä poliittisessa,
taloudellisessa ja sosiokulttuurisessa tilanteessa, jossa he elävät; ja (2) profeetallisia
tekoja jotta ihmiset puolustaisivat muutosta sen suunnitelman mukaan, joka
Jumalalla on kansalleen.” (Isis Kangudie Mana)
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Omaa pohdintaa
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksen apulaisprofessori OlliPekka Kauppilan mukaan palveleva johtaminen edellyttää luottamusta, mutta myös
kartuttaa sitä. ”Se luo yhteisyyttä, koska siinä ei keskitytä omaan erinomaisuuteen,
vaan tiedon jakamiseen; kenenkään ei tarvitse pitää valttikortteja itsellään eikä
pelätä, että häntä käytetään hyväksi. Tämä tuottaa koko yhteisölle arvoa.”
(www.aaltopro.fi: Palvelevan johtajan organisaatio menestyy paremmin).
Luottamus, yhteisyys, jakaminen. Kuulostaa kovin kristilliseltä. Nämä ominaisuudet
on myös liike-elämässä ja organisaatiotutkimuksissa todettu sellaisiksi, jotka
tuottavat hyviä tuloksia. Enkä tarkoita tuloksilla rahallisesti, määrällisesti tai
ajallisesti mitattavaa.
Seurakunta on perinteisesti ollut se yhteisö, jossa kovin monet erilaiset odotukset
kohdistuvat johtajuuteen ja johtamiseen. Näin siitä huolimatta, että jo Jeesus antoi
siitä kaikkein keskeisimmät ohjeet. Ongelmana on usein ollut se, että inhimillisen
työyhteisön ja hengellisen seurakuntayhteisön rajat eivät ole olleet mielessä silloin,
kun johtajaa on valittu tai johtajuutta kehitetty. Työyhteisönä ja lain määrittelemänä
organisaationa työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia koskevat kaikki
ne tekijät, joita voidaan analysoida psykologialla ja inhimillisellä kokemuksella. Siksi
organisaatioita ja niiden johtamista koskevia tutkimuksia ei kannata sivuuttaa.
Usein nämä samat lainalaisuudet koskevat meitä myös hengellisenä yhteisönä.
Seurakuntana meillä on kuitenkin vapauksia, joita inhimillisen organisaation ei
pitäisi kahlita. Riippumatta siitä, kenelle on annettu vastuu seurauksista, me voimme
kysyä parhaita toimintamalleja kaikilta asianosaisilta. Ravintolassa on selvää, että
asiakas on ”herra” ja tarjoilija ”palvelija”. Jeesus tuo esille, että oikeanlaisessa
johtamisessa asema ja palkka eivät määrittelee osaajaa. Tarjoilijan asiantuntemus
voi auttaa siinä – mikäli asiakas antaa siihen mahdollisuuden - että asiakas saa
haluamansa ruoan ja viihtyy syödessään.
Kirkon lähetyksen peruslinjaus Yhteinen todistus toteaa näin: ”Seurakunta elää
missionaarisuuttaan aidosti todeksi, kun se antaa kaikille jäsenilleen tilaa ja
mahdollisuuksia oman panoksensa antamiseen. Tämä tarkoittaa työntekijöiden ja
vapaaehtoisten yhteistä suunnittelua, toiminnan toteuttamista, kouluttautumista ja
sitoutumista. Vapaaehtoistoiminta vahvistaa seurakunnan yhteisöllisyyttä.”
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Seurakunnassa meillä on kaikki mahdollisuudet kehittyä yhteisönä siihen suuntaan,
jossa sekä työyhteisössä että seurakunnan elämässä jokaisen lahjoilla on merkitystä.
Palveleva johtaja on sen mahdollistaja, että yhteisöön kuuluvilla ja siihen haluavilla
on tilaa ja mahdollisuuksia lahjojensa käyttämiseen.

Rukous
Rakastava Jumala, me iloitsemme siitä, että sinä itse hengität maailman elämässä ja
olet tullut sydämiimme. Me kiitämme siitä, että saamme palvella sinua ja
seurakuntaasi niillä lahjoilla, jotka olet meille antanut. Auta meitä pysymään
sanassasi, tekemään työtämme iloiten ja panemaan aina toivomme sinuun. Vahvista
meitä väsymyksen hetkinä. Me rukoilemme tätä kansasi siunaukseksi, koko
maapallon parhaaksi ja sinun nimesi kunniaksi, Herramme Kristuksen kautta. Aamen.
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Muurien murtamista ja oikeudenmukaisuutta
Samoin tulee myös teidän rakastaa muukalaista; olettehan itsekin olleet
muukalaisina Egyptissä. (Viides Mooseksen kirja 10:19)
Jeesuksen seuraajina, yksittäisinä kristittyinä ja yhteisön jäseninä, meitä haastetaan
kaatamaan ihmisiä ja ihmisryhmiä erottavat muurit ja aidat. Meitä haastetaan
etsimään oikeudenmukaisuutta niiden ihmisten kanssa, jotka ovat joutuneet
jättämään kotinsa ja maansa, pakolaiset, siirtolaiset ja turvanpaikanhakijat. Meitä
haastetaan vastustamaan uusia raja-aitoja, jotka tuhoavat inhimillistä elämää. (Jesaja
58:6-8)
Arushan konferenssin aikana kuultua
KMN:n keskuskomitean puheenjohtaja Agnes Abuom esitti huolensa maailman eri
alueilla tapahtuvista nopeista ja häilyväisistä muutoksista. Monet kansanryhmät ovat
joutuneet pakenemaan maistaan erilaisten konfliktien ja ilmastonmuutoksen
seurauksena. Todella rikkaiden ja todella köyhien välinen kuilu on entistä jyrkempi.
Kohtaamme populismia, itsekästä kansallistunnetta ja yksilöllisyyttä,
muukalaisvihaa ja rasismia. Jumalan lähetys ja opetuslapseus haastavat muuttamaan
meidän ja yhteisöjämme elämää. Meitä haastetaan hyväksymään ja kunnioittamaan
Jumalan kuvaksi luotujen arvoa jokaisessa ihmisessä. Kukaan ei ole niiden
kehityskulkujen ulkopuolella, joissa kamppaillaan oikeudenmukaisen ja
rauhanomaisen maailman puolesta.
Etelä-Afrikassa työskentelevä jamaikalainen Roderick Hewitt painotti sitä, miten
maailmanlaaja kirkon lähetystehtävä edellyttää sitä, että elämäämme muuttava
opetuslapseus perustuu kunnioitukseen, nöyryyteen ja luottamukseen. Emme häpeä
evankeliumia Kristuksesta, kun käymme vuoropuhelua eri uskontojen kannattajien
kanssa oikeudenmukaisuudesta ja rauhasta. Opetuslapseuden vahvistuminen
merkitsee avoimuutta sekä kaikkien ihmisten, naisten, miesten ja koko inhimillisen
yhteisön yhteistä työskentelyä.
Omaa pohdintaa
Suomalaisessa yhteiskunnassa kohtaamme paljon epäoikeudenmukaisuutta,
syrjintää ja kylmyyttä toista ihmistä kohtaan. Keskinäinen kunnioitus ja toistemme
arvostus on liian usein koetuksella. Jos lähiyhteys toimii huonosti, silloin on helposti
pohja pois yleviltä tavoitteilta, jotka koskevat poliittista ja taloudellista
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oikeudenmukaisuutta, ilmastonmuutosta tai sukupuolten ja ikäryhmien välistä tasaarvoa. Ihmisten ja erilaisten yhteisöjen väliset muurit, jotka me ihmiset olemme
rakentaneet, eivät murru itsestään. Niitä on purettava yhdessä. Yhteistyö on voimaa.
Käytännöllisiin, oikeudenmukaisiin ja täyttä ihmisyyttä vahvistaviin tekoihin
saamme kutsua kaikkia. Se tarkoittaa kristillisessä seurakunnassa naisia, miehiä,
nuoria, vanhoja, vammaisia, eri etnisiin ryhmiin kuuluvia, pakolaisia ja
turvapaikanhakijoita. Elämä on yhteinen ja siihen kuuluvat myös oman
uskonyhteisömme ulkopuolella olevat. Hekin ovat sisariamme ja veljiämme.
Monissa saksalaisissa protestanttisissa seurakunnissa työryhmien ja toimikuntien
kokoonpanossa on oltava vähintään 40 % molempia sukupuolia ja aina vähintään
yksi nuori aikuinen tai nuori. Iältään nuori ei ole ihmisyydeltään puoliaikuinen.
Perustavatko Suomessa seurakunnat kirkolliskokouksen marraskuussa 2019
päättämiä erillisiä nuorten vaikuttajaryhmiä? Saksassa on muutamissa seurakunnissa
vaatimuksiin lisätty myös vähintään yksi vammainen. Periaatteena on se, että
seurakunta olemme me kaikki. Jos näitä kriteereitä ei pystytä täyttämään, silloin
työryhmää tai toimikuntaa ei perusteta lainkaan. Olisiko tämä luonteva keino myös
Suomessa avartumiseen ja todelliseen eri näkemysten rakentavaan kohtaamiseen?
Oikeudenmukaisuus ja kaikkien yhteinen hyvä eivät ole vain juhlavia sanoja.
Rukous
Pyhä Jumala, rakas Taivaallinen Isä. Sinä olet antanut meille elämän lahjan. Anna
meille voimaa toimia sinun tahtosi mukaan omassa elämässämme ja toistemme
parhaaksi.
Jeesus Kristus, sinä tulit ihmiseksi meidän keskellemme. Sinä tulet joka päivä ja
haastat meitä seuraamiseen ja muuttavaan opetuslapseuteen. Anna meille voimaa
kuulla sitä, mitä meille sanot, että ymmärtäisimme paikkamme sinun tahtosi
toteuttajina.
Pyhä Henki, opeta meitä pitämään kaikki, mitä olemme saaneet uskon lahjana.
Anna meille voimaa elää Hengestä, että todistaisimme kolmiyhteisen Jumalan
johdatuksesta jokaisen ihmisen kohdalla.
Pyhä kolmiyhteinen Jumala, tee meistä rauhan ja oikeudenmukaisuuden
puolustajia ja esitaistelijoita. Aamen.
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Elämä ylösnousemuksen valossa
”Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa
puhetta, turhaa myös teidän uskonne.” (1. Kor. 15:14)
”Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä
Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo.” (Room. 15:13)
Meidät on kutsuttu Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina, yksiöinä ja yhteisönä,
elämään ylösnousemuksen valossa. Kristuksen ylösnousemus mahdollistaa sekä
toivon että transformaation.
Kysymyksiä pohdittavaksi
• Mikä merkitys Kristuksen ylösnousemuksella on elämäntapaamme?
• Minkälaista muutosta (transformaatiota) voit kuvitella Kristuksen
ylösnousemuksen tuottavan?
• Mitä ”toivon täyttämiä mahdollisuuksia” voit hahmottaa omassa
elämänpiirissäsi?
Arushassa kuultua
”Tule ja katso”, on evankelisen ja lähetystyön avainkäsite. Se on kutsu, kutsu elää,
elää yhdessä erilaisella, omaperäisellä, vapaalla, uudella, luovalla tavalla tietäen,
ettei jaottelu, individualismi ja eristäminen ole tilanteita, jotka johtavat meitä
Jumalan luo. Evankeliumi, hyvä uutinen, eletään todeksi yhteisössä, kaikki
yhdessä, toistensa kanssa, jakamalla keskenään elämää antava Sana ja ruoka, aivan
kuten apostolit ja heidän seuraajansa tekivät.” (Iosif de Pátara)
Omaa pohdintaa
”Kristus on kuollut, Kristus on noussut, Kristus tulee jälleen.” Näin kirkon
perinteinen pääsiäisliturgia väittää ja vakuuttaa. Pääsiäisen lisäksi, milloin olet
viimeksi pohtinut Kristuksen ylösnousemusta? Tunnustamme sen viikoittain
uskontunnustuksen sanoin (”hän nousi kolmantena päivänä kuolleista”), mutta
onko sillä mitään käytännön merkitystä tai vaikutusta uskon elämäämme tai
suhteeseemme Jumalaan? Lutherin kollega Filip Melanchthon totesi
näin, ”Kristuksen tunteminen tarkoittaa hänen tuomiensa hyötyjen tuntemista ja
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hyödyntämistä.” Miten, millä tavalla, sinä ”tunnet” Kristuksen ylösnousemuksen
ja ”hyödynnät” sitä elämässäsi?
Paavali toteaa kirjeessään filippiläisille: ”Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen
ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen
kärsimyksiinsä ja kuolemaansa” (Fil. 3:10). Minkälaista voimaa Paavali mahtoi
toivoa saavansa ylösnousemuksesta?
Rohkenen ehdottaa, että ylösnousemus toi Paavalille, tuo sinulle, minulle ja
jokaiselle Kristuksen seuraajalle kallisarvoisen voiman: sinnikkään kestävyyden
kohdata elämän vastoinkäymiset ja epävarmuudet. Ei pelkästään kestävyyden,
vaan myös nöyryyden asettua luottavaan epätietoisuuteen. Mitä tällä tarkoitan?
Juuri sitä, että koska ”Kristus on kuollut, Kristus on noussut, Kristus tulee jälleen,”
siksi voin jättäytyä Jumalan rakastavaan huolenpitoon silloinkin, kun vastauksia ei
löydy. Miksi läheiseni vakava sairaus ei parane? Miksi lapseni voivat huonosti?
Miksi Jumala salli tämän tai tuon vastoinkäymisen? Miksi?
Kristuksen ylösnousemus ei poista tai ratkaise ”miksi” kysymyksiämme, mutta se
asettaa ne uuteen valoon. Ylösnousemuksen tältä puolen, vaikka emme
tiedä ”miksi” jokin asia on näin, voimme varmuudella tietää ”miksi ei”: syy ei voi
olla se, että Jumala ei rakastaisi meitä. Kristuksen ylösnousemus takaa sen, että
kävi miten tahansa tässä elämässä, vaikka kokisit Jumalan kuinka kaukaisena tai
välinpitämättömänä, voit luottaa ”ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät
henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei
korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka
on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme” (Room. 8: 38-39).
Tämä lupaus pitää, tähän lupaukseen voit luottaa. Kristus kuoli ja nousi ylös
taatakseen sen. Kun kärsimys tai vastoinkäyminen koittaa, älä jää yksin. Etsiydy
Hänen ruumiinsa, kirkon, yhteyteen. Hän haluaa hoitaa, kannustaa ja vahvistaa
sinua seurakuntansa kautta.
Rukous
Rakastava Jumala, me kiitämme sinua elämän lahjasta, kaikesta sen
monimuotoisuudesta jakauneudesta.
Herra Jeesus Kristus, ristiinnaulittu ja ylösnoussut,
me kiitämme sinua siitä, että tulit etsimään kadotettuja,
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vapauttamaan sorretut, parantamaan sairaita ja muuttamaan itsekeskeiset.
Pyhä Henki, me iloitsemme siitä, että vaikutat tässä maailmassa
ja siitä, että sinut on vuodatettu sydämeemme.
Kun elämme hengessä, anna meidän myös vaeltaa hengessä.
Anna meille uskoa ja rohkeutta ottaa ristimme ja seurata Jeesusta jotta miestä tulisi oikeudenmukaisuuden ja rauhan pyhiinvaeltajia.
Kansasi siunaukseksi, maailman elämäksi ja nimesi kunniaksi.
Me rukoilemme tätä Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen.
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Kirkkohallituksen internetsivuja seurakunnan
lähetystehtävän tueksi
https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/ekumenia
Ekumenia on kirkkojen välistä yhteistyötä ja kirkon näkyvän ykseyden edistämistä:
https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Evankelioiminen
Evankelioiminen on uskon ja vakaumuksen jakamista toisten ihmisten kanssa.
https://evl.fi/maailmalla
Kirkon kansainvälinen vastuu kirkon verkkopalvelussa.
https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/tilastot-ja-asiakirjat/lahetystyon-ja-kansainvalisenavustustoiminnan-tilastoja
Kirkon lähetykseen liittyviä tilastotietoja.
https://evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko/monikulttuurisuus
Monikulttuurisuus, maahanmuuttajat, pakolaiset, turvapaikan hakijat, ekumenia ja
seurakunnan mahdollisuudet muuttuvassa maailmassa.
https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/suomalaiset-maailmalla/tietoa-kirkonulkosuomalaistyosta
Ulkosuomalaiset ovat maailmanlaajuinen verkosto.
https://evl.fi/maailmalla/uskontodialogi
Sivuille on koottu tietoa maassamme vaikuttavista uskonnollisista virtauksista ja esitelty
erilaisia lähestymistapoja suhteessa toisiin uskontoihin ja toisenlaiseen uskonnollisuuteen.
https://evl.fi/maailmalla/ystavyysseurakunnat
Ystävyysseurakuntatoiminta edistää kirkkojen, seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä
yhteyttä sekä kasvamista yhteisessä kristillisessä uskossa ja palveluvastuussa.
https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/strategiat
Sivulla kirkon keskeinen strategia ”Kohtaamisen kirkko” sekä linkki kirkossa laadittuihin
strategisiin asiakirjoihin, kehittämisohjelmiin ja suuntaviivoihin kirkon ja seurakuntien
toiminnan suunnittelun avuksi.
www.kirkkommelahetys.fi
Kirkkomme Lähetys on Kirkon lähetystyön keskuksen julkaisema Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetystyön aikakauslehti.
https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/lahetystyo-ja-kansainvalinenavustaminen/julkaisut/lahetysteologinen-aikakauskirja
Lähetysteologinen aikakauskirja avartaa ja syventää ajankohtaisia
uskontoteologisia teemoja.

lähetys-

ja
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