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auttamiselle
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Englantilainen uskontososiologi Gill on sitä mieltä,
että meidän olisi alettava uskoa siihen, että jumalanpalveluksessa sanottu ja opittu myös vaikuttaa
ihmisten elämään. Ehkä globaalin vastuun nykytilassa on jotakin, mikä puhuu tämän puolesta.
Kirkon vuosisatainen lähetystyö ja kansainvälinen
diakonia ovat olleet käytännön toimintaa, mutta
sillä on ollut vahva yhteisestä kokoontumisesta ja
opetuksesta nouseva arvopohja, jolle nykyajan
globaali vastuu voi rakentua.
Suomalaiset ovat aktiivisia auttajia. Tämä on
tullut erityisen voimakkaasti ilmi Aasian järkyttävän tulvakatastrofin herättämässä avustusinnossa, kuten eri puolilla yksimielisesti todetaan.
Nyt on kerätty yli 20 miljoonaa euroa, joka on
poikkeuksellinen summa. On hyvä muistaa, että
myös 1980-luvulla Etiopian nälkäkatastrofin vuosina lahjoitussummat nousivat korkeiksi, samoin
Puolan hätätilan ja Balkanin kriisin pahimpina
vuosina. Aasian tsunami oli poikkeuksellinen
murhenäytelmä, ja monia järkyttivät omien

suomalaisten kohtalot. Erityisesti tiedotusvälineet pystyivät välittämään tunteisiin vetoavia
kuvia suoraan tapahtumapaikalta.

Halukkuus odottaa
sopivaa tilaisuutta
Avustushalukkuus ei ole kuitenkaan vain Aasian
katastrofin synnyttämää, se on pitkäaikaisempaa,
tarvittaessa käyntiin polkaistavaa konkreettista
toimintaa. Kun kysytään, jatkuuko avustushalu pitempään vai laimeneeko into vähitellen,
on hyvä erottaa toisistaan avustushalu ja itse
auttamisen akti, osallistuminen keräyksiin ja
kampanjoihin joko rahaa tai aikaansa antamalla. Auttamisen halu voi olla piilevä asia ihmisten
elämässä niin kauan kuin syntyy sellainen vakava
tilanne, jossa ihmiset ryhtyvät auttamaan, panevat toimeksi.
Suomalaisten auttamisen halu on syvällä
perusarvoissa. Kehitysyhteistyötutkimuksessa

Länsimaista mediajulkisuutta hallitsevat voimakkaat stereotypiat ja ennakkoluulot. Länsimaista islam-kuvaa hallitsee
radikaalin islamismin tai militantin fundamentalismin uhkakuva. Kuva: Kylväjä
vuonna 2000 (Leskinen 2003) sain selville, että
kysyttäessä syytä kehitysyhteistyöjärjestöjen
toimintaan osallistumiseen 39 prosenttia suomalaisista ilmoittaa syyksi lähimmäisenrakkauden,
48 prosenttia yleisen auttamisen halun. Lähimmäisenrakkaudella tarkoitetaan tässä yhteydessä
kolmesta osiosta koottua yhteistä tietoa. Osioissa
ihmisiä pyydettiin sanomaan, onko heidän auttamisensa perusteena halu osoittaa lähimmäisenrakkautta, halu jakaa edelleen kokemaansa
Jumalan rakkautta vai halu tehdä toisille sitä
mitä itselleenkin toivoo eli kysymys kultaisesta
säännöstä.
Kehitysyhteistyötutkimuksen mukaan suomalaiset ovat auttamishaluisia ja myös kykeneviä auttamaan. Yli kaksi kolmasosaa ilmoittaa
antavansa vuosittain tukea yhden tai useamman
järjestön kehitysyhteistyökohteisiin. Useimmat
antavat apua enemmän ulkomaille kuin kotimaahan. Monet ovat lisänneet apuaan ulkomaisille
kohteille, ja monet aikovat lisätä apuaan tulevaisuudessa. Auttamishaluisuuden ja konkreettisen
avun antamisen lisäksi monet suomalaiset ovat
valmiita huolehtimaan myös globaalista oikeudenmukaisuudesta: suomalaisten tulisi tinkiä
omista eduistaan kehitysmaiden hyväksi, maksaa
paremmat hinnat kehitysmaiden tuottajille sekä
antaa tilaa ulkomaisille työnhakijoille.

Globaalin vastuullisuuden
ja uskon sidos
Uskonnollisuus liittyy tiiviisti myönteisiin kehitysapuasenteisiin ja konkreettiseen osallistumiseen. Asenteiltaan ja osallistumisen asteeltaan
myönteisimmät suomalaiset käyvät ahkerasti
kirkossa ja rukoilevat usein. Kaikkein uskonnollisimmat saattavat vierastaa globaalin oikeudenmukaisuuden kysymyksiä, mutta yleisesti ottaen
aktiivisen globaalin vastuun ja altruistisuuden
takaa löytyy vahva uskonnollinen perustelu.
Uskonto ei näissä yhteyksissä ole taaksepäin
katsovaa konservatiivisuutta vaan mieluummin
aidosti inhimillisiä arvoja korostava, uudistava,
ehkä profeetalliseksi luonnehdittava voima.
Kehitysyhteistyössä ja kansainvälisen vastuun
kysymyksissä uskonnollisuudelle avautuvat
perusarvoista ponnistaen luontevat toiminnan
kentät, joilla lähimmäisenrakkauden ajatukset
pääsevät toteutumaan.
Tämän ei pitäisi olla yllätys, kun ajattelemme
kuinka vahvasti yhteiskuntamme on kristillisen
kulttuurin läpäisemää. Kirkko opettaa muista
välittämistä, ja epäilemättä tämä opetus tuottaa
tulosta. Arvokysymyksien pitäminen esillä tuottaa arvojen mukaista toimintaa ja elämäntapaa.
Globaalit altruistit ovat erityisen myönteisiä
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Suomalaisten auttamisen halu on syvällä perusarvoissa. Kehitysyhteistyötutkimuksessa vuonna 2000 (Leskinen 2003)
sain selville, että kysyttäessä syytä kehitysyhteistyöjärjestöjen toimintaan osallistumiseen 39 prosenttia suomalaisista
ilmoittaa syyksi lähimmäisenrakkauden, 48 prosenttia
yleisen auttamisen halun. Kuva: Kylväjä
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kokonaisvaltaisen kansainvälisen vastuun kannattajia. Heitä on suomalaisista noin neljännes.
Globaalit altruistit eivät ehkä ole kaikkein suurimpia rahalahjoitusten antajia, mutta muissa
suhteissa, valveutuneisuudessa ja empatiassa he
ovat hyviä ja aikaansa seuraavia ihmisiä. Erityisen huolissaan globaalit altruistit ovat maailman
kasvavista uhkista, ihmisoikeuksien tilasta, rikollisuuden leviämisestä, väkivallasta ja ympäristön
ongelmista. Huolestuneisuus ei lamauta heitä:
vahvat kristilliset ja humanistiset perusarvot
saavat yhä uudestaan liikkeelle, toimintaan, laajempaan maailmanlaajuiseen vastuuseen.
Mitä kielteisemmin suomalainen suhtautuu
globaalin vastuuseen, sitä harvemmin hän rukoilee ja käy kirkossa. Mitä myönteisemmin hän
globaalin vastuun ymmärtää, sitä tiiviimmin hän
käy kirkossa ja rukoilee.
Suomessa ei sen enempää kuin Euroopassakaan podeta todellista avustusväsymystä.
Auttamisen konkreettiset aktit voivat hiljetä
hetkeksi, mutta viisaasti opettamalla ja kouluttamalla kirkko – ja kristillisiin perusteisiin
paljolti rakentuva yhteiskunta – varustaa ihmiset sellaisilla perusarvoilla, jotka voidaan ottaa
käyttöön silloin kun niitä tarvitaan. Uskonto,
sen peruskertomukset lähimmäisyydestä sekä
omakohtainen kokemus Jumalan rakkaudesta
ovat suomalaisen globaalin auttamisen vahvaa
motivaatiotaustaa.

Kehitysyhteistyössä ja kansainvälisen vastuun kysymyksissä uskonnollisuudelle avautuvat perusarvoista
ponnistaen luontevat toiminnan kentät, joilla lähimmäisenrakkauden ajatukset pääsevät toteutumaan.
Kuva: Kylväjä.

TAPIO LESKINEN
Kirjoittaja on teologian tohtori. Hän toimii
projektipäällikkönä Suomen Lähetysseurassa.

Ei niin tavallinen tarina
Tarinan alku on tuttu: suomalainen
nainen on lomamatkalla Turkissa,
rakastuu hotellin baarimikkoon ja
viiden kuukauden kuluttua pariskunta on naimissa.
Tarinan jatko on epätavallisempi:
yhdeksän vuoden jälkeen pariskunta
on edelleen yhdessä. Molemmat ovat
oppineet toisiltaan paljon ja arvostavat toistensa kulttuuria ja uskontoa. Miten se voi olla mahdollista?

– Kaksi uskontoa on rikastuttanut perhettämme.
Osaan katsoa omaa kulttuuriamme avarammin
kuin ennen, enkä hätkähdä, jos joku onkin eri
mieltä, Suomen Raamattuopiston tiedottajana
työskentelevä Freija Özcan sanoo.
Hän on ollut naimisissa turkkilaisen Taner
Özcanin kanssa jo vuodesta 1995. Pariskunnalla
on 7-vuotias poika Kadir ja uutta perheenlisäystä
on tulossa tammikuussa. Kristityn ja muslimin
yhteiselo vaatii joustavuutta ja suvaitsevaisuutta. Ennen häitä pariskunta päätti, että heidän
tulevat lapsensa saavat valita itse, ryhtyvätkö
muslimeiksi vai kristityiksi.
– Olen alun perin helluntailainen ja liittynyt
luterilaiseen kirkkoon vasta myöhemmin. Ehkä
minun oli sen vuoksi helpompi antaa valinnanmahdollisuus myös lapsille, Freija pohtii.
Myös Taner hyväksyi sen, että lapset saavat
valita itse vaikka ajatus ei tunnukaan vieraan
kulttuurin keskellä helpolta.
– Olemme huomanneet uskonnoissamme
paljon yhteistä. Niin kristinuskoon kuin islamiinkin liittyy Jumalan kunnoittaminen. Jos jotain
hyvää tapahtuu, kiitämme molemmat Jumalaa.
Molempiin uskontoihin liittyy myös korkea moraali. Haluamme toimia oikein ja osoittaa muille
ihmisille rakkautta, Freija kuvaa.

Kunnioitusta, ei käännytystä
Perheessä vietetään kaikkia kristillisiä juhlia,
mutta myös ramadanin päättymistä muistetaan
erityisellä tavalla. Paaston päättymisen päivänä,
sekerbayramina lapsille annetaan Turkissa rahaa
ja makeisia.

Kuva: Eveliina Korpela
– Päiväkodissa ollessaan Kadir sai silloin viedä
muille lapsille karkkia, Freija kertoo.
Vaikka moniuskontoisuus on perheessä rikkaus, helppoa se ei aina ole.
– Tietenkin toivoisimme kumpikin, että toinen uskoisi samalla tavalla. Uskonnossahan on
kyse iankaikkisesta elämästä. Rakkaille ihmisille
toivoisi iankaikkisen elämän. Meillä on kuitenkin periaatteena, että toista ei saa käännyttää,
Freija sanoo.
– Taner on joskus kysynyt, mitä tekisin, jos
hän alkaisikin vaatia minua kääntymään muslimiksi. Vastasin, etten kääntyisi. Tanerin mielestä
se on hyvä, sillä se osoittaa, että olen tosissani
kristitty.

”Tarvitaan paljon rakkautta”
Aikoinaan pariskunnan avioliittoaikeet eivät
kauhistuttaneet ainoastaan Freijan suomalaisia
sukulaisia, vaan myös Tanerin sukulaiset olivat
huolissaan kuullessaan ulkomaalaisesta miniästä. Suomalaiset tulevat harvoin ajatelleeksi, että
Turkissa kerrotaan kauhutarinoita eurooppalaisista naisista, jotka houkuttelevat turkkilaisia
miehiä maahansa, eivätkä sitten anna näille edes
omia kotiavaimia.
– Ennen häitämme minun piti käydä Tanerin
enon luona haastattelussa. Hän kertoi Tanerin
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Puolison valinnassa kannattaa
noudattaa tarkkaa harkintaa.
lapsuudesta ja siitä, kuinka Taner on menettänyt
vanhempansa varhain ja joutunut ottamaan vastuun itsestään. Tässä tarvitaan paljon rakkautta,
eno opasti, Freija muistelee.
Freija ja Taner muuttivat häiden jälkeen Suomeen. Vaikka Taner viihtyy Suomessa hyvin, vieraaseen kulttuuriin sopeutuminen on ollut pitkä
ja raskas prosessi.
– Taner sanoo jääneensä kahden kulttuurin
väliin. Enää hän ei tunne olevansa kotona Turkissa, muttei ole myöskään ihan suomalainen,
Freija kertoo.
Pariskunta pohti aluksi asumista Turkissa,
mutta päätti lopulta asettua Suomeen. Lasten
koulutusmahdollisuudet ovat Suomessa paremmat kuin Turkissa ja myös naisen asema on
Suomessa parempi.
– Ajat ovat tosin muuttuneet, ja nykyään
etenkin turkkilaisissa televisiosarjoissa ihannoidaan itsenäistä, työssäkäyvää naista. Maaseudulla
asiat ovat kuitenkin toisin, Freija kertoo.

Luottamus ei synny hetkessä
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Freijan mukaan monilla suomalaisilla on ennakkoluuloja ulkomaalaisia kohtaan ja usein
ihan syystäkin.

– Jos joku kysyy minulta, kannattaako hänen
mennä turkkilaisen kanssa naimisiin, vastaan, että kannattaa harkita tarkkaan, onko tuo toinen
todella ihmisenä minulle sopiva puoliso. Useimmat suomalais-turkkilaiset liitot kariutuvat.
Kulttuuriongelmat voivat olla hyvin vaikeita,
Freija toteaa.
Freija kertoo käyneensä avioliiton aikana läpi
monenlaisia roolimuutoksia. Alkuaikoina hän
yritti käyttäytyä kuten alistuva turkkilainen
vaimo, rajoitti pukeutumistaan ja omia menojaan. Kun Kadir syntyi, Freija siirtyi äidin rooliin.
Yhdeksän vuoden avioliiton jälkeen hän alkaa
vähitellen löytää oman itsensä.
– Alussa molemmilla saattaa olla stereotyyppisiä käsityksiä toisen kulttuurista ja luottamuksen syntymiseen menee aikaa. Vähitellen, kun on
alkanut ymmärtää toisen kulttuuria ja tapoja,
voi ottaa enemmän vapauksia, Freija toteaa.
Freijan ja Tanerin välisessä suhteessa luottamuksen syntymiseen on vaikuttanut yhteinen
arvopohja. Molemmat tietävät, että toinen
haluaa toimia oikein ja pitää avioliittoa pyhänä
asiana.
EVELIINA KORPELA

Pääkirjoitus
Lähetystyö on sanojen ja tekojen
todistusta Jumalan
varauksettomasta rakkaudesta
Aasian suurkatastrofi mykisti, pysäytti ja hiljensi normaalin elämänkulun monella tavalla.
Satunnaiset video-otokset raivoavasta merestä
välittivät kauhun kokemusta tavalla, jossa oli
jotain samaa kuin kolmen ja puolen vuoden takaisissa uutiskuvissa sortuvasta pilvenpiirtäjästä
New Yorkissa. Nyt painajainen tuli vain tuskallisen lähelle ja tuskallisen henkilökohtaiseksi niin
monille suomalaisillekin. Kokemus siitä että
tämän jälkeen maailma ei ole sama kuin tätä
ennen, on toistunut.
Suuronnettomuus lisäsi sitä vaikeutta, jota
olen kokenut lehtemme tämänkertaisen teeman
edessä. Mikä olikaan se kirkon lähetystehtävän
hengellinen puoli tai ulottuvuus, jota halusimme tuoda esille? Siihen tehtävään kuuluva
inhimillisen hädän lievittäminen ja aineellisen
avun jakaminen ovat tulleet näkyviksi harvinaisen selvällä tavalla. Tuskin kukaan voi tämän
jälkeen kiistää sen kuulumista kirkon tehtävään,
siis myös lähetystehtävään.
Miten tapahtuneen valossa tulee ymmärtää
ihmisen aineellisten ja hengellisten tarpeiden yhteenkuuluminen, josta etiopialainen Gemechu
Olana puhuu toisaalla lehdessämme? Hänen
mukaansa humanitaarisen työn ja sosiaalisen
toiminnan piirissä Etiopiassa olleet ihmiset ymmärsivät toiminnan ”osaksi itse evankeliumia,
ei joksikin muuksi tai vähemmän arvokkaaksi.”
Tärkeämpää kuin puhua aineellisen ja hengellisen toiminnan suhteesta, on nähdä niiden
yhteenkuuluminen. Niiden erottelu on keinotekoista teoretisointia ja vahingollinen.
”Kirkon diakoniatyön tarkoituksena ei ole
käännyttäminen (proselytize, houkutella
muita kristittyjä omaan kirkkokuntaan). Erityisesti hätätilanteissa kirkko ei käytä ihmisten
haavoittuvuutta tilaisuutena houkutella heitä
kristilliseen uskoon.” Ajankohtainen lainaus on
uudesta luterilaisesta lähetysasiakirjasta, jonka
esittely on toisaalla lehdessämme. Diakoniatyö
kuvataan siinä osaksi kirkon kokonaisvaltaista

lähetystehtävää, kirkon missiota, johon kuuluvat julistus ja palvelu.
Julistuksesta asiakirjassa puhutaan evankelioimisena. ”Kirkko kutsuu ihmisiä evankelioivan
julistuksen kautta ottamaan vastaan syntien
anteeksisaamisen lahjan kasteessa, liittymään
kristilliseen yhteisöön, ja elämään opetuslapsen
elämää lähetyksessä.” Tunnen tarvetta lisätä, että
ihmisen haavoittuvuutta ei saa käyttää tilaisuutena myöskään tämän kutsun vastaanottamisen
varmistamiseksi. Siitä huolimatta kirkon ei tule
ujostella Jumalan kutsun esillä pitämistä. Keskellämme näkyvänä ja näkymättömänä vaikuttava Jumalan valtakunta on Jumalan lahja. Sen
kuuluttamisen on oltava pyyteetöntä sanojen ja
tekojen todistusta Jumalan varauksettomasta
rakkaudesta.
Uutta lähetysasiakirjaa näyttää hallitsevan
luottamus sellaiseen Jumalaan, joka toimii luomassaan maailmassa monin tavoin, aivan kuin
korjaten koko ajan jotain pahasti rikki mennyttä.
Raamatussa ilmoitettu Jumala on Jumala, joka
on läsnä ja toimii rakkaudessaan maailmassa ja
maailman puolesta. Kirkon lähetystehtäväksi
ymmärretään kaikki sellainen toiminta, jolla liitytään tähän Jumalan jälleenrakennustyöhön.
Sillä ilmennetään Kristuksessa tapahtunutta ja
koko ajan tapahtuvaa Jumalan hallintavallan
esiin murtautumista,
alkavasti jo tässä maailmassa ja lopullisesti
aikojen täyttymisessä.
Tässä toiminnassa on
monia erikoistumisen
mahdollisuuksia eri
osa-alueille. Jumala
on erikoistunut kokonaisuuteen
HANNU PAAVOLA
hannu.paavola@evl.fi
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Ledare
Mission är ordens och gärningarnas
vittnesbörd om Guds
villkorslösa kärlek
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Storkatastrofen i Asien förstummade, hejdade
och lugnade levnadsloppet på många sätt. De
slumpmässiga videobilderna av det rasande havet förmedlade upplevelsen av skräck på ett sätt
som hade en viss likhet med nyhetsbilderna på
den raserade skyskrapan i New York för tre och
ett halvt år sedan. Nu kom mardrömmen bara på
så smärtsamt nära håll och blev smärtsamt personlig även för många finländare. Upplevelsen
av att världen efter detta inte är den samma som
tidigare har upprepats.
Katastrofen ökade den svårighet som jag
känt inför vår tidnings tema denna gång. Vilken
var nu den andliga sida eller dimensionen av
kyrkans missionsuppgift som vi ville föra fram?
Lindringen av mänsklig nöd och utdelandet av
materiell hjälp som hör till denna uppgift, har
på ett ovanligt klart sätt blivit synliga. Härefter
kan knappast någon bestrida att detta är kyrkans
uppgift, alltså även missionens.
Hur skall man i ljuset av det som skett förstå
att människans materiella och andliga behov hör
samman? Det talar etiopiern Gemechu Olana om
på en annan plats i vår tidning. Enligt honom
förstod de människor som fått del av humanitärt
arbete och social verksamhet i Etiopien uppgiften “som en del av själva evangeliet, inte som
något annat och mindre värdefullt”. Viktigare
än att tala om förhållandet mellan materiell och
andlig verksamhet är att se att de hör samman.
Att skilja dem åt är konstgjord teoretisering och
skadligt.
“Avsikten med kyrkans diakoni är inte att omvända andra (proselytize, locka andra kristna till
sitt eget kyrkosamfund). Särskilt i nödsituationer
använder inte kyrkan människors sårbarhet som
ett tillfälle att locka dem med den kristna tron”.
Detta aktuella citat kommer från ett nytt luth-

erskt missionsdokument som presenteras på ett
annat ställe i vår tidning. Där beskrivs diakonin
som en del av kyrkans övergripande mission till
vilken förkunnelsen och tjänandet hör.
I dokumentet omtalas förkunnelsen som
evangelisation. “Genom evangeliserande förkunnelse kallar kyrkan människor till att i dopet ta
emot gåvan syndernas förlåtelse, att komma med
i den kristna gemenskapen och att i missionen
leva lärjungens liv.” Jag känner ett behov att
tillägga att människans sårbarhet inte heller får
användas som en situation för att försäkra att kallelsen tas emot. Trots det skall kyrkan inte blygas
över att framhålla Guds kallelse. Gud rike som
verkar bland oss både synligt och osynligt är
Guds gåva. Kungörelsen om den skall vara ett
i ord och gärningar osjälviskt vittnesbörd om
Guds villkorslösa kärlek.
Det nya missionsdokumentet tycks vara besjälad av tilliten till en sådan Gud som verkar på
många sätt i den värld han skapat, alldeles som
skulle han hela tiden iståndsätta något som gått
svårt sönder. Den Gud som Bibeln uppenbarar är
en Gud som är närvarande och i sin kärlek verkar
i världen och för världen. Som kyrkans mission
uppfattas all sådan verksamhet som har samband
med detta Guds återuppbyggnadsarbete. Medels
det uppenbaras att Guds herravälde bryter fram
så som skett i Kristus och som hela tiden sker, till
en början redan här på jorden och slutligen vid
tidens fullbordan. I denna verksamhet finns det
många möjligheter till att specialisera sig på olika
delområden. Gud är specialiserad på helheten.

HANNU PAAVOLA
hannu.paavola@evl.fi

Barcelonan Maailman uskontojen parlamentin tavoitteet liittyivät maailman rauhaan ja oikeudenmukaisuuteen.
Kuva: Pekka Y. Hiltunen

Maailman uskontojen
parlamenttia ihmettelemässä
Maailman uskontojen parlamentti kokoontui
Barcelonassa 7.–13.8.2004. Sen järjestäjänä toimi The Council for a Parliament of the World’s
religions. Neuvoston tavoitteena on kasvattaa
sopusointua maailman uskontojen ja hengellisten yhteisöjen kesken sekä vahvistaa niiden
sitoutumista yhdessä muiden toimijoiden kanssa
rauhanomaisemman, oikeudenmukaisemman
ja kestävämmän kehityksen rakentamiseksi
maailmassa. The Council for a Parliament of the
World’s Religions aloitti virallisesti toimintansa
1988, jolloin kaksi Chicagon Vivekananda Vedanta -yhteisön munkkia ehdotti vuonna 1893
Chicagossa pidetyn Maailman uskontojen parlamentin 100-vuotisjuhlakokoontumista.
Barcelonan kokoontumisen ”pedagogiseksi”
tavoitteeksi oli asetettu ”sitouttaa osallistujat
ruohonjuuritason tekoihin rauhan ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi maailmassa”.
Tekojen tuli edistää uskonnollisesti värittyneen
väkivallan lopettamista, kehitysmaiden velkojen
anteeksiantamista, puhtaan veden tasapuolista
takaamista sekä maailman pakolaistilanteen
helpottamista.

Suomalainen edustus
parlamentissa
Maailman uskontojen parlamentin edustajat olivat kutsuneet arkkipiispa Jukka Paarman ja kirkkoneuvos Risto Cantellin kokoukseen. Heidän
lisäkseen Barcelonan kokoukseen osallistuivat
suurlähettiläs Ilari Rantakari ulkoasiainministeriön Helsinkiprosessin edustajana ja Kirkon
lukomaan osaston asettaman Islamtyöryhmän
puheenjohtaja, lähetysjohtaja Seppo Rissanen
sekä Kirkon lähetystyön keskuksen uskontokasvatussihteeri Pekka Y. Hiltunen. Kirkon ulkomaanavun edustajana kokouksessa oli vaikuttamistoiminnan koordinaattori Timo Frilander.
Muita suomalaisia Barcelonassa tapasin neljä URI
(United Religions Initiative) -ryhmän suomalaista edustajaa, joista kaksi oli luterilaista ja kaksi
eri islam-ryhmiä edustavia. Lisäksi tapasin yhden
suomalaisen uskontotieteilijän, joka identifioitui
tunnustukseltaan uuspakanaksi.
Moniuskontoiselle työlle Ugandassaluovutettiin Paul Carus -palkinto ugandalaiselle anglikaanipiispalle McLeod Baker Ochola II:lle ja Acholi
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Religious Leaders’ Peace Initiativelle (ARLPI). Järjestö on moniuskontoinen rauhantyön ryhmä,
joka toimii Pohjois-Ugandassa uskonnollisten ja
etnisten vihamielisyyksien sovittamiseksi.

Henkilökohtaisia havaintoja
Barcelonan kokouksesta
Kokouksen mittavuus oli silmiinpistävää. Järjestäjät puhuivat peräti 8000 osallistujasta. Ohjelmalehtinen itsessään oli 259-sivuinen kirja.
Kokousta luonnehti osallistujien motiivien
monimuotoisuus ja -puolisuus. Osalla oli ohjelmanaan uskontodialogi, osa edisti globaalia etiikkaa, joka olikin ilmaistu selkeästi konferenssin
tavoitteeksi. Kokoukseen saattoi sen tavoitteesta
huolimatta osallistua valitsemalla mittavasta
ohjelmatarjonnasta mieleisensä. Saattoi siis
keskittyä esimerkiksi kehitysmaiden ongelmiin,
osallistua vain intialaistaustaisten uskontojen
tilaisuuksiin tai keskittyä ”uuden henkisyyden”
tilaisuuksiin.
Seuraamissani kokouksissa muutamilla kansainvälisesti tunnetuilla kristinuskon piirin uskontoteologeilla oli keskeinen asema: Raimón
Panikkar, Hans Küng, S. Wesley Ariarajah, John
Butt. Useammin kuin kerran kuulin kateederilta: ”Kukin uskonto edustaa universaalia totuutta, mutta mikään niistä ei edusta absoluuttista
totuutta”. Gavin d’Costan nimi oli myös merkitty ohjelmaan. Hän olisi mahdollisesti tuonut kokoukseen yhden kriittisen näkökulman
uskontopluralistista ajattelua kohtaan, mutta

Kokous tarjosi puitteet eri uskontojen edustajien ystävälliselle kanssakäymiselle. Kuva: Pekka Hiltunen
syystä, jota ei ilmoitettu, hän ei ollut Barcelonassa paikalla.
Muutamat uskontojen edustajat, myös
muutamat muslimit, sanoivat, että eivät edusta taustaryhmänsä yleistä ajattelua, vaan ovat
Barcelonassa siitä huolimatta. Yleisesti todettiin,
että uskontojen rauhanomainen rinnakkaiselo
edellyttää sekä uskontojen sisäisen keskustelun
syvenemistä että uskontojen välisen dialogin
kehittymistä.

Konferenssin historiasta
• Vuonna 1893 Chicagossa pidettiin maailmanuskontojen parlamentti. Sitä voitaneen pitää uskontojen kansainvälisen yhteiskokoontumisluonteisen dialogin alkuna. Chicagon parlamentti muistetaan hindulaisuuden puolestapuhujan Swami Vivekanandan esiintymisestä. Hänen nimensä jäi
pysyvästi uskontojen välisen kanssakäymisen historiaan.
• Vuonna 1993 Chicagossa pidettiin toinen maailmanuskontojen parlamentti. Sen asetettuna
tavoitteena oli uskontojen välisen harmonisen yhdessäelon edistäminen ja maailmamme kriittisten globaalien kysymysten ja uhkien tarkastelu. Suomen kielellä konferenssin antia on tehnyt
tunnetuksi julkaisu Elämää säilyttävät arvot – Maailman uskontojen parlamentin julistus ja sen
tausta (toim. Hans Küng ja Karl – Josef Kuschel. Arator Oy. 1994).
• Vuonna 1999 Kapkaupungissa pidettiin kolmas maailmanuskontojen parlamentti teemana
uskontojen välisen dialogin edistäminen ja uskonnollisten yhteisöjen kamppailu aparthaidia
vastaan
• Barcelonassa 7.–13.8.2004 järjesteyn maailmanuskontojen parlamentin teemana oli ”Tie rauhaan: kuuntelemisen viisaus, yhteisen sitoutumisen voima”. Barcelonan kokousta edelsi uskonnollisten johtajien erilliskokous Montserratin luostarissa Barcelonan lähistöllä 4.–7.7.2004.
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Sikhien musiikkiesitys konferenssin tauolla. Kuva: Pekka Y. Hiltunen
Uususkonnollisuuden esiinmarssi ja ”salonkikelpoisuus” parlamentissa oli merkillepantavaa.
Paikalla oli omana ”uskontokuntanaan” mm.
länsimainen uuspakanuus, scientologit ja Ihmeiden oppikurssi -kirjan markkinoijat.
Konferenssi mahdollisti myös itsenäisten,
kolmannen maailman uskonnollisten, suuriin
maailmanuskontoihin lukeutumattomien ryhmien esiintymisen, esim. afrikkalaisen jorubauskonnon.
Minua vaivasi spiritualiteettien ja eri uskontojen riittien yhteisesiintymisen motivoinnin
heikkous. Samassa tilaisuudessa harjoitettiin eri
uskontojen riittejä, joille kullekin vuorollaan
taputettiin. Mihin performanssilla pyrittiin, jäi
minulle epäselväksi: pyrittiinkö alleviivaamaan
uskontojen rauhanomaisen rinnakkaiselämän
välttämättömyyttä vai pyrittiinkö tuomaan
esiin kaikille uskontojen spiritualiteetin yhteistä
luonnetta. Riittien yhteisesiintymiselle ei minun
kuulteni parlamentissa esitetty perusteluja.

Mitä jäi käteen
Kokemus parlamentista muistutti ja alleviivasi
välttämättömyyttä etsiä keinoja uskontojen
rauhanomaisen rinnakkaiselon turvaamiseksi
ja hakea yhteistyön mahdollisuuksia sitoutua
yhteisesti hyväksyttävien ja moraalisesti velvoittavien hankkeiden toteuttamiseksi.
Parlamentti alleviivasi tarvettamme ja toisaalta tuhoisaa kyvyttömyyttämme elää yhdessä eri
uskontojen edustajien kanssa yhteisessä maailmassa.

Thaimaalaisia buddhalaismunkkeja resitoimassa Gaudin
piirtämän Sagrada Familia kirkon edessä valkokankaalla.
Kuva: Pekka Y. Hiltunen
Parlamentti osoitti, että uskonnot ovat voimakkaasti läsnä maailmassa tiedostettuina ja
itsetietoisina.
Uskonnollisuuden muutokset on tunnistettava ja tunnustettava. Myös perinteisesti vain yhden uskonnon valta-alueilla on opittava elämään
moniuskontoisessa maailmassa.
Uskontoteologian tehtävä on laaja, käytännöllinen, ehdottoman tarpeellinen ja ajankohtainen tehtävä Suomessakin.
PEKKA YRJÄNÄ HILTUNEN
Uskontokasvatussihteeri, Kirkon lähetystyön keskus
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Raamatun
tutkistelu

Narduksen tuoksu
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Entisajan Israelissa kuninkaat ja ylipapit asetettiin tehtäväänsä voitelemalla heidän päänsä
öljyllä. Jeesuksen ajan Palestiinassa puolestaan
odotettiin malttamattomina pelastuksen aikaa,
jonka uusi messiaskuningas, Jumalan voideltu,
toisi mukanaan.
Betanian Maria oli kuunnellut keskittyneesti
Nasaretin Jeesuksen opetuksia. Kenties hän oli
myös oivaltanut, kuka Jeesus viime kädessä oli.
Hän oli kauan kaivattu pelastaja, mutta ei kuitenkaan sankarikuningas, vaan kansansa nöyrä
palvelija.
Maria saattoi nähdä, kuinka Jeesus oli kulkemassa kohti kuolemaansa ja ottamassa kärsiäkseen muiden rangaistuksen. Tätä messiaanista
tehtäväänsä varten Jeesus tarvitsi tietenkin asianmukaisen voitelun.
Naisena Maria kuului siihen osaan yhteiskuntaa, jonka piti ajan tavan mukaan olla nöyrästi
hiljaa. Ehkäpä juuri tämä kokemus avasi Marialle
samastumispinnan kärsivän palvelijan kohtaloon
ja sai hänet puhumaan teollaan (Joh. 12:1-8).
Maria tarttui tehtävään, joka perinteisen
virkakäsityksen mukaan kuului vain papeille ja
profeetoille. Hän otti alabasteripullon ja vuodatti
sen sisällön Jeesuksen jalkoihin. Kuninkaiden ja
ylipappien voiteluun oli käytetty tavanomaista
oliiviöljyä, mutta Jeesus sai ylleen nardusta, kalliisti tuotettua intialaista tuoksuöljyä Himalajan
rinteiltä.
Teko herätti suurta närkästystä. Ei siksi, että
Maria voiteli Jeesuksen, sillä öljyhoitoja annettiin
myös vieraanvaraisuuden eleinä. Syynä paheksuntaan oli Marian hulvaton tuhlaavaisuus.
Maria ei todellakaan toiminut kannattavuuslaskelmien pohjalta vaan ylenpalttisen rakkauden, kunnioituksen ja myötätunnon hengessä.
Kun Jumalan poika oli varustettava raskaaseen
tehtäväänsä, siinä ei sopinut ruveta arvioimaan
asioita rahassa ja puntaroimaan kolmeasataa
denaaria.
Tapahtumasarja kertoo myös, miten antaes-

saan saa. Kun Maria kuivasi Jeesuksen jalat hiuksillaan, hän sai itsekin osansa voitelusta. Osansa
saivat tahtomattaan myös muut paikalla olleet,
sillä ”koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua”.
Tämä tuoksu oli Kristuksen tunnistamisen
tuoksua ja myötätunnon tuoksua, mutta silloin
ainoastaan Jeesus ja Maria näyttivät käsittäneen
sen. Ellei Jeesus olisi erikseen kehottanut läsnäolijoita muistamaan tämän naisen ja kertomaan
muillekin, mitä hän teki (Matt. 26:13, Mark. 14:
9), koko tuoksuva kohtaus olisi voinut hyvinkin
haihtua unohduksiin.
Myötätuntoinen eläytyminen toisen asemaan
auttaa näin ymmärtämään tilanteen vaatimukset, olipa asiana sitten Jumalan tuleminen ihmisten pelastajaksi, Herran kärsivän palvelijan
voitelu messiaaksi tai kärsimyksen lievittäminen
ihmisten kesken.
Jeesus luopui Jumalan muodostaan ja tuli
ihmisten kaltaiseksi, jotta ihmiset saisivat vahvistusta ahdingossaan. Maria luopui tuoksuöljystään, jotta Jeesus saisi vahvistuksen kutsumukselleen. Meillä on Jeesuksen perintö ja Marian muisto, jotta köyhyys vähenisi, vähäväkiset
vahvistuisivat ja haavat paranisivat.

TIINA AHONEN
Kirjoittaja on teologi Espoosta

Kolumni

Auttamisen ja sanan
julistamisen jännitteessä
”Te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja
Samariassa ja maan ääriin saakka” (Ap. t. 1:8).
Haluan painottaa kristittynä elämisessä sanaa
todistaja. Lähetystyössä olemme ennen kaikkea
Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen todistajia. Herramme esimerkki on ollut johtotähtenäni tässä. Kristus itse oli ensimmäinen lähetti,
Hän tuli Isän lähettämänä maailmaan elääkseen
ihmisten keskellä ihmisenä, Jumalanakin tosin.
Hän vaelsi maan päällä, teki hyvää, paransi
sairaita ja kuunteli vaivaisia, siunasi lapsia. Hän
saarnasi Taivasten Valtakuntaa, kertoi kärsimisestään ja kuolemastaan, kuoli ristillä syntisen
ihmiskunnan puolesta, nousi ylös kolmantena
päivänä.
Minulle ei jännite sanan julistamisen ja kätten
palvelun välillä ole tuottanut ristiriitaa. Toisten
osaksi on ehkä langennut kätten palvelu, toiset
julistavat, mutta tavoite on sama: todistaa Kristuksen rakkaudesta, joka on tarkoitettu koko
maailmalle.
Mikä sitten Apollos on? Tai Paavali? He ovat
palvelijoita – kumpikin siinä tehtävässä, jonka
Herra on hänelle antanut. Minä istutin, Apollos
kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. 1. Kor. 3:
5-6. Itse koen toimineeni enimmäkseen maan
muokkaajana, ehkä vähän kylväjänäkin, mutta
saan silti iloita Jumalan kasvattamasta hedelmästä istuttajien ja kastelijoitten rinnalla.
Olen toiminut lääkärinä kahdenlaisessa
ympäristössä maailmalla. Afrikassa lähetyssairaaloissa päivän työ alkoi aamuhartaudella. Oli
vilkkaasti toimivat kirkot ja paikallisseurakunnat. Oli sanan ”julistajaspesialistit” suorittamassa hengellistä työtä, ja me maallikot suoritimme
omaa palveluamme.
Toinen ympäristöni on ollut aasialainen islamilainen yhteisö, missä kristillinen lähetystyö ei
ole sallittua. Siellä ei siis pidetä sananjulistustilaisuuksia eikä jaeta kirjallisuutta, traktaatteja ynnä
muuta kaduilla, mutta henkilökohtaisella tasolla
paikalliset ystäväni kyselevät halukkaasti ja kiinnostuneina uskostani. Yleensä olen pyrkinyt henkilökohtaisesti noudattamaan Raamatun neuvoa.
Islaminuskoiselle heidän uskonsa kuuluu
luonnollisena jokapäiväiseen elämään. Miksi
meidän kristittyjen täytyisi lokeroida usko yksityisasiaksi? Miksi häpeämme ja pelkäämme
kertoa Herran rakkaudesta?

Varsinkin nykyisessä tuloshakuisessa kulttuurissamme erehdymme myös kentällä laskemaan ”päänahkoja”. Jos näemme lähimmäisen
etupäässä käännytyksen kohteena, työ voi käydä
ylivoimaiseksi.
Omalla sarallani koen pettymystä, kun en saa
esimerkiksi kitketyksi pois vahingollisia synnytystapoja, joiden tähden äitejä ja lapsia menehtyy synnytyksissä. Päivittäin kohtaan turhia sairastumisia ja kuolemia, perheväkivaltaa, naisten
nöyrryyttämistä ja alistamista.
Olen joutunutkin kysymään itseltäni ja muiltakin, millainen on ihmiskuvamme. Lähimmäiseni eivät ole käännytyksen kohteita, eivätkä hoidettavia ”tapauksia”, vaan ihmisiä. Lähimmäisen
kunnioittaminen on tärkeää. Ympäröivän kulttuurin ja kielen tunteminen on välttämätöntä,
kiinnostus lähimmäiseni asioista, halu ystävystyäkin hänen kanssaan rotuun ja uskontoon
katsomatta. Se on mahdollista ainakin jollakin
tasolla. Opettelen kuitenkin myös suostumaan
siihen, että pysyn muukalaisena enkä edelleenkään ymmärrä, enkä myöskään hyväksy, kaikissa
suhteissa tuota vierasta kulttuuria ja sen tapoja.
Millainen on jumalakuvani? Itse elän arjessani
armon tarpeessa ja varassa. Tärkeää on, että itse
tiedän, kehen uskon islamin keskellä. Uskontunnustus ja Isä meidän -rukous ovat tulleet minulle
tärkeiksi. Olen ottanut tavakseni kylävierailuilla
toistaa niitä itsekseni, kun istun vierashuoneen
lattiapatjalla ja katselen työtovereitteni suorittamia rituaalirukouksia.
Uskonnäkemyksissä olen myös joutunut
”törmäyskurssille” toisinajattelevien työtovereitten keskellä. ”Elä ja anna tositenkin elää” on
ollut periaatteeni tuollaisessa tilanteessa.

LEENA KAARTINEN
Kirjoittaja on lääkäri ja
Lähetysyhdistys Kylväjän työntekijä
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Teija Lehtonen ja Marianne Oraby Punaisen Ristin kenttäsairaalaa pystyttämässä., helmikuu 2001 Bhuj. A4 Media /
SPR / Petri Keskinen.

Punaisen Ristin, Punaisen Puolikuun ja
katastroﬁaputoimintaa harjoittavien
kansalaisjärjestöjen menettelytapaohjeet
Tarkoitus
Näiden menettelytapojen tarkoituksena on yhtenäistää käyttäytymistämme. Niillä halutaan
varmistaa Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun
liikkeen sekä muiden katastrofiapujärjestöjen
riippumattomuus ja toiminnan tehokkuus.
Ohjeiden noudattaminen on vapaaehtoista; ne
perustuvat järjestön omaan haluun soveltaa
toiminnassaan tiettyjä normeja.
1. Inhimilliset tarpeet etusijalla
Oikeus saada humanitaarista apua ja antaa sitä
on ihmisten perusoikeus, joka kuuluu kaikkien
maiden kaikille kansalaisille. Kansainvälisen
yhteisön jäsenten velvollisuus on antaa humanitaarista apua silloin, kun sitä tarvitaan. Vapaa
pääsy katastrofista kärsimään joutuneen väestön
luo on ensisijaisen tärkeää tämän velvollisuuden
täyttämiseksi. Katastrofiavun tärkein motiivi on
halu lievittää niiden ihmisten kärsimyksiä, joilla
on heikoimmat edellytykset selviytyä katastrofin
aiheuttamista ongelmista.
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2. Apua annetaan rotuun, uskontoon tai
kansallisuuteen katsomatta tai ketään
mistään muustakaan syystä syrjimättä. Kii-

reellisyysjärjestystä määrättäessä otetaan
huomioon yksinomaan avun tarve.
Milloin suinkin mahdollista, avustustoimien
perustaksi kartoitetaan katastrofin uhrien tarpeet ja paikallinen avustuskapasiteetti. Kaikki
ohjelmat pyritään mitoittamaan oikein. Ihmisten kärsimystä on helpotettava, missä sitä esiintyykin; elämä on kaikkialla yhtä arvokas asia.
Avustustoiminnan on oltava oikeassa suhteessa
hädän suuruuteen. Avustustoimia toteutettaessa
otetaan huomioon katastrofialttiiden yhdyskuntien naisten keskeinen asema ja pidetään huoli,
että sitä tuetaan, ei väheksytä.
3. Avustustoimintaa ei saa käyttää keinona
minkään poliittisen tai uskonnollisen näkökannan edistämiseen.
Humanitaarista apua annetaan yksilöiden, perheiden ja yhdyskuntien omilla ehdoilla. Humanitaarinen järjestö (NGHA) voi edustaa tiettyä poliittista tai uskonnollista suuntausta, mutta vakuutamme, että avun antamiseen ei vaikuta se, onko
avun vastaanottaja saman aatteen kannattaja vai
ei. Avun lupaamisen tai toimittamisen ehtona ei
saa olla johonkin poliittiseen tai uskonnolliseen
suuntaukseen liittyminen tai sen hyväksyminen.

4. Toimintamme ei saa olla hallituksen ulkopolitiikan väline
Humanitaarisen järjestön toiminnan tulee olla
nimenomaan hallituksista riippumatonta. Sen
vuoksi muotoilemme itse oman politiikkamme
ja toimintastrategiamme emmekä pyri toteuttamaan minkään hallituksen politiikkaa, ellei
se satu olemaan yhteneväinen oman itsenäisen
politiikkamme kanssa.
5. Kulttuuria ja tapoja kunnioitettava
Pyrimme kunnioittamaan toimintaympäristömme kulttuuria, rakenteita ja tapoja.

Länsirannalla ja Gazassa SPR tukee terveysasemia ja
sairaaloita. A4 Media/SPR/Jessica Barry

6. Katastrofiapu paikalliseen kapasiteettiin
perustuvaksi
Kaikilla ihmisillä ja kaikilla yhteiskunnilla on
katastrofitilanteessakin tiettyjä voimavaroja,
haavoittuvuudesta huolimatta. Jos suinkin
mahdollista, hyödynnämme niitä palkkaamalla
paikallista henkilökuntaa, käyttämällä paikallisia
materiaaleja ja ostamalla tarvikkeet paikallisilta
yrityksiltä.
7. On löydettävä keinot saada avustajien edustajat mukaan avustustoiminnan johtoon.
Koskaan ei pidä tyrkyttää valmista katastrofiapuohjelmaa. Tehokkaimmat ja kestävimmät
tulokset saavutetaan, kun avun saajat otetaan
mukaan avustusohjelman suunnitteluun ja
toteutukseen. Tavoitteena on saada koko yhdyskunta aktiivisesti mukaan avustus- ja jälleenrakennusohjelmaan.
8. Avun tulee perustarpeiden tyydyttämisen
lisäksi vähentää haavoittuvuutta tulevaisuudessa.
Pyrimme aikaansaamaan avustusohjelmia,
jotka aktiivisesti vähentävät vastaanottajien
haavoittuvuutta mahdollisissa uusissa katastrofeissa ja autamme luomaan kestävällä pohjalla
olevia elintapoja. Pyrimme myös minimoimaan
humanitaarisen avun negatiiviset vaikutukset
yrittämällä kaikin tavoin välttää luomasta pitkäaikaista riippuvuutta ulkopuolisesta avusta.
9. Olemme vastuussa sekä niille, joita pyrimme auttamaan että niille, joilta otamme
vastaan varoja.
Kaikessa yhteydenpidossa lahjoittajiin ja avun
vastaanottajiin noudatetaan avoimuutta ja vilpittömyyttä. Sekä taloudelliselta kannalta että
toiminnan tehokkuuden takia on välttämätön-

Irakin Punainen Puolikuu ja sen noin 3000 koulutettua
vapaaehtoista ovat nostaneet avustusvalmiuttaan.
Kuva: SPR
tä, että raportoimme toiminnastamme. Pyrimme kertomaan mahdollisimman avoimesti sekä
toimintamme vaikutuksista että sitä rajoittavista
tai vaikeuttamista tekijöistä.
10. Sekä omissa tiedotteissamme että julkisuuteen toimittamassamme materiaalissa ja
mainonnassa katastrofin uhrit on esitettävä
heidän ihmisarvoaan kunnioittavalla tavalla, ei pelkkinä avustuskohteina.
Koskaan ei pidä unohtaa, että katastrofin uhri
on tasavertainen osapuoli. Meidän on tiedotettava katastrofitilanteesta objektiivisesti ja tuotava
painokkaasti esille myös uhrien selviytymispyrkimykset ja resurssit eikä ainoastaan heidän
haavoittuvuutensa ja pelkonsa.
(Lyhennelmä kansainvälisessä yhteistyössä
vuonna 1994 laaditusta asiakirjasta)
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Perinteisten protestanttien määrä on laskussa. Kuva: Kirsi Myllyniemi

Miten kristinuskon käy
Euroopassa?
Kristinusko on historiansa aikana vaihtanut useasti kulttuuriperustaansa: juutalaisuuden lahkosta Syyrian uskonnollisuudeksi, syyrialaisesta
Bysantin uskonnollisuudeksi ja sitten slaavilaiseksi, hellenistisestä roomalaiseksi, hellenistisroomalaisesta kelttiläiseksi, roomalaisesta germaaniseksi ja pohjoismaalaiseksi uskonnoksi.
Tämän ajan suuri muutosprosessi on kristinuskon painopisteen siirtyminen pohjoisesta
etelään.

Euroopan uskonnollisuus
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Perinteisten protestanttien lukumäärä on Euroopassa laskussa. Entisen Itä-Saksan Wittenbergissä,
uskonpuhdistuksen syntysijalla, kirkkoihin kuuluu 14 prosenttia väestöstä. Berliinissä kristittyjä
on 10 prosenttia väestöstä, muslimeja viisi prosenttia. Saksan evankelisesta kirkosta eroaa noin
200000 jäsentä vuosittain. Englannista sanotaan,
että sen moskeijoissa on perjantaisin enemmän
väkeä kuin anglikaanikirkoissa sunnuntaisin.
Kristittyjen suhteellinen osuus kasvaa kaikilla
muilla mantereilla paitsi Euroopassa. Etelä-Amerikassa on lisäksi tapahtumassa uskonnon uusjako katolisten ja helluntailaisten, karismaattisten
ja itsenäisten kirkkojen kesken. Kristinuskolla

menee globaalisti maailmassa hyvin, Euroopassa
huonommin.

Uushenkisyys – uusi
kansanuskonto
Italialainen uskontotutkija Massimo Intrevigne
väittää, että noin puolella EU:n alueella asuvista
ihmisistä on klassisesta kristinuskosta poikkeava
jumalakäsitys. Ihmisten uskonnollisuus ei nouse
välttämättä kirkon klassisen tunnustuksen pohjalta. Eurooppalaisen yöpöydältä löytyy myös
uushenkisyyden kirjallisuutta. Vaikka uushenkisyys ei mitenkään ole yhtenäinen uskonto,
siihen kuuluu yleisesti esimerkiksi usko ihmisen
perimmäiseen jumaluuteen ja jälleensyntymisen
ja karman käsitteet.
Läntinen, individualistiksi tullut ja auktoriteetteja kaihtava yksilö ei enää välttämättä koe,
että kristinuskon symbolit kuvaavat juuri hänen
kokemustaan olemisestaan maailmassa. Kirkon
on tässä tilanteessa kyettävä kuvaamaan ihmisen
sisäiset kokemiset omasta traditiostaan käsin
niin, että ihmiset tunnistavat oman kokemuksensa ja kytkeytyvät näin kirkkoon sosiaalisena
ja yhteisiä symboleita kannattelevana yhteisönä.

Yksilön pienen kertomuksen ja kirkon suuren
kertomuksen välille täytyy löytyä silta. Jos siltaa
ei ole, ihmiset tulkitsevat uskonnollisuutensa
ja oman olemisensa maailmassa jonkin muun
kertomuksen kielellä. Esimerkiksi näin:
Tai Ji (kiinalainen, hitaista liikkeistään tunnistettava, jalostettu itsepuolustusmenetelmä)
–kurssilla Pitäjänmäessä opetettiin tammikuussa 2005 suomalaisille liikkeen traditionaalista
taolaista ihmiskuvaa: Ihminen on shen – henki,
mieliala; xin – sydän, omatunto; yi – intentio,
mieli; xi – energia, lihasvoima; jin – joustava
koko kehon voima; li – raaka lihasvoima ja jing
– siemen(voima).
Kristinuskoa voidaan kuvata kulttuurisena
muistina. Kaikilla ei Euroopassa ole enää tätä
muistia. Saatamme hyvin kuvitella ajan, jolloin
tuonpuoleiseen viittaavat sanat olivat kaikille
yhteisiä ja yksiselitteisiä. Jos joku tuolloin olisi
käyttänyt sanoja ”yleismaailmallinen rakkaus”,
kaikki olisivat ymmärtäneet sanan kristillisesti.
Tänään ”yleismaailmallinen rakkaus” saattaa
viittaa yhdelle Äiti Amman välittämään rakkauteen, toiselle Dalai Laman markkinoimaan
myötätuntoon ja vasta kolmannelle Jumalan
Kristuksessa osoittamaan rakkauteen. Nykyaikainen maallistunut ihminen joutuu tänään
valitsemaan oman uskonnollisen tulkintahorisonttinsa laajemmasta tarjonnasta.

Kirkon vastaus
Yhteiskuntamme moniuskontoisuudelle ei ole
näkyvissä vaihtoehtoja. Kirkko on yhä enemmän
ja enemmän yksi vaikuttaja monien joukossa,
vaikka kirkolla onkin edelleen kielellinen ja
kulttuurinen etulyöntiasema muihin uskontoihin verrattuna. Mitä siis voisimme tehdä?
Esimerkiksi Wikström (2000, 400–401) on
sitä mieltä, että teologia, joka lähtee vain oikeaksi määritellystä opista, on tullut tiensä
päähän. Auktoriteetteja kaihtava ja arvosteleva
(post)moderni länsimaalainen pystyy yhä harvemmin kuromaan autoritatiivisen julistuksen
ja oman etsintänsä välisen kuilun umpeen.
Kirkon opetus ei kiinnosta, ellei se kosketa omaa
kokemisen tapaa. Kirkolla toki on, se on iloiten
muistettava, vahva dogma ja sen pohjalle rakennettu vankka teologia. Harmi kyllä, vain harvat
innostuvat siitä.
Toinen kirkon reagointimalli suhteessa aikamme haasteeseen on pukea kristillisyys kokonaan
jollekulle ajassamme helposti tunnistettavalle
kielelle. On kiusaus tulkita uskonnollinen todellisuus pelkästään niillä termeillä, joita kulloinkin pidetään moderneina, ja hankkia teologialle
näin ”järkevyysstatus maallistuneiden mielissä”.
Ongelma tällöin on se, että uskonnon sisäinen

logiikka ja sen omat vaatimukset katoavat siihen,
mihin se redusoidaan. Wikström (2000) kirjoittaa: ”Monet markkinoivat jumaluskoaan sen vaikutusten perusteella: se tekee onnellisemmaksi
(menestyksen teologia), se luo tarkoitusta (Viktor E. Frankl), sillä saa solidaarisemman poliittisen kannan (poliittinen teologia/vapautuksen
teologia), sen avulla pääsee lähestymään arkkityyppejään (jungilainen teologia), tai sen avulla
voi kokea minää palvelevan regression (psykoanalyyttinen ja minäpsykologinen teoria).”
Wikström suosittelee kirkolle tänään induktiivista teologiaa. Ihmisten kokemus tulee ottaa
todesta, ja nähdä suurta vaivaa sovittaa ihmisten
pienet kertomukset ja kristinuskon suuri kertomus toisiinsa.
Moniuskontoisessa Euroopassa kirkon on
huolehdittava tarkoin uskontoteologiastaan:
omaa uskonnäkemystä on osattava puolustaa ja
edistää iloisesti ja ystävällisesti muiden uskontojen ja uskomusmaailmoiden keskellä. On myös
osattava sovittaa toisiinsa kristinusko ja yhteiselon kannalta välttämätön suvaitsevaisuuden
vaatimus.
On tarjottava mielekkäitä sitoutumisen käytäntöjä. Voi olla kyse liturgisesta sitoutumisesta,
diakonisesta sitoutumisesta, uusista sitoutuneista
spiritualiteetin muodoista, esimerkiksi hiljaisuuden liikkeen tai terveen karismaattisuuden
piirissä. Julistavan työn ja arjen palvelun on löydettävä ajallemme sopivia muotoja. Suomessa
esimerkiksi Tuomas-messu on osoitus uudesta
sitoutumisen kulttuurista. Sellaisia muotoja
lisää!
PEKKA YRJÄNÄ HILTUNEN
Uskontokasvatussihteeri, Kirkon lähetystyön keskus
LÄHTEITÄ JA KIRJALLISUUTTA

• Risto Ahonen: Lähetys uudella vuosituhannella, Maailmanlähetyksen
teologiset perusteet. Suomen lähetysseura. 2000.
• Cavin D´Costa: The Meeting of Religions and the Trinity. T&T
Clark. 2000.
• Massimo Intrevigne: God, New Religious Movements and Buffy
the Vampire Slayer: Massimo Introvigne’s Templeton Lecture in
Harvard. 2001 (31.1.2005 http://www.cesnur.org/2001/buffy_
march01.htm).
• Viggo Mortensen: What is happening to Global Christianity. Dialog:
A Journal of Theology. Volume 43, Number 1. Spring 2004, 20-27.
• Antti Raunio: Kenosis kristillisen elämän tuntomerkkinä. Helsingin
hiippakunnan synodaalikokousesitelmä 19.10.2004.
• Jussi Sohlberg: New Age -liikkeen aatehistoriallista taustaa ja peruspiirteitä luento ort. uskonnonopettajien koulutuspäivillä 16.10. 1999.
http://www.evl.fi/kkh/kuo/klk/uu/NAtaustaa.htm (9.2.2005).
• Owe Wikström: Häikäisevä pimeys, Näkökulmia hengelliseen ohjaukseen. Kirjapaja Oy. 1998.
• Owe Wikström: Salattu ihminen, Elämän syvät kysymykset ja parantava keskustelu. Kirjapaja Oy. 2000.
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Mitä tarkoittaa lähetystehtävän hengellinen ulottuvuus ?
– tapaus Mekane Yesus -kirkko

Gemechu Olana
Gemechu Olana on etiopialainen teologi, joka harjoittaa jatko-opintoja
Saksassa. Seuraava teksti on osa hänen esitelmäänsä Proclamation of the
Gospel and Integral Human Development, jonka hän piti Gudina Tumsan
muistovuoden seminaarissa syyskuussa 2004 Wittenbergissä.
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Etiopian Evankelinen Mekane Yesus kirkko herätti kansainvälistä huomiota lähettäessään vuonna
1972 Luterilaiselle Maailmanliitolle kirjeen, joka
nosti esiin joukon tärkeitä kysymyksiä, jotka
koskivat kehityksen käsitettä, evankeliumin julistamisen ja kehityksen suhdetta sekä kirkkojen
välisiä suhteita.
Asiakirjassa kritisoidaan dualistista elämänkäsitystä, jossa ruumis ja sielu, ja samalla yhteisön
jäsenet ja yhteisölliset rakenteet, erotetaan toisistaan. Erottelu edustaa asiakirjan mukaan väärää
ihmisen ja hänen tarpeittensa ymmärtämistä. Jaon ”hengelliseen” ja ”fyysiseen” sanotaan olevan
”keinotekoinen jako”, joka on vastoin inhimillisen olemassaolon todellisuutta. Kirkon lähetystehtävä määriteltiin sen mukaisesti uudelleen
korostamalla elämän ja inhimillisten tarpeiden
kokonaisvaltaisuutta Etiopian erityisessä sosiopoliittisessa, kulttuurisessa ja taloudellisessa
tilanteessa, missä julistus ja palvelu ymmärretään Jumalan yhden lähetyksen elimellisinä ja
yhteenkuuluvina osina.
Gudina Tumsan työ yhdessä hänen teologisen
ajattelunsa kanssa perustui ymmärtääkseni hänen käsitykseensä pelastuksesta ja inhimillisestä
todellisuudesta. Hän pyrki irrottautumaan pelastuksen individualistisesta ja hengellisestä ymmärtämisestä toisin kuin perinteisessä pelastuskäsityksessä, mikä ei usein ota huomioon inhimillisiä
tarpeita ja maailman todellisuutta. Samalla hän
pyrki osoittamaan, että sosiaalisen ja hengellisen
pelastuksen välillä ei ole erotusta. Molemmat
kuuluvat Jumalan lähetykseen maailmassa. Gudina Tumsa ilmaisi pelastuskäsityksensä erityisesti Etiopian tilanteessa sanomalla, että malariasta
parantamisen ja synnistä pelastamisen välillä ei
ole erotusta. ’Jeesus Kristus pelastaa’ tarkoittaa,
että hän parantaa kirjaimellisesti fyysisestä sairaudesta, samoin kuin synnin taakasta. Se tarkoittaa
toisin sanoen, että sosiaalinen toiminta, yhteisön
kehittämistyö ja epäinhimillisistä rakenteista va-

Gemechu Olana sanoo, että Gudina Tumsa ei tehnyt eroa
sosiaalisen ja hengellisen pelastuksen välillä.
pauttaminen ovat yhden evankeliumin toisiinsa
liittyviä osia.
Ensimmäisille lähetystyöntekijöille lähetystyön tärkeimpänä asiana oli evankeliumin sanallinen julistaminen, evankeliumi vanhurskauttamisesta ja yksilön uudistumisesta sekä samalla
kirkon perustaminen. Sillä tavalla lähetys aluksi
ymmärrettiin, ja sellaisena se välitettiin uskonyhteisölle. Suurin osa lähetystyöntekijöiden ja
myöhemmin perustetun kirkon kehitysyhteistyöstä oli pääasiassa väline johonkin päämäärään, ei tarkoitus sinänsä. Humanitaarinen työ ja
erilainen sosiaalinen toiminta ja kehitysyhteistyö
olivat evankeliumin levittämisen välineitä. Vastaanottajille tai toiminnan kohteena oleville
ihmisille näin ei kuitenkaan ollut asianlaita.
Sosiaalinen toiminta ymmärrettiin osaksi itse
evankeliumia, ei joksikin muuksi tai vähemmän
arvokkaaksi.

Tosiasiassa toisen maailmansodan jälkeinen
yleinen kehitys ja muutokset käänsivät edellä
kuvatun tilanteen päinvastaiseksi: sosiaalinen
toiminta sai nyt ensimmäisen sijan kansainvälisissä ekumeenisissa piireissä. Ekumeeniseen
ajatteluun vaikuttivat voimakkaasti kriittisen
teologisen kehityksen alainen missiologinen
muutos ja kehitystä koskeva hallitseva ekumeeninen käsitys. Edellinen keskittyi maailman
koviin tosiasioihin eri puolilla maailmaa ja
jälkimmäistä muovasi huomattavassa määrin
kasvun ja modernisaation ajattelumallit. Ekumeeniseen ajatteluun vaikuttivat voimakkaasti
1950- ja 1960-lukuja hallitseva evolutionistinen
ja funktionalistinen traditio.
Tämän mukainen ajattelu tuli hallitsevaksi
1960-luvun aikana lähetysjärjestöissä ja kirkon
avustusjärjestöissä. Ne keskittyivät sosiaaliseen
hyvinvointiin ja alikehityksen uhrien tukemiseen
antamalla avustuksia ja hätäapua, rakentamalla
kouluja, kliinikoita ja sairaaloita ja perustamalla
muita laitoksia. Tällä keskittymisellä oli juurensa edellä mainitussa modernisaation ideologiassa.
Myöhemmin ne laajensivat toimintaansa suuriin
kehitysyhteistyöhankkeisiin, joiden tarkoituksena oli edistää sosiaalista ja taloudellista muutosta
ihmisten elintason parantamisen toivossa. Erityisesti ns. kolmannen maailman haasteiden edessä
lähetysjärjestöjen ja läntisten kirkkojen toiminta
muuttui resurssien siirtämisen välineeksi kehitysmaiden yhteistyökirkkojen ja järjestöjen
kautta, tarkoituksena tukea näiden maiden
kehittymistä. Sillä tavoin kehitystyöhön osallistumisesta tuli paikallisten kansallisten kirkkojen,
kuten Mekane Yesus kirkon, tehtävä.
Läntiset kirkot näkivät tämän tehtäväkseen ja

solidaarisuuden osoittamiseksi taistelussa muutoksen aikaansaamiseksi kehitysmaissa. Maailman ja optimismin hallitsemalla 1960-luvulla
rakennettiin suuria kehitysohjelmia siinä uskossa
että ne saisivat aikaan kehitysmaiden kohtalon pysyvän muutoksen. Kauan aikaa päästrategiana oli
keskittyminen pääomaan ja teknologiaan, joista
köyhissä maissa oli tietenkin pulaa.
Gudina Tumsan ja muiden kolmannen
maailman teologien mielestä käsitys, joka rajasi
kehitysyhteistyön pelkkään taloudelliseen kasvuun ja aineelliseen hyvinvointiin, ohitti elämän
muut arvot ja oli niin ollen epärealistinen. Pelkkä
teknistaloudellinen tarkastelu ja uusien pääomien
ja resurssien mobilisointi ei voi muuttaa köyhien
maiden oloja, kuten alkoi vähitellen käydä ilmeiseksi myös laajenevassa ekumeenisessa ajattelussa.
Uskoakseni Gudina Tumsan käsitys perustui
siihen, miten hän ymmärsi koko pelastuksen asian
ja kirkon tehtävän. Henkilökohtainen ja yhteisöllinen pelastus olivat hänen ajattelussaan tasapainossa. Hänellä oli kokonaisvaltainen pelastuskäsitys, joka siihen aikaan oli tulossa kolmannen
maailman teologiaksi, varsinkin kontekstuaalisen
vapautuksen teologian edustajien keskuudessa.
Tumsan kaikki kirjoitukset perustuivat perusnäkemykseen, joka sulki sisäänsä sosiaalieettisen,
poliittisen ja seurakunnallisen näkökulman. Hänelle evankeliumin suullinen julistaminen ja sosiaalinen toiminta ovat erottamattomat eikä toista
voi asettaa ensisijaiseksi ja toista toissijaiseksi, vaan
ne ovat yhdessä osa sitä Jumalan koko toimintaa
johon kirkko on kutsuttu.
Käännös: Hannu Paavola

Gudina Tumsa:

Evankeliumin julistaminen ei ole
vain jotain hengellistä toimintaa!
”Julistus, sellaisena kuin me sen ymmärrämme, perustuu Luukkaan evankeliumin
4. lukuun, jossa sanotaan että sokeat saavat
näkönsä, köyhät kuulevat hyvän uutisen, sorretut saavat vapauden ja vangit vapautetaan.
Tunnette tekstin hyvin. Meille julistaminen
ei ole jonkinlaista hengellistä toimintaa, niin
kuin länsimainen ajattelu ymmärtää. Vaan se
on pelastava voima, joka vapauttaa ihmisen,

millaisissa oloissa hän sitten elääkin. Se koskettaa ihmisen koko persoonallisuutta.”
Pastori Gudina Tumsa toimi Etiopian
Mekane Yesus kirkon pääsihteerinä vuodesta
1966 vuoteen 1979, jolloin hän sai surmansa
Etiopian silloisen kommunistisen vallankumousneuvoston käsissä.
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Pekka Y. Hiltunen tutustui Tanskassa kritittyjen osastoon uushenkisyystapahtumassa.

Kristinuskoa ja uushenkisyyttä
saman katon alla Tanskassa
IKON on tanskalainen yhdistys, joka toimi luterilaisen kirkon tunnustuksen pohjalta dialogin
mahdollistajana uuden henkisyyden ja Tanskaan
rantautuneiden ei-kristillisten uskontojen edustajien kanssa.

Mystikkens univers –näyttely
IKON on jo seitsemän vuoden ajan osallistunut
suomalaisia Hengen ja tiedon ja Minä Olen –messuja vastaaviin uuden ajan henkisyyden näyttelyihin. Näyttelyssä kristillisillä järjestöillä oli
yhteinen alue, josta löytyi kuusi osastoa. Näytteillepanijoina osastossa olivat dialogifoorumi IKON,
lähetysjärjestö Areopagos, Tanskan raamattuseura, rukouspalvelu ”I Mesterens Lys” ja katolinen
Foculare-yhteisö. Tutustuin kristittyjen yhteiseen
näyttelytilaan lokakuun lopulla 2004.
Yhteisosastolla oli esirukousristi, johon mes-
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suvieraat saattoivat kiinnittää kirjoittamansa
esirukouspyynnöt. I Mesterens Lys –rukouspalvelujärjestö oli värvännyt paikalle vapaaehtoisia
esirukouspalvelijoita, mm. kaksi albapukuista
pappia. Kristittyjen osastolla oli vilskettä, ja ilmaiseen esirukouspalveluun oli jopa jonoa.
Messuosaston yhteyteen oli rakennettu myös
mietiskelytila alttareineen. Messuohjelmaan sisältyi myös yleisöluento labyrinttikuvion käytöstä
ihmisen sisäisen hengellisen matkan kuvaajana ja
kristillisen mietiskelyn apuvälineenä.
Muualla messuilla healing- ja selvännäkö-palvelut olivat keskeisinä esillä. Selvännäkö-palvelut
olivat ainakin kahdessa kohteessa maksullisia, 150
ja 200 DKr/puoli tuntia. Kristilliseen läsnäoloon
uuden uskonnollisuuden messuilla suhtauduttiin kuulemma aluksi varauksellisesti, mutta nyt
kristillinen läsnäolo on jo vakiintunut käytäntö.

Lähetysteologin
pöydältä

Lähetysasiakirjat
seurakunnissa käyttöön
Luterilaisen maailmanliiton (LML) neuvosto
hyväksyi viime syyskuussa Genevessä 13 jäsentä
käsittäneen kansainvälisen ad hoc -tiimin monivuotisen työskentelyn tuloksen uudeksi lähetysasiakirjaksi luterilaisten kirkkojen käyttöön.
Olen ryhtynyt kääntämään lähetysasiakirjaa
suomeksi ja tarkoitus on, että se saadaan tämän
kevään aikana seurakuntien käyttöön.
Tämä uusin lähetysasiakirja Lähetys kontekstissa: muutos, sovinto, varustaminen, rakentuu
paljolti LML:n vuoden 1988 lähetysasiakirjan
Yhdessä Jumalan lähetyksessä perustalle. Se
kuitenkin tarjoaa erilaisen tulkinnallisen lähestymistavan lähetykseen ja pyrkii vahvistamaan
teologisia perusteita lähetyksen ymmärtämistä ja
käytäntöä varten nyt uudella vuosituhannella.
Lähetys ymmärretään edelleen osallistumisena
Kolmiyhteisen Jumalan lähetykseen (Missio Dei)
kokonaisvaltaisesti. Tällöin lähetys sisältää mm.
julistamisen, palvelun, uskontovuoropuhelun
ja oikeudenmukaisuuden puolustamisen. Usein
viitataan Jumalan valtakunnan todellisuuden
murtautumiseen tähän maailmaan Jeesuksessa
Kristuksessa. Lähetys kuuluu kirkon olemukseen ja koko kirkolle. Tarkoituksena on myös
kannustaa kirkkoja ja lähetysjärjestöjä arvioimaan kriittisesti lähetystä kontekstissa. Asiakirja
pyrkii vahvistamaan ja syventämään kirkon
itseymmärrystä missionaalisena kirkkona: kirkko on olemukseltaan lähetystä. Missionaarisella
kirkolla puolestaan tarkoitetaan kirkon käytännössä tekemää lähetystyötä.
Uusi lähetysasiakirja keskittyy lähetyksen
kolmeen ulottuvuuteen: muutokseen (transformation), sovintoon (reconciliation) ja varustamiseen (empowerment). Ne heijastavat
Jumalan lähetystä luojana, lunastajana ja pyhittäjänä ja korostavat missiologisessa käsityksessä
Kristuksen kolminaista tietä: inkarnaation tie,
ristin tie, ja ylösnousemuksen tie. Nämä lähetyksen ulottuvuudet läpäisevät kaiken lähetystoiminnan ja tarjoavat kriteerit, joilla kirkko
arvioi uskollisuutensa lähetyksessä Kristuksen
edessä, joka on lähettänyt sen maailmaan. Kirkon on myös kriittisesti tarkasteltava lähetyksen

toteuttamista. Onko lähetys todellista uskon
harjoittamista, joka tietoisesti suuntautuu saamaan aikaan muutosta, sovintoa ja varustamista
yhteiskunnassa, vai onko se pelkkää toimimista?
Asiakirjan valossa kirkon olisi tutkittava, kuinka
kokonaisvaltaista ja kontekstuaalista sen lähetyskäytännöt itse asiassa ovat.
Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) jäsenkirkkojen toimesta on julkaistu aikaisemmin
kaksi merkittävää lähetysdokumenttia, jotka
ovat ”Lähetys ja evankelioiminen – ekumeeninen julkilausuma” (1982) ja ”Lähetys ja evankelioiminen ykseydessä tänään” (1999). Nämä
dokumentit, joihin voi tutustua myös suomeksi
tutkimuksessani vuodelta 2004, ilmaisevat merkittävän ekumeenisen yksimielisyyden, joka koskee monia yhdessä käsiteltyjä teemoja. Yhteinen
trinitaarinen missio Dei -teologia ja kokonaisvaltainen lähetysnäkemys auttavat kristittyjä käytännön lähetystyössä, evankelioimisessa, uskontodialogissa ja eri ideologioiden kohtaamisessa.
Teologia ankkuroidaan Raamatun teksteihin ja
yhteisiin, eri kirkollisten traditioiden käyttämiin
dokumentteihin eri aikakausilta. Jumalan sanan
julistuksen ja kasteen sekä eukaristian sakramenttien yhteys tehtävään lähetystyöhön tulee
selvästi esiin. Nämä kaksi lähetysdokumenttia
ovat perustana, kun Ateenassa 9.-16. 2005 järjestettävä 12. KMN:n maailmanlähetyksen ja
evankelioimisen konferenssi jatkaa ekumeenista
missiologista työskentelyä lähetyksen hyväksi.

TIMO VASKO
timo.vasko@evl.fi
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Oto.-uskontosihteerit seuraavat ajan uskonnollisia ilmiöitä hiippakunnissaan ja käyvät vuoropuhelua uskontojen ja
filosofioiden edustajien kanssa. Kuva: Kirsi Myllyniemi

Uskontosihteerinä
Mikkelin hiippakunnassa
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Kussakin hiippakunnassa on tuomiokapitulin
nimeämä oto.-uskontosihteeri, jonka tehtävänä
on seurata hiippakunnan alueella tapahtuvaa
uskonnollista liikehdintää, erilaisia uskonnollisia
ilmiöitä ja liikkeitä, niiden opetuksia, toimintatapoja ja rekrytointimenetelmiä. Uskontosihteeri
toimii myös seurakuntien työntekijöiden ja seurakuntalaisten kouluttajana ja palveluneuvojana, kun valmistaudutaan kohtaamaan eri tavalla
uskovia ja ajattelevia.
Minun työalueeni on Mikkelin hiippakunta.
Päätyökseni toimin Jaalan pienen maalaisseurakunnan kirkkoherrana. Seurakuntani on Kouvolan rovastikunnan pohjoisin.
Toimin tuomiokapitulin nimeämänä ja hiippakuntavaltuuston alaisena. Saan rahoituksen
työhöni ja toimintaani tuomiokapitulilta. Vuosittain annan hiippakuntavaltuustolle toimintakertomuksen työstäni.
Erilaiset uskonnot ja uskonnolliset ilmiöt
moninaisine organisaatioineen ja uskomusmuotoineen kiehtovat minua. Taustaa oto.uskontosihteerin tehtävän hoitamiselle loivat
osaltaan Thaimaassa SLS:n lähetystyöntekijänä
buddhalaisuuden keskellä viettämäni vuodet
1980-luvulla sekä se, että toimin lähetystyön
hiippakuntasihteerinä tuomiokapitulissa ja hiippakuntani seurakunnissa 10 vuoden ajan ennen
nykypestiä. Olen myös toiminut pitkään Inkerin

kirkon koulutuskeskuksen tuntiopettajana
ja kurssinpitäjänä. Näissä hommissa käymäni
vuoropuhelut avasivat minulle uuden ikkunan
uskontojen, filosofioiden ja uususkonnollisuuden rikkaaseen ja varsin kirjavaan maailmaan.
Jumalakuvia, erilaisia pelastusteitä, menetelmiä,
rituaaleja ja oppeja on tullut eteen paljon.
Mielestäni on tärkeää käydä vuoropuhelua
ajan ilmiöiden ja uskontojen edustajien kanssa.
Voimme, ja saamme, tehdä niin kukin omista
lähtökohdistamme ja omasta uskostamme käsin,
kunhan teemme sen kunnioittaen ja toisiamme
kuunnellen.

Tietoa ajan ilmiöistä
Hiippakunnallisten uskontosihteerien verkosto
kokoontuu neljästä kuuteen kertaa vuodessa,
vuoroin kussakin hiippakunnassa. Kokouksissa
jaamme alan kuulumisia. Tavallisesti käymme
myös tutustumassa johonkin kokouspaikkakunnalla toimivaan uskonnolliseen yhteisöön,
liikkeeseen tai yritykseen.
Joulun alla Kouvolassa pidetyssä kokouksessa
keskusteltiin alustusten pohjalta vampirismista
ja ihmissusi-ilmiöstä. Täällä Kymenlaaksossa
meillä on Valkealan sairaalan Nuorisopsykiatrian ja Kouvolan alueen kristillisten seurakuntien
yhteistä työtä näiden ilmiöiden uhrien hoitamiseksi ja tukemiseksi. Vampyyreiksi itsensä miel-

täviä nuoria ja saatananpalvojia sekä wiccalaisia
eli uusnoitia on jatkuvasti ollut terapiahoidossa
nuorisopsykiatrian puolella. Samalla tutustuimme myös Kouvolassa toimivaan Ylistyksenvuori-seurakuntaan, joka on Elämän Sana (Livets
Ord) -liikkeeseen yhteyksiä omaava pieni, uusi
kristillinen seurakunta. Näin saamme helposti
uutta tietoa erilaisista uususkonnollisista ilmiöistä, vanhan pakanuuden uusista ilmenemismuodoista sekä kristinuskon uusista muodoista
ja sisällöistä.

Seminaareja ja
koulutustapahtumia
Järjestämme koulutustapahtumia paikallisesti
seurakuntiin, rovastikuntien yhteistyönä tai
jopa valtakunnallisesti. Kouvolassa toteutettiin
viime vuoden alussa Pahuus keskellämme -seminaari, joka keskittyi selvittämään erityisesti
saatananpalvonnan ja uuspakanuuden sisältöjä,
historiaa sekä nykypäivään kuuluvia muotoja
medioissa, nuorten elämässä ja internetissä sekä
toisaalta näiden liikkeiden uhreiksi joutuneiden
hoitoa ja tukitoimia. Seminaari oli suunnattu
opetusalan, terveydenhuollon, seurakuntien,
kristillisten järjestöjen, sosiaalitoimen ja poliisin
edustajille. Kiinnostus olikin suuri, sillä tapahtumaan osallistui runsaat 170 henkeä. Itse olin
seminaarissa yhtenä kouluttajana nuorisopsykiatrian ylilääkärin ja Nokia Mission evankelistan
ohella. Vastaavia koulutustapahtumia pyritään
myös jatkossa järjestämään eri puolilla hiippakuntaa eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Neuvontatöitä riittää
Seurakuntien väki ja yksityiset eri alojen ammattilaiset ja muut asiasta kiinnostuneet myös
soittelevat ja lähettävät sähköpostitse paljon kysymyksiä uskonnollisista liikkeistä ja ilmiöistä.
Tätä palvelua varten olen yrittänyt koota vuosien varrella tietoa liikkeistä ja ilmiöistä, joista sitten voin toimittaa pyydettyä tietoa tai vastauksia
kyseleville. KLK:n kotisivuilla uskontokasvatussihteeri Pekka Y. Hiltunen pitää vastaavanlaista
valtakunnallista palvelua. Oma palveluni on
paikallisempaa ja pienimuotoisempaa. Tämä
oto.-uskontosihteerin työ on myös itselleni
haaste rukoilla sen puolesta, että elävä Jumala
ja Vapahtaja voisi ja saisi koskettaa armollaan ja
rakkaudellaan jokaista kohtaamaani ihmistä. Ehkäpä itsekin joskus saan olla hänen palvelijanaan
hänestä todistamassa noissa hetkissä..
HEIKKI KIVILUOTO
Uskontosihteeri oman toimensa ohella, Mikkelin hiippakunta

Lähetystyöntekijäkoulutus on kirkon
henkilöstökoulutusta
Kirkon lähetystyön keskus (KLK) ja kirkon
lähetysjärjestöt ovat pitkään kehittäneet
ja pyrkineet tehostamaan lähetystyöntekijäkoulutuksen yhteistyötä. Viime vuosien
aikana tavoitteena on pidetty sitä, että
koulutus voitaisiin aikaisempaa selvemmin
nähdä osana kirkollista henkilöstökoulutusta, ei vain lähetysjärjestöjen antamana
työpaikka- tai muuna koulutuksena.
Yhteistyössä kirkon koulutuskeskuksen
kanssa valmistui syksyllä 2004 ”Kirkon kansainvälisen työn erikoistumiskoulutus – lähetystyön tehtäviin valmentava koulutus”
-niminen opetussuunnitelma, jonka kirkon
ulkoasiain neuvosto hyväksyi kokouksessaan 10.1.2005.
Opetussuunnitelmassa
määritellään
koulutuksen tavoitteet neljällä ydinosaamisen alueella, jotka ovat kirkollinen ja
yhteiskunnallinen osaaminen, kieli- ja
kulttuuriosaaminen, vuorovaikutustaidot
ja muutososaaminen sekä organisaatio- ja
tehtäväosaaminen.
Kulttuurisensitiivisyys ja spiritualiteetti ovat koulutuksen
läpäisevät ulottuvuudet. Koulutuksen
nimittäminen kirkon kansainvälisen työn
erikoistumiskoulutukseksi määrittelee sen
osaksi kirkon henkilöstökoulutusta. Erikoistumiskoulutuksella tarkoitetaan siinä
yhteydessä koulutusta, joka on ”viranhaltijan tai työntekijän perehdyttämistä hänelle
uuteen erityisvirkaan tai tehtävään, johon
hänet on joko hakemuksen pohjalta valittu
tai työnantajan toimesta määrätty”.
Koulutuksen käytännön toteutumista
seurataan KLK:n ja kirkon lähetysjärjestöjen yhteisessä lähetystyöntekijäkoulutuksen
kehittämistyöryhmässä. Lähetystyöntekijäkoulutusta järjestävät tällä hetkellä Suomen
Lähetysseura yhteistyössä Helsingin Kristillisen Opiston kanssa, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys yhteistyössä
Kansanlähetysopiston kanssa sekä Luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä yhteistyössä
Suomen Raamattuopiston kanssa. KLK
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Kristittyjen maahanmuuttajien
haaste kirkollemme
Uskonnon rooli yhteiskunnassa on muuttunut merkittävästi
kansainvälisen muuttoliikkeen seurauksena. Tällä tosiasialla ei
viitata vain islamin ja muiden maailmanuskontojen leviämiseen,
vaan myös siihen, että etelän kristittyjä on saapunut länsimaihin. Kristittyjen enemmistö kohtaa nyt kristillisen maailman
periferian, suomalaisen luterilaisuuden.
Osa maahanmuuttajista on tullut ensin Kansainvälisen seurakunnan yhteyteen. Useimmat ovat
sittemmin luoneet omia kieli- tai kirkkokuntaperusteisia seurakuntia ja ryhmiä. On myös
kristittyjen ryhmiä, jotka ovat kokonaisina yhteisöinä hakeutuneet luterilaisten seurakuntien
yhteyteen, esimerkiksi sudanilaiset.
Usein nämä seurakunnat ovat tarpeellisia turvapaikkoja, joissa jäsenet saavat yhteisön hyväksyntää, suojaa ja tukea toinen toisiltaan. Yhdessä
olo helpottaa uuden yhteiskunnan vierauden ja
torjuvuuden kohtaamisessa. Seurakuntien merkitys on nähtävä tärkeäksi myös selviytymisen

kannalta. Ne eheyttävät ihmisten identiteettiä ja
tukevat omaa kulttuuria, toimivat ankkureina,
pitävät ihmistä kiinni jossakin, estävät orpoutta,
ajelehtimista ja eksymistä epävarmuuden täyttämissä elämäntilanteissa.
Riemullinen yhdessäolo on tyypillistä näille
seurakunnille, samoin sitoutuminen kristittyjen
yhteyteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen,
elävä ja runsas musiikkitoiminta, hengellinen
opetus ja rukous. Monilla ryhmillä on vireät yhteydet Euroopan muihin diasporaseurakuntiin.
Raamattua opiskellaan intensiivisesti ja uskoa
halutaan elää todeksi arjessa, lapsia ja nuoria

Suomalaisen elämänmenon kansainvälistyminen näkyy myös kristillisissä yhteisöissä. Kuva: Kirsi Myllyniemi
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opetetaan, lähetystyötä halutaan tehdä isäntämaassa ja lähtömaassa, omaisia kotimaissa tuetaan taloudellisesti. Julkista tunnustautumista
kristityksi ei hävetä.

Maallistuneessa yhteiskunnassa
Miten etelän kristityt katsovat seurakuntaelämäämme ja kristillisen uskon elämistä arjessa?
Kuinka paljon heille välittyy kaksoisviestejä,
jotka he kokevat torjumiseksi?
Yhteiskuntamme ei noteeraa uskontoa ihmisen elämän luonnolliseksi osaksi ja tämä kauhistuttaa maahanmuuttajia. He katsovat kirkkoon
päin ja odottavat sieltä vahvistusta uskolleen,
solidaarisuutta ja yhteyttä.
Monet muualta tulleet kristityt ovat suuntautumiseltaan evankelikaaleja, helluntalaisia
tai karismaatikkoja. Oma kirkkomme on yleisesti ottaen melko korkeakirkollinen, kuivahko
ja opillisesti avaramielinen, hyvin erilaisten
kristillisten suuntauksien foorumi. Moni maahanmuuttaja kokee seurakuntaelämämme hengettömäksi ja vieraaksi ja lähetyskäsityksemme
puolisydämiseksi.
He näkevät maallistumisen piirteitä myös kirkossa, talouskeskeisyyttä, median, mainonnan
ja trendien hallitsevuutta. Yksilön vapauksien

laajuus ja yksityisyyden suojan korostaminen
näyttäytyy heille vastuuttomuutena suhteessa
lähimmäisiin. Harva viihtyy kirkolla kovin pitkää
aikaa. Myös pohjoisen hyvinvointivaltion todellisuus ja ihmisten pahoinvointi hämmästyttää.
Puhe tasa-arvosta saattaa osoittautua vain tiettyjä
ihmisryhmiä koskeviksi. Miltä mahtaa näyttää
suomalaisten seurakuntien varainkäyttö niistä
kristityistä, jotka anovat avustuksia selvitäkseen
edes perustarpeistaan?

Maahanmuuttajat paljastavat
holhoavan ylemmyytemme
Meitä on aina kauhistuttanut Etelä-Afrikan
apartheid, mutta tunnistammeko omaa suhtautumistamme esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia työtovereitamme tai niitä etnisiä ryhmiä
kohtaan, jotka käyttävät seurakuntiemme tiloja?
Onko meillä mitään todellista yhteyttä ja keskinäistä arvostusta?
Miksi on helpompi kutsua lähetysjuhlille vieraileva puhuja kaukaa kumppanuuskirkon piiristä, kuin kotimaan etnisistä kristittyjen ryhmistä?
Arvotetaanko kaukaa tullut vieras eri tavalla?
Lähellä olevat kiinalaiset ja etiopialaiset kristityt
ovat meille melko tuntemattomia. Miksi he ovat
meille niin näkymättömiä?

Seurakunnat eheyttävät ihmisten identiteettiä ja tukevat omaa kulttuuria, toimivat ankkureina, pitävät ihmistä kiinni jossakin, estävät orpoutta, ajelehtimista ja eksymistä epävarmuuden täyttämissä elämäntilanteissa. Kuva: Kirsi Myllyniemi
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Ennakkoluulomme
yhteyden esteenä
Arastelemme maahanmuuttajaseurakuntien
epädemokraattisia johtamismalleja, narratiivista
teologiaa, näkyjen ja unien korostusta, ruumiin
kieltä hartauden malleissa, intensiivistä rukousta,
tunteiden ja ruumiin kielen vahvaa käyttöä.
Tämä arkuus paljastaa kuinka sidoksissa
olemme länsimaisen rationaalisuuden dualistisiin
käsityksiin. Afrikkalaiset maailmankuvat eivät
oudoksu vastakkaisten uskomusten yhtäaikaista
olemassaoloa. Suljemme ulos ja rajaamme jatkuvasti. Evaluointipakko rajaa eri tavoin uskovat
kristityt meiltä kauas ulottumattomiin.
Monessa kirkossa on todettu dialogi muiden uskontojen edustajien kanssa jotenkin helpommaksi
kuin keskustelun avaaminen kristittyjen kanssa.
Onko meidän mahdollista löytää tasavertaista
yhteyttä ja keskinäistä arvostusta keskenämme
ja oikoa niitä väärinkäsityksiä ja ennakkoluuloja,
joita väliimme syntyy? On kaunis ajatus kutsua etnisten seurakuntien johtajia valmiiseen pöytään.
Kuvittelemme, että tämä on osallistamista. Milloin
suomme heille tilaa agendan rakentamisessa täysipainoisina, vakavasti otettavina kumppaneina?
Aito monikulttuurisuus kirkossa edellyttää kaksisuuntaista muutosta, sekä isäntämaan kristityissä
sekä uusissa tulokkaissa.

Maahanmuuttajakristityt haastavat missiologisen käsityksemme
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Saatamme nähdä maahanmuuttajakristittyjen
lähetyskäsityksen vanhanaikaisena. Ajattelemme,
etteivät he tunne tarpeeksi länsimaista kulttuuria
tietääkseen, miten täällä tulee pitää esillä evankeliumia. Eivät he toki tunne ”sovinnaisuussääntöjämme”! Vetoamme kontekstualisoinnin
välttämättömyyteen myös tässä kohdin.
Maahanmuuttajakristityillä on paljon elävämpi yhteisöllisen, ihmisläheisen elämän kokemus.
Yhteisö on heille välttämätön osa elämää. Me
sen sijaan elämme yhä enemmän eristyksissä toisistamme. Emme uskalla lähestyä suoraan toista
ihmistä, koska yksityisyyden kunnioitus hillitsee
meitä. Jokainen jää omiin oloihinsa. Maahanmuuttajat uskaltavat ylittää helpommin ihmisten
välisiä kynnyksiä. He uskovat yhä ihmeisiin. He eivät vielä spekuloi erilaisilla jumalakäsityksillä, eikä
heillä ole varaa ylelliseen teologisointiin.
Nykyajan pluralismi on muuttanut suhdettamme lähetystehtävään. Maailma, koti-Suomi ja
perinteiset lähetyskentät ovat nyt sisäkkäin. Evankelioinnin ja lähetyksen rajoja on hankala luoda.
Kun me puhumme lähetyksestä nyt, puhumme
kirkkojen välisestä yhteistyöstä ja avusta.
Nuoret kasvavat kirkot kaukana olevissa maissa
herättävät mielenkiintoa ja innostusta seurakun-

nissamme, mutta kontakti täällä oleviin pieniin ja
aktiivisiin kristittyjen ryhmiin on yhä yllättävän
etäinen. Herättääkö spontaani, rohkea kristittynä
olo meissä suojautumisen tarvetta? Rytmit ovat
kiehtovia, mutta laulujen ja saarnojen sisällöt
eivät sitä ehkä ole. Ehkä me tiedostamattamme
odottelemme maahanmuuttajakristittyjen sopeutumista suomalais-länsimaiseen kontekstiin
ja sen ”asiallisuuteen”.
Olisi välttämätöntä tarkastella postmodernin
ajan vaikutuksia länsimaiseen kristillisyyteen
ja uskaltaa nähdä myös eteläisten kristittyjen
läheisempi suhde varhaisen kristillisen elämän
malleihin. Heidän elämänsä on usein paljon lähempänä Uuden testamentin aikaa kuin meidän
postmoderni elämämme. Mukautumisen tie vie
helposti suhteellisuuden korostamiseen ja sokeutumiseen sille mihin tämä tie johtaa. Tässä tarvitsemme maahanmuuttajakristittyjen apua. Nyt
on heidän tehtävänsä olla profeetallisessa roolissa.
Maahanmuuttajat osoittavat myös luomiamme
rajoja ja muistuttavat, että tärkeintä on yhteinen
perusta: Kristuksen seuraajiin kuuluminen, ei se
mihin ryhmään tai kirkkoon kuuluu.
On välttämätöntä avata toisillemme erilaiset
eettiset ja teologiset näkemykset väärien tulkintojen ja johtopäätösten korjaamiseksi. Lähetys on
nähtävänä yhteisenä ja vastavuoroisena tehtävänä.
Kynnyskysymyksiä tässä haasteessa on suhde uskon, kirkon ja modernin tieteen välillä, kehitys ja
maallistuminen. Niistäkin on uskallettava käydä
dialogia. Emme myöskään saisi enää nähdä maahanmuuttajaseurakuntia vain diakonisen avun
kohteina.
Voiko kirkko enää toimia uskottavana profeetallisessa tehtävässä, jos kristittyjen ryhmien
prioriteetit eroavat toisistaan, jos osa kristityistä
Suomessa elää täysin marginaalissa? Missä ovat
ne yhteiset foorumit, joissa voisimme etsimällä
etsiä sitä yhteistä, jonka takana kaikki seisomme
ja jonka puolesta puhumme Suomessa? Missä
ovat yhteiset suuret juhlajumalanpalvelukset,
joissa voimme kaikki tunnustautua Kristuksen
seuraajiksi ja todistaa julkisesti kirkon monikulttuurisuudesta?
On yhä vallalla olettamus länsimaisen kulttuurin normatiivisuudesta. Sama koskee länsimaisten
kirkkojen ajattelua ja omaa käsitystämme luterilaisesta enemmistökirkosta Suomessa. Etelän
kristityt paljastavat poliittisen korrektiutemme
puhuessamme Kristuksesta ja pelastuksesta ja
itsestämme ”sivistyneinä” kristittyinä. Se on tarpeen. Solidaarisuus ehdoitta Kristuksen seuraajien
kesken avaa aarteita, joista emme ole aavistaneet.
Uskon kielet ovat monet, mutta on vain yksi
Kristus.
MARJA-LIISA LAIHIA
Kirkon maahanmuuttajatyön sihteeri

On olemassa merkkejä siitä, että ankara ja suvaitsematon fundamentalistinen uskontulkinta valtaa alaa islamilaisissa
maissa. Mutta se ei välttämättä ole poliittista. Kuva: Kylväjä

Intensiivisen islamin ilosanoma
Viime vuosikymmeninä – oikeastaan Iranin vallankumouksesta 1979 lähtien – olemme saaneet
todistaa islamin intensiteetin nousua. Tarkoitan
tällä islamin radikalisoitumista, politisoitumista
ja ideologisoitumista. Intensiteetin lisääntymisellä viittaan myös islamin entistä selkeämpään
uskonnolliseen tai hengelliseen profiloitumiseen.
Lisäksi islam on globalisoitunut ja kansainväistynyt. Aiempi selvä raja islamilaisen maailman ja
muun maailman välillä on hämärtynyt.
Länsimaista mediajulkisuutta hallitsevat voimakkaat stereotypiat ja ennakkoluulot. Valitettavasti länsimaista islam-kuvaa hallitsee radikaalin
islamismin tai militantin fundamentalismin
uhkakuva. Samalla on ajauduttu käsitteellisiin
sekaannuksiin. Fundamentalismin alle niputetaan monenlaisia ilmiöitä. Radikaalit, varsin
marginaaliset liikkeet leimaavat koko islam-kuvaa. Maltillinen, avara ja suvaitsevainen islamin
valtavirta jää vaille huomiota.
Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että radikaali
poliittinen fundamentalismi ja aggressiivinen
islamismi ovat ohittaneet huippunsa tai menettämässä käyttöenergiansa. En suoralta kädeltä
yhdy näihin arvioihin. Nämä ääriliikkeet elävät
yhtäältä jatkuvasta konfrontaatiosta länsimaisen
kulttuurin kanssa, toisaalta löytävät uutta kasvualustaa islamilaisten maiden yhteiskunnallisen
ja taloudellisen kriisin aiheuttamasta syvästä turhautumisesta.
Onko islam suvaitsevaista? Riippuu, keneltä
kysyy. Sekä Koraanissa että islamin historiassa
voi nähdä kaksi erilaista tulkintalinjaa, yhtäältä
avaran ja suvaitsevan, toisaalta tiukan ja eksklu-

siivisen. Nämä tulkintatraditiot ovat suhtautuneet sekä oman yhteisön eri tavalla ajatteleviin
jäseniin että ei-muslimeihin perin eri tavalla. On
olemassa merkkejä siitä, että ankara ja suvaitsematon fundamentalistinen uskontulkinta valtaa
alaa islamilaisissa maissa. Mutta se ei välttämättä
ole poliittista. Seuraavassa esittelen yhtä täysin
epäpoliittista sunnalaisuuden suuntausta.

Islamin ”herätysliike”
Tablighi moskeijat
Kun olin vuosina 1980–1981 opiskelemassa
arabiaa Jordaniassa, asuin ehkä keskimääräistä
köyhemmällä Ammanin esikaupunkialueella.
Vuokraisännällä oli tapana kerran kuussa tulla
henkilökohtaisesti keräämään vuokra. Kerran
hän lähetti kaksi noin parikymppistä poikaansa.
Nämä olivat samanikäisiä, mutta hurskaan muslimi-isänsä kahdesta eri vaimosta. Nuoret miehet
alkoivat teellä istuessamme innokkaasti todistaa
uskostaan.
He kysyivät, olinko lukenut Koraania ja halusinko sellaisen. Lupasin vastaanottaa sen (vaikka
minulla sellainen olikin), jos he puolestaan
ottaisivat minulta arabiankielisen Raamatun.
Tästä he ehdottomasti kieltäytyivät, koska se oli
heidän mielestään väärennetty, täynnä juutalaisten ja kristittyjen valheita. Vain Koraanissa olisi
Jumalan sana aidossa ja lopullisessa muodossaan.
Koraanin tarjoaminen minulle oli sikäli poikkeuksellista, että jo islamin varhaisimmilta vuosisadoilta on ollut periaatteena, ettei vääräuskoisten
yleensä sallita lukea islamin pyhää kirjaa.
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Jälkeenpäin ymmärsin, että kotonani vierailleet nuoret miehet edustivat islamilaisen
maailman merkittävintä ja nopeimmin leviävää
fundamentalistista uudistusliikettä, josta käytetään nimitystä Tablighi moskeijat. Sana tabligh
tarkoittaa sanoman välittämistä, kommunikointia tai julistusta. Nimi kertoo oleellisimman
liikkeestä: On kysymys islamin ilosanoman
levittämisestä.

Epäpoliittinen sunnilainen liike

Kuva: Kylväjä
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Keskustelun kuluessa huomasin ensi kertaa
elämässäni joutuneeni muslimien käännytystyön
kohteeksi. Sen jälkeenkin sitä on tapahtunut
suhteellisen harvoin. Vaikka islam on universaali
lähetysuskonto, se ei yleisesti ottaen pyri käännyttämään ei-muslimeja. Monissa historian vaiheissa erityisesti kristittyjen ja juutalaisten kääntymistä on jopa pidetty ei-toivottavana. Islamin
leviämisen dynamiikka perustuu muuhun kuin
propagandaan. Islam on levinnyt uusille alueille
poliittisen ja lainsäädännöllisen valtarakenteen
sekä kaupallisen vaikutusvallan kautta.
Nuoret miehet esittivät minulle henkilökohtaisen todistuksensa siitä, kuinka islam oli
muuttanut heidän elämänsä. He puhuivat jopa
uskoontulosta ja kääntymyksestä sekä sitä seuranneesta uudesta elämän mielekkyydestä. Tämä
tuntui minusta oudolta, sillä en ollut kuvitellut
tällaisen ”herätysliike”-kielenkäytön kuuluvan
muslimien puheenparteen. Lopuksi he esittivät
minulle kutsun tulla heidän moskeijaansa kokoukseen.
Kutsu (da‘wa) on käsite, jolla tarkoitetaan
islamilaista lähetystyötä. Koraanissa esitetään
tavan takaa kehotus luopua epäuskosta ja antautua, alistua tai tulla muslimiksi, yhteen Jumalaan
uskovaiseksi. Tämä avoin kutsu ei kuitenkaan
merkitse pakottamista. Da‘wa ei ole ollut kovin
keskeistä toimintaa islamin menneinä vuosisatoina. Oikeastaan vasta 1900-luvulla on alkanut
syntyä liikkeitä, jotka ovat selvästi lähetystyötä
tekeviä islamilaisia organisaatioita.

On mielenkiintoista havaita, että islamilaisesta
fundamentalismista puhutaan ja kirjoitetaan
paljon, mutta sen ehkä laajimmalle levinneestä
ja eräästä vaikutusvaltaisimmasta ilmenemismuodosta Tablighi-liikkeestä ei juuri mitään.
Tällä liikkeellä on miljoonia kannattajia. Sen
moskeijaverkosto on levittäytynyt kaikkialle
maailmaan. Tehokkaasti organisoidulla lähetystyöllään se valtaa alaa hyvin nopeasti. Median
mielenkiinnon puute liikettä kohtaan kuvaa
hyvin vallitsevaa vääristymää: Vain poliittisesti
tai militantisti aggressiivinen islam on ”mediaseksikästä”.
Tablighi-liikkeen uskontulkinta on fundamentalistinen. Liike korostaa ankaran puritaanista elämäntapaa ja islamin peruspilarien sekä
sunnan huolellista noudattamista. Kyseessä on
henkilökohtaista hurskautta ja kokonaisvaltaista
sitoutumista vaativa liike. Voidaan perustellusti
puhua sunnalaisesta herätysliikkeestä, joka
edellyttää henkilökohtaista uskonratkaisua ja
uskostaan todistamista. Liike muistuttaa herätysliikettä siinäkin mielessä, että vuosijuhlat
kokoavat valtavat määrät uskovia kuulemaan
julistusta, rukoilemaan ja jakamaan todistuksia
pienryhmissä. Nämä satojatuhansia keräävät
massakokoukset ovat todellisia ”herätysjuhlia”,
joihin uusia käännynnäisiä tuodaan. Sitoutuminen liikkeeseen merkitsee suostumista lähetystiimeihin, jotka kiertävät kylästä kylään. Se
edellyttää myös taloudellista uhraamista.
Kun kuuntelee tablighi-saarnamiesten julistusta, kiinnittyy huomio muutamaan seikkaan:
Puheessa ei ole pienintäkään viitettä politiikkaan.
Toisin kuin useimmat muut fundamentalistiset
liikkeet tai vaikkapa perinteisen moskeijan imaamin opetus, tabligh ei sisällä poliittisia tai yhteiskunnallisia kannanottoja lainkaan (ellei siksi
lueta naisten eristämistä tai musiikin ja elokuvan julistamista synniksi). Julistus on enemmän
herätyssaarnaa, jossa kehotetaan parannukseen,
uskonhurskauteen ja islamin peruspilareiden
tarkkaan noudattamiseen. Toinen tunnusomainen piirre on voimakas eskatologinen paatos:
Helvetin kauhut ja pelastuksen (paratiisin) ihanuus toimivat tiukkaan uskonelämään tähtäävän
kehotuspuheen motivoijina.

Kolmas piirre,
mihin
haluaisin
kiinnittää huomiota, on sunnalaisen
lähetysliikkeen aggressiivisuus ja poleemisuus suhteessa kristinuskoon.
Eteläafrikkalainen
Ahmed Deedat lienee tunnetuin esimerkki aktiiviseen
konfrontaatioon ja
väittelyyn kristinuskon kanssa pyrkivistä saarnamiehistä.
Vaikka tämäntyyppisellä lähestymistavalla on
pitkät perinteet islamin ja kristinuskon välisessä
vuoropuhelussa, on 1900-luvun loppu merkinnyt
suurta intensiteetin nousua tässä suhteessa.

Fundamentalististen
kansanliikkeiden haaste
Eurooppalainen moskeijoiden, koraanikoulujen
ja islamilaisten kulttuurikeskusten verkosto on
erittäin kirjava. Lännen islamilaiset yhteisöt eivät
jakaudu vain kielellisin ja etnisin perustein. Ne
ovat myös uskonnollisilta korostuksiltaan erilaisia – avaran modernistisia, perinteisen traditionalistisia tai jyrkän fundamentalistisia. Niiden
puitteissa leviää myös radikaalin ja aggressiivisen

islamismin propaganda. Olen halunnut tällä artikkelilla
kiinnittää huomiota
yhteen valtavirtaukseen, sunnalaiseen lähetysliikkeeseen. Mielestäni
sen dynaaminen
toimintastrategia
herätysliikkeenä on
länsimaiseen kultKuva: Kylväjä tuuriin sopiva. Sen
edustama henkilökohtainen ”ratkaisuislam” on moderni konsepti,
joka vetoaa vieraantuneisiin ja juurettomiin
siirtolaismuslimeihin.
Tablighi-liikkeen tapaiset fundamentalistiset
kansanliikkeet ovat länsimaissa suurempi haaste kuin poliittisesti radikaalit terroristijärjestöt.
Jälkimmäiset ovat marginaalinen ilmiö, edelliset
ovat intensiiviseltä sitoutumiseltaan ja laajenevalta vaikutusalaltaan merkittävä, mutta samalla
arvaamaton tekijä.
Kristittyjen on syytä käydä rohkeasti vuoropuheluun aktiivisten muslimipropagandistien
kanssa. Tämä edellyttää perehtyneisyyttä käytössä olevaan argumentaatioon. Islam on hengellinen haaste.
TL ARI HUKARI,
Juupajoen kirkkoherra

Tablighi-liike
Tablighi on Intiassa Delhin seudulla 1920luvun lopulla virinnyt liike. Sen perustaja
oli Muhammad Ilyas (k.1944). Hänen uskontulkintansa oli pitkälti konservatiivisen
ja traditionalistisen Deobandi-koulukunnan
mukaista. Ilyas korosti, että da‘wa on jokaisen
muslimin velvollisuus, ei vain oppineiston.
Muslimien pitää lähteä liikkeelle kutsumaan
ihmisiä uskoon.
Liikkeen tunnusmerkiksi tulivat pareittain
tai tiimeinä vaeltavat matkasaarnaajat. Nämä
synnyttivät tiiviitä moskeijoissa eläviä yhteisöjä, joissa opetus ja koulutus syvempään
islamin uskon noudattamiseen tapahtui.
Käännytystyö keskittyi aluksi pääsääntöisesti
nimellisesti muslimeihin.
Liike alkoi levitä merkittävästi Ilyasin pojan
Muhammad Yusufin (k. 1965) johtajuudessa.
Se saavutti nopeasti jalansijaa ympäri arabimaailmaa, Turkkia ja Afrikkaa. Erityisesti
länsimaat olivat 60-luvulta lähtien aktiivisen

lähetystoiminnan kohteina sitä mukaa, kun
muslimisiirtolaisten määrä USA:ssa ja Länsi-Euroopassa kasvoi. Liikkeen kolmannen
johtajan In‘am al-Hasanin (k. 1995) aikana
lähetystyö alkoi suuntautua entistä enemmän myös ei-muslimien tavoittamiseen.
Liikkeen tämänhetkistä kannatusta on mahdoton arvioida, mutta on syytä puhua yli 20
miljoonasta.
Tablighi-liikkeen päämaja sijaitsee Nizamuddinissa Delhin liepeillä. Sen organisaatio on
salainen, voimakkaan hierarkkinen ja tiukasti
perustajasuvun Kandhalawien käsissä.
Moskeijaverkosto on maailmanlaaja ja
kattava.
Saarnaajien ja lähetystyöntekijöiden koulutus on tehokasta.
Propagandakoneisto on toimiva: Keskeistä
on omien opettajien, kuten Muhammad Zakariya Kandhalawin (k. 1982) kirjojen levitys
ja opiskelu pienryhmissä.

31

KIRJAT
Perustietoa
islamista
nyt käsikirjana
Jaakko Hämeen-Anttila: Islamin käsikirja. Otava: Helsinki 2004. 256 sivua.
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Jaakko Hämeen-Anttila on
arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Helsingin
yliopistossa. Tähän mennessä
hän on julkaissut useita islamia
käsitteleviä teoksia. Nyt julkaistu Islamin käsikirja sisältää sekä
perustietoa islamista yleensä että valaisee tekijän tulkitsemana
maailmanpolitiikan tapahtumien taustoja Lähi-idässä ja pohtii
joitakin näitten suurien ongelmien ratkaisuun vaikuttavia
keskeisiä linjoja.
Johdannossa tekijä selkeästi suorittaa kirjan sisällön
rajaukset: Ensimmäinen osa
käsittelee islamin historiaa
islamin synnystä nykypäivään
ja tarjoaa historiallista taustaa
nykyisille ilmiöille islamilaisessa
maailmassa. Toinen osa käy läpi
islamia uskontona ja oppina ja
tarjoaa niistä teoreettista tietoa.
Kolmas osa tarkastelee valikoiden nykypäivän poliittista tilannetta, julkisudessa huomiota
saaneita kehityskulkuja, ja pyrkii
sitomaan ne taustaansa. Tekijän
määrittelee aluksi joitakin käsitteitä: esim. ’islamilainen fundamentalismi’ on käytössä silloin,
kun käsitellään opillisia asioita ja
’islamismi’ silloin, kun tarkoitetaan poliittista aktivismia. Eron
tekeminen näiden välillä ei ole
aina helppoa.
Luku Islamin historia käsittelee islamin syntyä, Muhammadin jälkeistä tilannetta,
valtakunnan
rakentamista,
imperiumin ongelmia, aihepii-

riä uskonto–kieli–kansallisuus,
aikaa ristiretkistä kolonialismin
kauteen, siirtomaavaltaa, aikaa
itsenäistymisestä arabisosialismiin, ja arabisosialismin raunioilta Islamilaiseen Tasavaltaan
(Iran). Luku Islamin oppi on
luvuista laajin. Se sisältää katsaukset islaminuskon lähteisiin
ja
auktoriteettikysymyksiin:
Koraani, sunna, yksimielisyys,
analogia, ja elävä auktoriteetti
(uskonoppineet). Vaikka toisinaan sanotaan, että islamissa
velvollisuudet korostuvat enemmän kuin uskonkappaleet ja
oikeintoimiminen on tärkeämpää kuin oikein uskominen,
perusopinkappaleiden kohdalla
ei suhtauduta väljästi oikein
uskomiseen.
Ansiokkaaseen
uskonnonharjoitukseen kuuluvat uskonnon pilarit ovat uskontunnustus (shaháda), rukous
(salát), jossa keskeisessä asemassa
vuorokauden viisi rukoushetkeä
(fajr, zuhr, asr, maghib ja ishá’); periaatteessa muslimin myös kuuluu
pitää nämä viisi rukoushetkeä,
paasto (saum), almuvero (zakát)
ja pyhiinvaellus. Nämä islamin
pilarit määrittelevät islamin
uskon tärkeimmät opinkappaleet sekä uskoviin kohdistuvat
keskeiset velvollisuudet. Näiden
lisäksi muslimeilla on lukuisia
muita opinkappaleita ja velvollisuuksia, jotka sitovat yksittäistä
uskovaa. Islamilla ei kuitenkaan
ole mitään opista päättävää
muodollista elintä, joka voisi
muotoilla virallisia uskontunnustuksia. Alaluvussa ”Muita
uskonkappaleita” käsitellään
teemoja: islamin teologia, pyhät
kirjat ja profetia, vapaa tahto,
Paratiisi ja Helvetti (paikannimiä), enkelit ja jinnit, ja sana
islam (islám: alistuminen, muslim: alistuva. Tässä yhteydessä:
aktiivista alistumista Jumalan
tahdolle). Alaluvussa ”Uskovien
velvollisuudet” tarkastellaan ns.
ruumiin velvollisuuksia, joiden
lähteinä ovat Koraani, profeetan
sunna, elämäntapa, ja näiden
pohjalta luotu yksityiskohtainen
säännöstö. Tällöin tarkasteluun
tulevat islamin laki eli sharí’a

Lukijalle avautuu
islamin ykseys
samalla ajoittain
laajakirjoisena
tulkintaperinteiden
moneutena

ja sitä tutkiva ja tulkitseva fiqh
(lainoppi), lain ulottuvuudet
ja naisen asema. Alaluku ”Islamin monimuotoisuus” sisältää
katsaukset kahteen islamin päähaaraan, sunnalaisuuteen (90%
muslimeista) ja shiialaisuuteen,
shiialaisuuden peruskäsitteisiin,
suufilaisuuteen, ja alueellisiin ja
kulttuurisiin ulottuvuuksiin.
Luku Erikoistapauksia on
kiinnostava taustoittaessaan valaisevasti islamin näkökulmasta
viime vuosikymmenien poliittisen historian tapahtumia.
Tällöin erityiseen tarkasteluun
tulevat tapahtumat Iranissa ja
Irakissa. Lähemmin pohditaan
käsitettä jihád (kilvoittelu,
kamppailu), islam ja terrori ja
kulttuurien konflikti. Tekijä
kiteyttää näkemyksensä joskus
kovin yleistävästi: ”Kolmen
suuren monoteistisen uskonnon
samankaltaisuus on silmiinpistävä varsinkin jos niitä vertaa
maailman muihin uskontoihin.
Yhteistä niille on yksijumalaisuus, ilmoituskäsitys (profetia,
pyhä kirja) ja käsitys ihmisten
tekojen tuomitsemisessa tuonpuoleisessa – tietysti teologisessa
analyysissä näissä käsityksissä on
pieniä, joskin merkittäviä eroja,
mutta yleiskuvana ne ovat hyvin
lähellä toisiaan.” On todettava,
että esim. pelastuskäsitysten ero
islamin ja kristinuskon välillä
ei ole ”pieni”, vaan sellainen,
joka ratkaisevasti erottaa ne
toisistaan.
Eräänlainen erikoistapaus
on viimeinen alaluku ”Tulevaisuus”, jossa tekijä mielenkiintoisella tavalla sillanrakentajan
näkökulmasta pohtii eri Lähiidän konflikteja koskevien ajattelumallien heikkouksia ja vahvuuksia. Tässä yhteydessä tekijä

myös toteaa epäilemättä erään
todella vaikean yhtälön olemassaolon: ”Islam ei uskontona ole
pienimmässäkään ristiriidassa
korkean sivistystason kanssa:
tasapainoinen,
perinteinen
islam on aina kunnioittanut tiedettä, filosofiaa, kirjallisuutta ja
kaikinpuolista sivistystä, vaikka
työttömyyden sekä taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien
keskeltä kasvava jyrkkä ja väkivaltainen fundamentalismi
voikin olla korkean sivistystason
kanssa vaikeasti yhteen sovitettava ilmiö”.
Läpi kirjan tekijä ottaa huomioon teemoissa sekä sunnalaisen että shiialaisen tulkinnan ja
näiden lisäksi myös muita asiayhteyteen sopivia eri lakikoulukuntien tulkintatraditioita.
Näin lukijalle avautuu islamissa
ilmenevä ykseys samalla ajoittain laajakirjoisena tulkintaperinteiden moneutena
Kirjan lopussa on ainoastaan
suppea
kirjallisuusluettelo,
eräänlainen tekijän ”suositus”
lukijalle. Hakemisto on varsin
kattava, 12 sivua. Islamin kultakausi on hakusanana merkittävä, mutta sitä ei jostain syystä
ole otettu luetteloon. Teoksessa
lainatut ja mainitut Koraanikohdat on koottu hyödylliseksi
luetteloksi. Tekstissä käytetään
viittauksia Koraaniin kiinnostavalla tavalla – toivottavasti ne
innostavat lukijaa hankkimaan
Koraanin ja perehtymään siihen
lähemmin kommentaarikirjallisuutta apuna käyttäen.
Jaakko Hämeen-Anttilan ansiokas Islamin käsikirja sisältää
kaikkiaan erittäin suuren määrän informaatiota varsin tiiviissä
ja helppolukuisessa muodossa.
Selkeyttä vielä lisäävät muutamat pienet ”faktalaatikot”
tärkeistä alueista: ”Islamilaisen
valtion varhaisvaiheet”, ”Tärkeimmät paikalliset dynastiat
1200-luvulle asti”, ”Tärkeitä veljeskuntia ja niiden tukialueita”,
”Tärkeimmät dynastiat 1200luvulta alkaen”, ”Siirtomaavalta
Lähi-idässä: eräitä esimerkkejä”, ”Kalenterin kuukaudet”,

Kirja sisältää
paljon informaatiota
tiiviissä ja
helppolukuisessa
muodossa.

”Muslimin päävelvollisuudet”
ja ”Kaksitoistashiialaisuuden
imaamit”. Islamin käsikirja sopii
lähetystyöntekijöiden, uskonnonopettajien, seurakunnan
kaikkien työntekijöiden ja seurakuntalaisten käyttöön, jotka
haluavat syventää perustietojaan
islamista ja ymmärtää ajankohtaisten maailmantapahtumien
islamilaisia taustoja.
TIMO VASKO
missiologian dosentti

Teologian
tekeminen eri
maanosissa
esittäytyy
suomeksi
Tiina Ahonen & Jyri Komulainen (toim.)
Teologian ilmansuuntia: Näkökulmia uskontulkintoihin
Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Gaudeamus: Helsinki 2004. 270 s.
Teologian harjoittaminen on
globalisoitunut viime vuosikymmeninä ripeästi. Teologiaa tehdään kaikissa maanosissa ja hyvin monenlaisissa konteksteissa.
Kokoomateoksen alkusanoissa
Miikka Ruokanen arvioi suomalaisen systemaattisen teologian
tutkimuksen ja opetuksen näkökulman laajentumista viime
vuosikymmeninä: nykyään jo
tutkitaan kaikkien maanosien
ja useimpien merkittävien maailman kulttuurien teologisia

ilmiöitä. Kirjan kirjoittajat ovat
osallistuneet Ruokasen johtamiin Suomen Akatemian rahoittamiin tutkimushankkeisiin
Gospel and Cultures (1998–2000)
ja Christianity in the Asian Religious Context (2001–2003).
Teoksessa on tästä työskentelystä
kuuden kirjoittajan artikkeleissa
valaisevia esimerkkejä.
Tiina Ahonen tarkastelee
johdannossa kontekstuaalista
teologiaa. Kokonaisnäkökulman avauksen jälkeen paneudutaan seuraaviin teemoihin.
Jyri Komulainen: Kristillistä teologiaa hindulaisella maaperällä.
Marketta Antola: Harmonian
teologia: Kristinusko Kiinassa.
Mika Vähäkangas: Afrikkalainen
teologia länsimaisen kulttuurin
puristuksissa. Tiina Ahonen:
Aika on purkaa ja aika rakentaa:
Kristinuskon tilannesidonnaiset
tulkinnat Etelä–Afrikassa. Jukka
Raunu: Vapautuksen teologiaa
ja uskonnon vapaakauppaa Latinalaisessa Amerikassa. Pauliina
Kainulainen: Arkiteologiaa ja
ekologista mystiikkaa: Feministisiä uskontulkintoja Latinalaisessa
Amerikassa.
Kaikkiin artikkelien viitteet
on sijoitettu teemoittain peräkkäin kirjan loppuun, samoin
käytetyt lähteet ja kirjallisuus.
Kirjallisuusluettelossa ei esiinny
kaikkia teoksia, joihin viitataan
korpustekstissä. Asiasanahakemisto on teksteissä esiintyviin
asiasanoihin nähden varsin niukka. Henkilöluettelo puuttuu.
Johdannossa Ahosen määritelmän mukaan kontekstualisaatiolla tarkoitetaan teologisen
perinnön tilannesidonnaista
uudelleenarviointia. Kontekstualisaatioprosesseja voidaan
tarkastella esim. Stephen B.
Bevansin määrittelemän viisiosaisen malliston avulla: 1.
Translaatiomalli eli käännösmalli. 2. Vapautuksenteologinen
praksismalli. 3. Antropologinen
(tai dialektinen tai korrelatiivinen) malli. 4. Synteettinen malli. 5. Transsendentaalinen malli.
Kainulainen puolestaan nostaa
kirjoituksessaan esiin Robert
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Schreiterin
hahmottelemat
neljä tapaa, jotka kristillisestä
traditiosta käsin auttavat ymmärtämään teologian olemusta
ja teologian tekemistä: 1. Teologia pyhän tekstin variaatioina. 2.
Teologia viisautena (sapientia),
jolloin korostuu kokemuksen
merkitys. 3. Teologia varmana
tietona (scientia). 4. Teologia
praksiksena, jossa ‘vapaus’ sisältää pelastuksen ja eheyden
elementit.
Kirjoittajille on meriitiksi,
että jokainen heistä on perehtynyt paikan päällä kontekstiin,
johon oma tutkimusongelma ja
kirjoitus sijoittuu. Näin jokaisen
kirjoittajan kohdalla aiheen
käsittely tutkimusotteeltaan
muodostuu
asiantuntevaksi
ja eläväksi. Esimerkiksi Jyri
Komulainen pohtii intialaisten
teologien teologian tekemistä ja
kontekstia 1570-luvulta nykypäivään, sosiopoliittisia realiteetteja
ja uskonnollista monimuotoisuutta, hindulaisen renessanssin
alkua, Keshub Chunder Sen´in
Jeesuksen aasialaisuutta korostavaa kristologiaa, Brahmabandhab Upadhyayan käsitystä
kristityn pyhän miehen ihanteesta ja luonnollisen teologian
käyttökelpoisuudesta, Kristusta
hindulaisuuden täyttäjänä (täyttymysteologiaa), pyrkimyksiä
teologian
intialaistamiseen,
dalit–teologiaa, ja lopuksi arvioi
intialaisen teologian merkitystä
Intian ulkopuolella.
Marketta Antola valaisee
kristinuskon kiinalaistumisen
prosessia 600–luvulta nykypäivään. Kiinalaisessa ajattelussa
harmonia on perustavaa, sisältäen käsityksen kosmisesta
harmoniasta, koko universumin
ykseydestä. Sen tähden nykypäivään asti kaikki on valjastettu
yhden ideologian toteuttamiseen. Taolaisuus nostetaan esiin
kungfutselaisuutta täydentävänä oppositioliikkeenä. Tekijä
käy myös läpi yhteiskunnassa
kiinalaisen
uskonnollisuuden aseman problematiikkaa,
kiinalaisia moraalikäsityksiä,
jälkitunnustuksellisen protes-

tantismin suhteita valtiososialismiin, jälkitunnustuksellisen
protestanttisen kirkon sisäisiä
suhteita, kristillisen ajattelun
menestymisen
edellytyksiä
nyky–Kiinassa, piispa K. H. Tingin isänmallisuuden teologiaa,
kosmisen rakkauden ja yhteisen hyvän teologiaa. Vanhan
tradition mukainen harmonian
ylläpitäminen näyttää Antolan
mukaan olevan edelleen kirkon
päätehtävä ja teologista pohdintaa usein harjoitetaan vanhoja
iskulauseita toistamalla.

Teoksen kirjoitukset
avaavat lukijalle
mielenkiintoisia
“ikkunoita” eri maanosien teologiaan.

Myös Mika Vähäkangas
aloittaa kristinuskon leviämisen historiallisella katsauksella.
Kristinusko levisi Afrikan mantereelle apostolisena aikana,
ensin Aleksandrian juutalaisyhteisöön, sitten muualle
Pohjois–Afrikkaan. Vähäkangas
pohtii keskeisiä teemoja, kuten
afrikkalaisten teologien länsimaista lähetystyötä ja teologiaa
kohtaan esittämää kritiikkiä ja
afrikkalaisen oman teologianmuodostuksen ongelmia, afrikkalaisten kirkkojen kasvun syitä,
yksittäisiä henkilöhistorioita, kuten profeetta Simon Kimbangun
suhdetta perinteiseen kongolaiseen kulttuuriin ja sambialaisen
arkkipiispa Milingon tapausta.
Vähäkankaan omaan väitöskirjatutkimukseen ankkuroituu
roomalaiskatolisen
Charles
Nyamitin teologian tarkastelu,
koskien tässä erityisesti tämän
vainajahenkiteologiaa. Toinen
roomalaiskatolinen
teologi,
Jean–Marc Éla, tuotti poliittisesti suuntautunutta vapautuksen
teologiaa ja joutui pakenemaan
Kamerunista Kanadaan asti.

Kolmas roomalaiskatolinen tässä yhteydessä on Fabien Eboussi
Boulaga, jonka hahmottelemaa
liberaaliteologista lopputulosta
Vähäkangas pitää “paperinmakuisena”, josta “ei ole elämänmalliksi Afrikan kirkoille.” Tilaa
saa myös tansanialainen maasaiteologi Naaman Laiser, jolle erilaiset henget eivät ole keskeinen
osa todellisuuskäsitystä, toisin
kuin valtaosalle bantuja. Afrikkalainen teologia on epäilemättä
kasvamassa monimuotoiseksi ja
moniarvoiseksi teologian tekemisen kentäksi.
Pauliina Kainulainen rajaa
aihepiirinsä latinalaisamerikkalaista feministiteologiaa koskevaan problematiikkaan, jonka
tarkastelussa erityisesti kolme
teologia, Elsa Tamez, María Pilar
Aquino ja Ivone Gebara saavat
päähuomion. Kunkin teologian
monipuolisen tarkastelun jälkeen Kainulainen perustellusti
esittää, että nämä ja muutamat
muut latinalaisamerikkalaiset feministiteologit ovat teologian tekemisessään kulkeneet kolmessa
vuosikymmenessä pitkän matkan. Alkuvaiheessa käsiteltiin
naisten erityiskysymyksiä, ja sen
jälkeen painopiste on siirtynyt
työskentelyyn epistemologian
ja metodologian parissa. Feminismi nykyään ymmärretäänkin
ajattelutapana, joka tavoittelee kaikille parempaa elämää.
Ekofeminismi korostaa tällöin
ihmisten hyvinvoinnin lisäksi
kaikkien luotujen keskinäistä
riippuvuutta toisistaan.
Kaikki kokoomateoksen kuusi maantieteelliseen kontekstiin
sijoittuvaa kirjoitusta avaavat
lukijalle elävällä tavalla mielenkiintoisia “ikkunoita”, joista
näkyy eri maanosien monien
teologien työskentelyn tuloksia
ja taustoja. Lukija saa tuntumaa
globaalien muutosten kirkoille esittämiin haasteisiin, joita
kirkoissa eri puolilla maailmaa
pyritään varsin monin eri tavoin
kohtaamaan.
TIMO VASKO
Missiologian dosentti

Uusi lähetysasiakirja uudella
vaikeuskertoimella
”Mission in Context: Transformation, Reconciliation,
Empowerment. An LWF
contribution to the understanding and practice of mission”. The Lutheran World
Federation – A Communion
of Churches, Department for
Mission and Development,
2004.
Joulun jälkeisenä maanantaina
se sitten kolahti postiluukusta:
Luterilaisen
Maailmanliiton
uusi lähetysasiakirja oli saatu
valmiiksi korkealaatuista kuvallista taittotyötä myöten, ja se on
lähetty luterilaisille kirkoille ja
kirkollisille lähetys- ja avustusjärjestöille. Kysymyksessä on
merkittävän hankkeen valmistuminen. Oma kirkkomme on
ollut yksi hankkeen liikkeelle
panijoista. Vuodesta 2000 työskennelleeseen
13-jäseniseen
kansainväliseen valmistelutyöryhmään ovat Suomesta kuuluneet TT Tiina Ahonen ja TT
Risto Ahonen. Risto Ahonen
on lisäksi tehnyt suurtyön koko
työryhmän sihteerinä ja pienemmän ”ydinryhmän” jäsenenä.
Asiakirja on iso haaste, jo sen
suomentaminen – nimestään
lähtien, saatikka sen vastaanottaminen, soveltaminen ja omaksuminen omassa kirkossamme
ja sen seurakunnissa. ”Mission in
Context: Transformation, Reconciliation, Empowerment.” Rekonsiliaation
siitä tunnistaa vähäiselläkin kirkollisella sivistyksellä, muuten
Asiakirja jakautuu
kolmeen päälukuun,
jotka ovat
Lähetyksen konteksti,
Lähetyksen teologia ja
Lähetyksen käytäntö.

monien täytyy kääntyä sanakirjojen puoleen. Vaivannäkö
on kuitenkin välttämätöntä, jos
haluamme antaa täysipainoisen
panoksemme maailmanlaajassa
kirkkojen yhteisessä lähetystehtävässä.

Toimintaympäristön
vakavasti ottaminen
Otsikko tarkoittaa ensiksikin, että asiakirja haluaa ottaa vakavasti
lähetystehtävän kontekstuaalisuuden eli tilannesidonnaisuuden tai toimintaympäristön.
Tämä korostus läpäisee koko
asiakirjan. Asiakirja jakautuu
kolmeen päälukuun, jotka ovat
Lähetyksen konteksti, Lähetyksen teologia ja Lähetyksen
käytäntö. Ensimmäisen pääluvun aluksi esitetään perustelu
kontekstin tärkeydelle: ”Kuten
Jumalan ihmiseksi tuleminen
(inkarnaatio) tapahtui tietyssä kontekstissa (Luuk. 2:1–2), Jumalan
lähetys tapahtuu aina tietyssä
sosiaalisessa, taloudellisessa, poliittisessa, uskonnollisessa ja
kulttuurisessa kontekstissa.”
Pääluku päättyy puheeseen
rakkautena toimivasta uskosta, joka on syntynyt Jumalan
luovan sanan kuulemisessa ja
sen toiminnassa. Se ”saa ilmauksensa käytännössä (praxis); se
on sellaisessa toiminnassa, joka
tähtää evankeliumin lihaksi
tulemiseen (incarnate) yhteisön
elämässä ja kontekstissa”.

Lähetystehtävän
kolme ulottuvuutta
Toiseksi – ja tässä tulee uuden
asiakirjan tietynlainen yllätysmomentti, etten sanoisi vaikeusaste: otsikko nostaa esille sen,
mistä kirkon lähetystehtävässä
on, tai tulisi aina olla, kysymys:
pyrkimys muutokseen, sovitukseen ja – niin mihin? Empowermentsana on varmasti niitä, joille ei ole
olemassa yksiselitteistä vastinetta
suomen kielessä. Se on pitkään
ollut esillä kansainvälisessä ekumeenisessa keskustelussa silloin,
kun puhutaan toiminnasta sen

hyväksi että ihmiset saisivat tai
löytäisivät aidosti oman aloiteja toimintakykynsä ja tulisivat
oman elämänsä, kehityksensä
ja toimintansa subjekteiksi eli
tekijöiksi. Tässä yhteydessä puhutaan myös käsitteestä capacity
building, jonka tulisi olla aivan
keskeisenä kaikessa lähetys- ja
kehitysyhteistyössä kaikkialla.
Sanakirjat antavat empowermentsanalle (verbinä empower) vastineeksi muun muassa valtuutus
(valtuuttaa), jonkun tekeminen
kykeneväksi johonkin, jollekin
jonkin mahdolliseksi tekeminen.
Voidaan hyvin puhua myös varustamisesta jotakin tehtävää varten.
Asiakirjan suomentamisen yhteydessä tulee harkittavaksi sekin,
onko tässä otettava käyttöön eri
tahoilla jo jonkun aikaa käytetty
uudissana voimaantuminen.
Asiakirja kuvaa kolmea ilmaisua lähetystehtävän kolmena ulottuvuutena, joissa näkyy
Jumalan työ Luojana, Lunastajana ja Pyhittäjänä ja se antaa
riittävästi aineistoa käsitteiden
sisällön ymmärtämiseen.

Transformaatio
Muutos (transformation) kuvataan
Raamatun aineistolla (mm.
Room. 12:2, 6:13; 1. Piet.1:
14–25; Ef. 4:15–5:10). Raamattu puhuu muutoksesta (tai
muuttumisesta)
”jatkuvana
elämän totaalisena uudelleen
asennoitumisen prosessina, joka
kattaa sen kaikki pyrkimykset,
ideologiat, rakenteet ja arvot.”
Se tarkoittaa jatkuvaa prosessia,
jossa ”hylätään sellainen, mikä
epäinhimillistää ja loukkaa elämää ja liitytään sellaiseen, mikä
vahvistaa elämän pyhyyttä ja
sen lahjoja kaikissa ihmisissä
ja edistää rauhaa ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa”.
Korostus on siinä muutoksessa,
mitä Jumala tekee, ei ihmisten
omassa jalossakaan muutoksen
ja kehityksen pyrkimyksessä.
Jälkimmäiseen viitaten todetaan,
että ”sellaista kiitettävääkään, ja
usein hyödyllistä muutosprosessia (process of change), ei pidä
sekoittaa siihen muutokseen
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(tranformation), joka kirkon lähetystehtävän näkökulmasta on
ensisijaisesti Jumalan toimintaa
luomakunnan keskellä”.

On aika sopeutua

Rekonsiliaatio

kuin mihin olemme

Sovitus perustuu toisen Korinttilaiskirjeen viidennen luvun sanaan: ”Jumala itse teki sovinnon
maailman kanssa -- meille hän
uskoi sovituksen sanan.” Tässä
sanotaan olevan sovituksen/
sovinnon perustavaa laatua
oleva puoli: Jumalan ja ihmisten
välisen suhteen uudelleenrakentaminen. Siihen perustetaan ja se
tekee mahdolliseksi toiminnan
myös kaikkien inhimillisten
suhteiden eheytymiseksi, mihin
kirkko lähetystehtävässään on
kutsuttu.

systematiikassamme

Empowerment
Empowerment-sana liitetään
lähtökohtaisesti ja yksinkertaisella tavalla Apostolien tekojen
ensimmäisen luvun 8. jakeeseen. ”Mutta te saatte voiman,
kun Pyhä Henki tulee teihin,
ja te olette minun todistajani
-- maan ääriin saakka.” Empowermentin sanotaan tässä viittaavan
”ensisijaisesti Jumalan jakamaan
voimaan Jumalan lähetykseen
osallistumiseksi”. Näin Jumala
varustaa, valtuuttaa, voimaannuttaa, tekee kykeneviksi yksittäiset kristityt ja koko kirkon
”Pyhän Hengen johdossa ja antamalla kirkon kokonaisvaltaisen
lähetystehtävän suorittamiseen
välttämättömiä hengellisiä lahjoja”.
Niin vaikea kuin kolmen
avainsanan suomentaminen
onkin, mielestäni niiden käyttäminen on yksi asiakirjan suuria
vahvuuksia. Kirkon lähetystehtävä on sanoitettu uudella ja
tuoreella tavalla. Paitsi että se
vaikeista käsitteistä huolimatta
puhuu suoraan työn sisällöstä,
se nousee aidosti Jumalan kolminaisuudesta. Asiakirja perustaa muutoksen, sovituksen ja
varustamisen myös Kristuksen
inkarnaatioon, kärsimykseen ja
ylösnousemukseen.
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siihen, että asioita
muotoillaan toisin

tottuneet.

Mihin siis pyritään?
Uskon, että monilla tahoilla
kysytään edellä sanotun jälkeen
lähetysasiakirjan äärellä, mihin
lähetystyössä pyritään. Olemme tottuneet selväpiirteisiin ja
selkokielisiin vastauksiin, kuten
lähetyskäskyn täyttämiseen,
evankeliumin levittämiseen, uskon syntymiseen, seurakuntien
perustamiseen ja niin edelleen.
Asiakirjan mukaan kirkko on
Jumalan kansana lähetetty maailmaan ”kuuluttamaan Kristuksessa tapahtunutta ja tapahtuvaa
Jumalan armollisen hallintavallan esiin murtautumista”. Tämä
teema toistuu asiakirjassa, ja
juuri sitä voidaan pitää lähetystyön tarkoituksena. Samalla
kun ymmärrän myös kriittisen
arvioinnin kuuluvan asiaan, itse
näen tämän ratkaisun suuren
vahvuuden. Mielestäni sillä on
kautta asiakirjan onnistuneesti
yhdistetty kirkon lähetystehtävän kaksi ulottuvuutta. Aineellinen ja hengellinen, ajallinen
ja iankaikkinen muodostavat
jakamattoman kokonaisuuden.
Voidaan sanoa että painopiste
on asetettu niiden yhteen kuulumiseen, ei jompaankumpaan
niistä.

Missionaalinen kirkko?
Kolmen vuoden takaisessa Kirkon Missio 2000-luvulla kokouksessa Tampereella tuskailtiin
lähetystehtävän yhteydessä käytettyjen käsitteiden epäselvyyttä.
Uusi lähetysasiakirja ei tuo tässä
suhteessa yhtään helpotusta.
Yhden lisävaikeuden tuo sen
käyttämä käsite ”missional church”.
Varmasti tärkeämpää kuin
korvata yksi englanninkielinen
käsite, missionaarinen kirkko,

toisella, missionaalinen kirkko,
on ymmärtää mitä sanoilla tarkoitetaan. Johdanto-osassa sanotaan, että asiakirja ”pyrkii vahvistamaan ja syventämään kirkon
itseymmärrystä missionaalisena
kirkkona ja elämään se todeksi
täysimittaisesti”. Käsitettä missionaalinen on alettu käyttää
tarkoittamaan lähetystehtävää
kirkon olemiseen kuuluvana asiana,
kun taas missionaarinen -sanalla
”kuvataan lähetystä kirkon toimintana”. Asiaa valaisee myös se ero,
joka on lähettävän kirkon ja maailmaan lähetetyn kirkon välillä.
Näyttää väistämättömältä,
että meidän on mentävä kaikenlaisten käsitteiden ja sanojen
taakse ja alettava henkilökohtaisesti ja yhdessä sisäistämään sitä
ihmettä, miten monin tavoin Jumala toimii maailmassa, samoin
kuin sitä miten monella tavalla
kirkkona ja kristittyinä voimme
olla siinä mukana.

Asiakirja ja
”koko kirkon missio”?
Mitä uusi asiakirjalla on sanottavana keskusteluun, jota omassa
kirkossamme kirkon lähetystehtävästä parhaillaan käydään?
Mielestäni paljonkin. Sen valossa kyseinen keskustelu asettuu
mittasuhteiltaan yksityiskohdaksi osaksi paljon suurempaa
kuvaa. Oma prosessimme tuntuu keskittyneen liikaa siihen
miten ”kirkko lähettää” kuin
koko kirkon itseymmärrykseen
”lähetettynä olemisena”.
Korostaessaan kirkon lähetystehtävän tilannesidonnaisuutta
ja puhuessaan maailmaan läheOlemme tottuneet
selväpiirteisiin ja selkokielisiin vastauksiin, kuten
lähetyskäskyn täyttämiseen, evankeliumin
levittämiseen, uskon
syntymiseen, seurakuntien perustamiseen.

tetystä kirkosta asiakirja haastaa
kaikki kirkot tarkastelemaan
toimintaansa kokonaisuudessaan. Pääsihteeri Nokon sanoin,
asiakirja on tarkoitettu ”puheenvuoroksi käynnissä olevaan
ekumeeniseen keskusteluun sen
uudelleen sanoittamiseksi, mitä
merkitsee kirkkona oleminen jatkuvasti
muuttuvassa toimintaympäristössä”. Sen tarkoitus on palvella
”luterilaisia kirkkoja niiden
itse-analyysissä ja vahvistaa uudelleen niiden lähetystehtävää
niiden kulloisessakin kontekstissa”. Puhutaan siis kirkon olemisen tavasta ensisijaisesti sen
omassa toimintaympäristössä.
Asiaa ei pidä ymmärtää niin, että asiakirja olisi unohtanut ”ulkolähetyksen” ulottuvuuden,
mutta näen siinä kylläkin muistutuksen niistä kotitehtävistä,
joita eteläisen pallonpuoliskon
kirkot päästyään tutustumaan
tilanteisiin Euroopassa alkoivat
jo noin puoli vuosisataa sitten
suositella vanhoille ”lähettäville
kirkolle”.
Asiakirja tulee olemaan hämmentävämpi ja vaikeampi meille
pohjoisen pallonpuoliskon kuin
etelän kirkoille. Kuvaava oli
Etelä-Afrikan luterilaisen kirkon edustajan toteamus viime
syksyn LML:n neuvoston kokouksessa: ”Olemme tyytyväisiä
dokumenttiin, koska siinä puhutaan juuri niistä asioista, joita
olemme pyrkineet tekemään.”
On aika sopeutua siihen, että
asioita muotoillaan toisin kuin
mihin olemme systematiikassamme tottuneet. Yksi virkistävä esimerkki siitä: ”Luominen
kuuluu evankeliumin sydämeen
ja sisältöön, koska luomisessa
näkyy Jumalan rajoittamaton
rakkaus ja hyvyys”. Toivottavasti
työn alla oleva suomenkielinen
julkaisu onnistuu haastamaan
ja saamaan aikaan tärkeän dokumentin tutkimista, arviointia,
keskustelua ja opiskelemista
avoimin mielin niin seurakunnissa kuin kirkon eri tahoilla.
HANNU PAAVOLA
hannu.paavola@evl.fi

Me uskomme sinuun
ruumiillamme
Isä, kiitos että olet paljastanut meille
kuoleman
sairauden
ja surun.
Kiitos että olet puhunut meille niin selvästi,
kutsunut meidät kaikki ystäviksesi
ja liidellyt kuin emolintu yllämme;
levittänyt siipesi sujaksemme.
Emme pysty seisomaan omassa varassamme;
ilman sinua vajoamme kuolemaan.
Putoamme pois uskosta, omassa varassamme.
Ilman sinua olemme todella vailla ystävää.
Sinä olet levittänyt käsivartesi täyttääksesi
meidät ilolla,
tuntuvalla rakkaudella,
joka pitää huolta ja kantaa,
avosylin haastaa meidät luottamaan.
Sinä itse, Isä, olet luottamuksemme,
Sinä olet uskomme,
Sinun ovat ruumiimme
ja kaikki mitä olemme ja omistamme.
Emme pelkää mitään kun olemme kanssasi,
turvallisesti lähdemme liikkeelle auttamaan
muita,
niitä, joiden usko horjuu,
niitä, joiden ruumis ei kestä.
Isä, auta meitä ruumiillamme tekemään totta
siitä mitä julistamme,
niin että uskomme näkyisi sinulle
ja toisille ihmisille
ja vaikuttaisi pitkin koko maailmaa.
MASAIHEIMON KIITOSLAULU TANSANIASTA.
Suom. Anna-Maija Raittila
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Buddha, Krishna ja Kristus: ko

Symposium Helsingin

”

Phulkumari oli yksi niistä
naisista, joihin tutustuin työ kastittomista
ni kautta. Hän
kertoi: Herään aina ennen
auringonnousua, ja
ennen kuin edes pukeudu
n
päivään, menen meidän ja valmistaudun
ko
tervehtimään jumalia. Pirsko tialttarillemme
leen vettä, ja ilahduttaaksen tan heidän päälkukkia. Poltan suitsukkeit i heitä tuon heille
haistaisivat hyvän tuoksu a, jotta jumalani
n
väisiä. Pyydän hartaasti, ett ja olisivat tyytyä
lahjani. Jos minun jumala he hyväksyisivät
ni ovat onnellisia
ja tyytyväisiä, he siunaavat
per
onnettomuuksia tai sairau hettäni, ei tule
ksia.
Phulkumarin kertoma tiiv
olennaisen hindujen uskost istää mielestäni
sen ja jumaluuden välisestäa. Se kertoo ihmisestä vuorovaikutuksesta, syvhyvin intensiivija välittämisestä, jota ihmine ästä rakkaudesta
kohtaan. Se kertoo toivei n tuntee jumalaa
sta
jumala siunaa ja varjelee.” ja uskosta, että
RIIKKA UUKSULAINEN

”

Nishidan ajattelussa keskeinen kysymys
oli, kuinka sovittaa idän elämän läheinen
ajattelu yhteen lännen kylmän logiikan ja
filosofian kanssa. Idän elämän läheistä ajattelua edusti Nishidalla ennen muuta zenbuddhalaisuus, jonka harras harjoittaja hän
itsekin oli. Lännen kylmä logiikka ja filosofia
taas olivat osaltaan kristillisen perinteen värittämiä.”
JUKKA VÄNSKÄ
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”

Sukelsin syvälle uskontojen kohtaamiseen hengellisen elämän alueella, samalla kun pureuduin
akateemiseen keskusteluun uskontojen kohtaamisesta. Uskon alueella sen merkitsi siirtymistä hyvin
epävarmalle alueelle, uskontojen välimaastoon,
jossa oman kristillisen identiteettini ainekset joutuivat kutakuinkin uusmuokkaukseen. Onneksi
kuitenkin Jumala antoi minulle rohkeuden lähteä
tuohon välimaastoon, jossa monien epävarmuuksien keskellä, oli kuitenkin syvää rauhaa ja aidon
etsimisen ja uudelle avautumisen tunnetta.”
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”

Moni näkee tänä päivänä islamin suurena
haasteena kristinuskolle. Poliittisekonomisesta
ja uskonnollismissionaarisesta näkökulmasta islam todellakin on haaste – Pohjois-Afrikasta, läpi
Lähi-idän, aina Malesiaan asti, mutta filosofiselta
ja teologiselta kannalta buddhalaisuus näyttäisi
asettavan suurimman haasteen: se muodostaa
voimakkaimman vastakannan kristilliselle uskolle, ja sen syvällinen ja kattava filosofia sekä meditaatiotekniikat ovat viehättäneet monia valppaita
mieliä lännessä sitten 1800-luvun.”
HANS KÜNG
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Uskoisin, että monen kolkatalaisen hindun mielessä
myös kristinusko on jonkinlaista hyväntekeväisyystoimintaa ja sosiaalieettistä vastuunkantoa. Epäilen,
että harva heistä tuntee kristinuskon opetusta, mutta
moni arvostaa sosiaalityötä, jota kristityt tekevät.
Hindulaisessa uskonnossa ei ole samanlaista korostusta heikompien auttamiseen. Erityisesti äiti Teresan
laupeuden sisarten ja monien kirkkojen ja kristillispohjaisten järjestöjen toiminta vahvistaa ihmisten
käsitystä siitä, että kristinuskon keskeinen sisältö on
hyväntekeväisyys ja köyhien auttaminen.”
RIIKKA UUKSULAINEN

”

Buddhalaisuudesta ei näytä olevan tulossa suuria joukkoja vetävää länsimaista järjestäytynyttä
uskontoa, sen sijaan buddhalaiset ajatukset ovat
muodostamassa osan länsimaisen uskonnollisen
valintamyymälän tarjonnasta. Buddhalaisuuden
kannalta tämä on sekä etu että haitta. Etu se on
siksi, että buddhalaisuutta jonkin verran tuntevat
ja siihen myönteisesti suhtautuvat ovat potentiaalisia tai jo maallikkotason buddhalaisia. Haitta se on
siksi, että tee se itse -uskonnollisuudesta puuttuu
vakavaan buddhalaiseen uskonnonharjoittamiseen
tarvittava kurinalaisuus.”
JAAKKO MÄKELÄ

”

Jumalan trinitaarisuus merkitsee, että kristilliseen jumalakäsitykseen sisältyy tietty
runsauden periaate. Jumala on Isä, Jumala
on Poika ja Jumala on Henki. Trinitaarinen
Jumala ei tyhjene yhteen prinsiippiin, vaan
Jumalassa itsessään on vuorovaikutusta ja
moninaisuutta. Ehkä tästä aukeaa näkymä,
jonka avulla kristitty pystyy tekemään itsensä ymmärrettävämmäksi dialogissa hindun
kanssa. Kristinusko ei siis ole moninaisuuden
vihollinen, vaikkakin sen keskuksessa on yksi
partikulaarinen historiallinen hahmo, Jeesus
Nasaretilainen.”
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Osallistuin usein slummien naapurustokomiteoiden, säästöryhmien ja naisten
ryhmien kokoontumisiin. Erityisesti Intian
alempien yhteiskuntaluokkien yhteisöllisyys
on ihailtavaa. Joskus ryhmissä käytiin kuitenkin kitkeränsävyisiä keskusteluja. Mikä
avustusjärjestö se muka on, joka laittaa heidät
itse töihin. Köyhille, slummien asukkaille on
tuttua avokätisempien avunantajien toiminta.
He tiesivät, että tavaraa jaettiin jossain myös
ilmaiseksi. Eräs vanhempi nainen tilitti kerran
tympääntyneenä, että vuosi sitten he saivat
läheisestä kirkosta peittoja ja vaatteita ilmaiseksi. Sama kirkko jakoi myös ilmaista ruokaa.
Miksi meidän täytyy nyt tehdä kaikki itse? On
avustustyötä ja avustustyötä. On mahdollista
suhtautua avunsaajaan kuin passiiviseen kohteeseen, joka on antajastaan riippuvainen. On
myös mahdollista nähdä avunsaajassa hänen
omat mahdollisuutensa kehittyä ja parantaa
elinmahdollisuuksiaan. Valmiin tavaran antaminen vain on paljon helpompaa.”
RIIKKA UUKSULAINEN
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2000-luvulla kristittyjen määrä
laskee Euroopassa ja
kasvaa voimakkaimmin
Aasiassa ja Afrikassa

40

Maailman väestö on nyt 6.453 miljoonaa ja
väestönkasvu on keskimäärin vuodessa 1,23 %
vuosimuutoksena/kasvuna (mitattuna ajalta
2000–2005), viime vuonna 1,25 % (mitattuna
ajalta 2000 –2004). Ennusteen mukaan maailman
väestö vuonna 2025 olisi 7.851 milj. Vaikka koko
maailman väestöstä maaseuduilla asuvia on vain
hieman enemmän kuin kaupungeissa, kaupungistuminen jatkuu. Kaupunkeja, joissa on yli
100.000 asukasta, on nyt 4.500 (viime vuonna
4.050). Kaupunkeja, joissa on yli miljoona asukasta, on 440 (402). Koko maailman väestöstä kristittyjä on 33,1 % (viime vuonna 32,9 %), muslimeja
20,4 % (20,0 %), hinduja 13,5 % (13,2 %), ei-uskonnollisia 11,9 % (12,2 %), kiinalaisperäisten uskomusten kannattajia 6,3 % (6,3 %), buddhalaisia
5,9 % (5,9 %), kansanuskontojen kannattajia 3,9 %
(3,8 %), ateisteja 2,3 % (2,4 %), uusien uskontojen
kannattajia 1,7 % (1,7 %), sikhejä 0,4 % (0,4 %),
juutalaisia 0,2 % (0,2 %), muita 0,4 % (1 %).
Maailmassa uskonnoista voimakkaimmin kasvaa vuosikasvun näkökulmasta muslimien määrä, seuraavina sikhit, hindut, kansanuskontojen
kannattajat, kristityt, juutalaiset, buddhalaiset,
uusien uskontojen kannattajat ja sitten kiinalaisten uskomusten kannattajat, ateistit ja ei-uskonnolliset. Kristittyjä on nyt 2.135 milj., vuosikasvu
1,31 % (vuosi sitten vuosikasvu 1,12 %), muslimeja
1.313 milj., 1,93 % (1,76), hinduja 870 milj., 1,49 %
(1,15 %), ei-uskonnollisia 768 milj., 0,17 % (0,41 %),
kiinalaisperäisten uskomusten kannattajia 404
milj. 0,71 % (0,63 %), buddhalaisia 378 milj. 0,89 %
(0,86 %), kansanuskontojen kannattajia 256 milj.
1,40 % (0,61 %), ateisteja 151 milj. 0,58 % (0,25 %),
uusien uskontojen kannattajia 108 milj. 0,81 %
(0,68 %), sikhejä 25 milj. 1,54 % (1,21 %) ja juutalaisia 15 milj. 1,01 % (0,67 %), muita 30 milj.
Muita kuin kristittyjä maailmassa on yhteensä
4.317 milj. (viime vuonna 4.274 milj.). Vielä evankeliumilla saavuttamattomien ihmisten määräksi arvioidaan 27,9 % (viime vuonna 27,5 %) maa-

ilman väestöstä, eli n. 1.800 milj. (viime vuonna
1.747 milj.). Kristittyjä ulkomaisia lähetystyöntekijöitä (lähetettynä toiseen valtioon) on 443.000
(vuosikasvu 1,07 %) ja kansallisia lähetystyöntekijöitä 5.357.000 (0,97 %). Marttyyrien määräksi
arvioidaan 169.000 (1,10 %).
Kristityistä eniten on roomalaiskatolilaisia
1.118 milj. (vuosikasvu 1,17 %), ”riippumattomat” kristilliset yhteisöt (esim. Afrikassa ja Aasiassa) 426 milj. (2,39 %), protestantteja 375 milj.
(näistä esim. luterilaisia n. 69,5 milj.) (1,56 %),
ortodokseja 219 milj. (0,47 %) ja anglikaaneja
79 milj. (1,18 %). Helluntailaiset/karismaattiset/
uuskarismaattiset kristityt (jotkut henkilöt
kuuluvat samanaikaisesti jäseninä myös toiseen
tunnuskuntaan) 588 milj. (2,24 %). Kristittyjen
määrät ja vuosikasvut maanosittain: Eurooppa
(sisältää Venäjän) 531 milj. (vuosikasvu –0,04 %),
Latinalainen Amerikka 511 milj. (1,42 %), Afrikka 389 milj. (2,36 %), Aasia 344 milj. (2,64 %),
Pohjois-Amerikka 226 milj. (0,95 %) ja Oseania 22
milj. (1,19 %). Ainoastaan Euroopassa kristittyjen
määrä laskee. Voimakkaimmin kristittyjen määrä
kasvaa Aasiassa ja Afrikassa.
Vuosittain ilmestyvä uskontojen ja maailmanlähetyksen suuntauksia ja tilastoja koskeva tutkimus, jonka ovat tehneet David B. Barrett, Todd
M. Johnson ja Peter F. Crossing, on julkaistu 21.
kerran. Tekijät esittelevät johdannossa tilastoinnin historiaa jakaen sen viiteen jaksoon: 4000
e.Kr.–1450 j.Kr., 1450–1900, 1900–1970, 1970–2000,
2000–2050. Laskemisella ja tilastoimisella on myös
raamatulliset perinteet (kts. 5. Moos. 1:2; Ilm. 11:
1). Erikseen esitellään tilastoimisen periaatteet,
joilla esim. kristittyjä koskeva maailmantilasto
on saatu aikaan. (Lähemmät yksityiskohdat
julkaisussa: International Bulletin of Missionary
Research, Vol. 29, Nro.1, January 2005, 27-30).
Suomeksi tilaston toimittanut Timo Vasko/
Kirkon lähetystyön keskus (KLK), Helsinki 2005.
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Ananin luterilaisessa kirkossa kokoontuu korttien piirustuspiiri, jossa on esillä myös Jumalan sana.
Kuva: Vuokko Vänskä

Myös Japanissa armo on ilmaista
”Kuinka paljon kaste maksaa?” tiedustelee kastetta haluava nuori japanilainen. Täkäläisissä
uskonnoissa palvelut on hinnoiteltu varsin korkeiksi. Kristinuskon sanoma ilmaisesta armosta
on mullistava ja käsittämätön.
”Miksi tehdä lähetystyötä vauraassa Japanissa?” Suomessa joskus ihmetellään. Taustalla
on ilmeisesti ajatus siitä, että hyvinvointi on
yhtä kuin iankaikkinen pelastus, korkea elintaso yhtä kuin taivaspaikka. Voisimme silloin
kysyä, mihin myöskään Suomessa enää kirkkoa
tarvitaan. Meillähän on asiat suhteellisen hyvin
mallillaan. Näin kristittyinä tuskin ajattelemme.
Jokainen sukupolvi tarvitsee lohdullista sanomaa
Kristuksen tuomasta pelastuksesta, syntien anteeksiantamuksesta ja kuoleman voitosta.
Japanin vallitsevat uskonnot ovat buddhalaisuus ja shintolaisuus. Yli 127 miljoonan asukkaan
kansasta on kristittyjä vajaat yksi prosentti. Siksi
kansallinen kirkko toivoo tukea myös meiltä
suomalaisilta.
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Työntekijäpula kirkossa
Mieheni Seppo ja minä vastaamme Tokushiman läänissä sijaitsevan Ananin luterilaisen
seurakunnan hoidosta. Työntekijäpulan vuoksi
vastuullamme on myös toinen pieni seurakunta
puolentoista tunnin ajomatkan päässä Ananista. Aloitimme seurakuntaa muodostavan työn
omassa kodissamme tässä kaupungissa 28 vuotta
sitten. Kolmen vuoden työkauden aikana kastettiin yksi henkilö, ja toiset lähetit jatkoivat
aloittamaamme työtä. Nyt paikkakunnalla on
65 jäsenen luterilainen seurakunta, kirkkorakennus ja pappila. Toiminnassa on mukana noin 30
henkeä. Huhtikuussa me taas väistymme, kun
seurakunta saa japanilaisen pastorin. Tosin
hänen palkkaukseensa tarvitaan varoja myös
Kansanlähetykseltä, sillä seurakunnan noin
kolmen miljoonan jenin eli noin 22 000 euron
kolehti- ja uhritulot vuodessa eivät mitenkään
riitä kustantamaan papin palkkaa kokonaan,
kaikkien muiden kulujen lisäksi.

Yli 60 prosenttia japanilaisista
haluaa kristillisen vihkimisen.
Kirkon ovella vihkijä Seppo
Vänskä ja juhlavieraat iloitsevat nuorenparin kanssa. Kuva:
Vuokko Vänskä

Kastettava nainen on Chihiro Iwai ja kastava pappi on
Itä-Tokushiman luterilaisen kirkon pastori Okazaki.
Kuva: Vuokko Vänskä

Saarnaa, sielunhoitoa ja hallintoa
Työmme on sekä hengellistä että käytännöllistä
talonmiehen hommineen; pihatöitä ja kuraojien
siivoamista. Viime vuonna seutuamme koetteli
kymmenen taifuunia. Niinpä syksyllä teetettiin
pappilan ulkoseinien remontti ja koko rakennuksen maalaus. Nyt vuorossa on kirkon katon
korjaus hirmumyrskyn jäljiltä.
Jumalanpalveluksen maallikkovetäjille on
annettu koulutusta ja seurakuntaneuvoston
työskentely on selkiintynyt.
Mieheni saarnaa joka pyhä joko täällä Ananissa tai toisessa seurakunnassa, jolloin minulla on
saarnavuoro omassa kirkossamme. Muina pyhinä toimin kanttorina. Toisessa kirkossa hoidan
molemmat työt kerran kuukaudessa. Onneksi
pikkuisessa kirkossa matka urkupallilta saarnapönttöön ei ole metriä pidempi.
Sananjulistuksessa on otettava aina huomioon uudet kuulijat, sillä iloksemme kirkkoon
tulee usein ensikertalaisiakin. Pienryhmissä haluamme vahvistaa kristittyjen uskoa opettamalla

Raamattua. Avoimessa ilmapiirissä ihmiset jakavat murheitaan ja kokemuksiaan. Rukoilemme
yhdessä sekä henkilökohtaisten asioiden että
evankeliumin leviämisen puolesta. Sielunhoitokeskusteluissa elämme ihmisten kanssa heidän
vaikeuksissaan.
Äidit tuovat lapsiaan pyhäkouluun, gospelryhmään ja englanninkerhoon. Lisäksi on
korirouvia tavoittava korttien piirustuspiiri ja
raamattukeskusteluryhmä, johon osallistuu lähinnä työikäisiä, hyväpalkkaisia miehiä. Vuoden
viimeisessä piirissä aiheenamme oli jouluevankeliumi. Kukin luki vuorollaan jakeen kerrallaan.
Sen päätyttyä mieheni kysyi, kuinka moni kuuli
luetun tekstin ensimmäistä kertaa. Viisi miestä
nosti kätensä! ”Älä pysyttele etäällä rikkaista, he
ovat niin köyhiä”, kirjoittaa Henri J. M. Nouwen
kirjassaan Kutsumus. Nämä miehet ovat kiinnostuneita Jumalan sanasta. Emme saa hylätä heitä.
VUOKKO VÄNSKÄ
Toimittaja, lähetystyöntekijä Japanissa
1974–1989, 2003– , Kansanlähetys.
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Lähetystyön ja
kansainvälisen diakonian
tilastointi paranee
Kirkon lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa
koskeva raportointi on ollut siltä osin puutteellista, että tiedot toiminnan tuotoista ja kuluista
ovat löytyneet vain lähetysjärjestöjen ja Kirkon
Ulkomaanavun (KUA) omista tilinpäätöstiedoista.
Lähetystyön kannatustilasto on osoittanut seurakuntakohtaisesti toiminnan tuotot, mutta kokonaiskuvaa tai sitä miten eri toimijoiden toiminnan
kulut jakautuvat on ollut vaikea muodostaa. Kirkon lähetystyön toimikunta päätti kokouksessaan
11.2.2005 uuden tilastoinnin toteuttamisesta. Sen
mukaan vuoden 2004 toiminnasta alkaen kirkon
lähetystyön ja kansainvälisen diakonian toimijoiden (lähetysjärjestöt ja KUA) tuotot ja kulut
kootaan yhteen tilastoon, josta näkyvät sekä tuotot että kulut kokonaisuudessaan. Uusimuotoisen
tilasto pyritään kokoamaan huhtikuun aikana.

Kirkon lähetystyöntekijöitä vuonna 2004
eniten Etiopiassa
Alustavan tilaston mukaan kirkon lähetysjärjestöillä oli vuoden 2004 lopussa yhteensä 416
työntekijää ulkomaisessa työssä. Osittain uusista
tilastointiperiaatteista johtuen määrä on laskenut
edellisestä vuodesta lähes kolmellakymmenellä.
Eniten kirkon lähetystyöntekijöitä oli Etiopiassa
(35) ja toiseksi eniten Venäjällä (28).

Luterilainen
Maailmanliitto
kehittää järjestöjen
osallistumista
kirkkojen yhteiseen
lähetystehtävään
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Luterilaisen Maailmanliiton (LML) pääsihteeri
Ishmael Noko on lähettänyt maailmanliiton jäsenkirkoille sekä kirkollisille lähetys- ja avustusjärjestöille kutsun neuvottelukokoukseen Geneveen
1.-3.6.2005. Kokouksen tarkoituksen on tarkastella
luterilaisen kirkkoperheen keskinäisiä suhteita ja
käytännön toimintaa laajemmin kuin vain virallisten jäsenkirkkojen asiana. Kutsussaan Noko viittaa
maailmassa ja kirkkojen suhteissa tapahtuneisiin
muutoksiin kuluneiden viidenkymmenen vuoden

aikana ja niistä johtuneeseen kehitykseen. ”Jotkut
lähetys- ja kehitysjärjestöt jotka olivat maailmanliittoa perustettaessa osa LML:n verkostoa, ovat
oman identiteettinsä ja itsenäisyytensä kehittämisen lisäksi vähitellen alkaneet tuntea etäisyyttä
LML:n päätöksentekoprosessiin. Kirkko on ja sen
tulee olla luonteeltaan missionaarinen ja diakoninen. Siksi lähetysjärjestöt ja kirkolliset avustusjärjestöt eivät voi olla muuta kuin kirkon kokonaisuuteen kuuluvia työvälineitä. LML:lle tämä
tarkoittaa, että lähetys- ja kehitysjärjestöillä tulee
jäsenkirkkojen ja kansalliskomiteoiden mukana
olla keskeinen paikka maailmaliiton elämässä.”

Ajankohtaista islamista
Tänä vuonna on luvassa monia mielenkiintoisia tilaisuuksia, jossa tarkastellaan lähetystyötä
muslimien parissa. 9.–13.5.2005 on ohjelmassa
Islam-viikko Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa. Viikon teemana on Seurakunta lähetystyön
välineenä. Mielenkiintoisia näkökulmia lupaavat
kaksi ulkomaista luennoitsijaa, joista toinen on
entinen Iranin raamattuseuran pääsihteeri ja nykyinen iranilaisen seurakunnan pastori Saksassa.
Toinen vieras on anglikaanikirkkoherra, joka
aikanaan kohtasi muslimeita lähetystyöntekijänä
Pakistanissa, nyt seurakuntansa alueella Englannissa. Luennoitsijat pitävät vuoroin luentoja ja
kommentoivat toisiaan. Viikon koulutuksellinen
anti on arvokasta niin maahanmuuttajatyöhön
Suomessa kuin lähetystyöhön muualla.
Heti Islam-viikon jatkeeksi on Raamattuopistolla 13.–14.5.2005 Muslimin Kohtaaminen Suomessa
-kurssi. Tällä kurssilla kuullaan kristityksi kääntyneiden muslimien opetusta evankelioimistyön
mahdollisuuksista Suomessa asuvien muslimien
parissa. Molemmille kursseille on hakumenettely, josta voi tiedustella Suomen Raamattuopistolta
09-5123 910. Tapahtumat järjestää luterilaisen lähetystyön yhteistyöelin MUST.
International Christian Centerissa järjestetään
Islam-Foorum 23.–24.8.2005. Järjestäjinä ovat Fida
International ja MUST. Foorumin teemana on
Muslimien parissa tehtävän lähetystyön eri lähestymistavat
puntarissa. Alustusten aiheina on mm historiallinen perspektiivi dialogiseen lähestymiseen, kontekstualisoivan lähestymistavan kritiikki, uskon
puolustaminen ja debatit, ystävyysevankeliointi,
yhteisöjen kehittäminen ja sosiaalinen työ, karismaattisuus silmien avaajana ja konfrontaatio
mediassa. Ohjelma tarkentuu kevään aikana.
Kaksipäiväinen tapahtuma on tarkoitettu lähetystyöntekijöille ja lähetysteologiasta kiinnostuneille.
Ilmoittautumiset Kansainvälisen seurakunnan toimistoon (09) 58 68 770.
Tapahtumista voi tiedustella e-mail-osoitteesta
pastor@church.fi.

Oulun Kirkkopäivien
ohjelmassa:
Lähetysseminaari
Lauantaina 28.5.2005 kello 9:30-11:15
Keskustan seurakuntatalon juhlasalissa, Isokatu 17
Yhteyden lahja – mitä kirkot opettavat kiinteästä yhteydestä?
Erilainen lähetyksen seminaari - luvassa suoraa kokemusta maailmanlaajasta Kristuksen kirkosta. Mukana mm. kirkkojen maailmanneuvoston pääsihteeri Samuel Kobia,
Ken Takaki Japanista, Kroatian evankelisen kirkon pastori Jakov Mrcela, Inkerin
kirkon koulutuskeskuksen vt. rehtori Tapio Karjalainen, Mujejärven nuorisokuoro
Vienan Karjalasta ja soitinyhtye Amani.
Yhteistyössä: Oulun seurakunnat, kirkon lähetysjärjestöt,
Kirkkohallitus / Kirkon lähetystyön keskus
Ikkunoita kirkkoon kuulumiseen eri puolilta maailmaa
Isokatu 17, juhlasali
Erilaisten ikkunoiden kautta välähdyksiä kirkon haasteisiin ja kiitoksen aiheisiin. Tule
kurkistamaan, yllättymään ja ihmettelemään sekä rukoilemaan. Riksa tuo ja vie.
Lähetyksen Reilu Kahvila
Pe 27.5. kello 9:00-19:00, la 28.5. kello 10:00-19:00 ja su 29.5. kello 11:30-13:00
Keskustan seurakuntatalon alasalissa, Isokatu 17
Tarjolla Reilun kaupan kahvia ja teetä sekä paistettuja vohveleita makealla tai suolaisella täytteellä. Kahvilassa tietoa reilusta kaupasta ja eettisestä kaupankäynnistä. Paikalla Reilun kaupan kunnasta, Utajärveltä, nuorisotyönohjaaja, lähetyssihteeri Mikko
Pyhtilä sekä väkeä myös Reilun kaupan edistämisyhdistyksestä.

ONHAN LÄHETYSTEOLOGINEN
AIKAKAUSKIRJA –
JOURNAL OF MISSION
THEOLOGY TULLUT TUTUKSI?
Seuraavat numerot ovat ilmestyneet ja tilattavissa
osoitteesta: julkaisumyynti@evl.Þ
1. Healing Ministry seminaari 1990. 1991. Hinta 5.05 €
2. The Mission of The Evangelical Lutheran Church of
Finland. 1992. Hinta 5.05 €
3. New Age and New Religious Movements. Ryttylä
(Finland) 10. - 13. May 1993. 1992. Hinta 5.05 €
4. Usko ja kulttuuri - Faith and Culture Conference.
Helsinki 9. - 10.2.1994. 1995. Hinta 5.05 €
5. Kulttuurin muutos ja uskonnolliset ilmiöt. Kulturella
förändringar och religiösa företeelser. Change of
Culture and Religious Phenomena. 1997. Hinta 6.73 €
6. Islam ja kristitnusko. 2001. Hinta 8.41 €
7. Lähetystyö ja uskonnot Itä- ja Etelä-Aasiassa. 2002.
Hinta 8.5 €.
Lähetysteologista Aikakauskirjaa julkaisee Kirkon
lähetystyön keskus - Lähetysteologinen instituutti.
Päätoimittaja: Lähetysteologi Timo Vasko

Seurakunnissa
käyttöön JUMALAN
RAUHAA -esite
Maahanmuuttajatyöhön seurakunnassa tarkoitettu kristinuskon perusteet sisältävä lyhyt
esite, JUMALAN RAUHAA!, on ilmestynyt
tähän mennessä seuraavilla kielillä: albania,

arabia, bengali, englanti, igbo, korea, kroatia, kurdi, ruotsi, ranska, suomi, turkki,
venäjä, yoruba. Esite on yhden A4 -koon
informaatio, joka sisältää seuraavat aiheet:
Hyvä Suomeen muuttanut ystävä, uskontunnustus, rukous ja jumalanpalvelus, Isä
meidän -rukous, pyhät toimitukset, vuotuiset kristilliset juhlapäivät, Jumalan tahto ihmisen elämässä, 10 käskyä. Lopuksi on
vapaa tila seurakunnan omalle osoittteelle.
Esitteen on tomittanut lähetysteologi Timo
Vasko. Esitettä voi tilata ilmaiseksi Kirkon
lähetystyön keskuksesta (KLK) sähköpostiosoitteella katariina.kokko@evl.fi.

45

Missiologinen symposium
10.6.2005 Vammalassa seurakuntatalolla, Aittalahdenk.12
Teemana ”Kokonaisvaltainen lähetys –mihin lähetyksessä tulisi keskittyä”
9.15 Avaus
Piispa Juha Pihkala
9.45 Jumalan valtakunta ja lähetys
Dosentti Risto A. Ahonen
musiikkia
Omenapuu-kvartetti
Onko todistuksemme Kristuksesta aito
ja vakuuttava
– evankelioimisen etuoikeus ja velvoite
Kirkkoherra Jussi Mäkinen
Lähetyksen diakoninen luonne
Kehittämispäällikkö Birgitta Rantakari
Keskustelua
12.45 Lähetys ja kehitys
Professori Marja-Liisa Swantz
Teologian tohtori Tapio Leskinen
Musiikkia
Omenapuu-kvartetti
15.00 Mihin siis lähetyksessä tulisi keskittyä?
Lähetysjohtaja Seppo Rissanen
Osallistumismaksu 36 e

Järjestäjinä Vammalan seurakuntayhtymä,
Turun arkkihiippakunta, Suomen Lähetysseura

Suomen Lähetysneuvoston ajankohtaispäivä
Lähetysjärjestöjen työntekijöiden

silmin, sukupuolten välillä, työnantajan ja työntekijän välillä.

KONFLIKTIN KOHTAAMINEN
Paikka: Suomen Lähetysseura,
Tähtitorninkatu 18, Helsinki
Aika: 30.3.2005 klo 11.30-18.00
Lähetystyössä mukana olevat työntekijät kohtaavat usein konflikteja, jotka hiertävät ihmissuhteita
ja tekevät työstä ja elämästä hankalaa.
Mitä tapahtuu silloin, kun olemme konfliktin
keskellä? Miten selviäisimme konfliktista niin, että
se voisi toimia käyttövoimana eikä tuhoavana voimana elämässämme?
Näitä asioita pohditaan Suomen Lähetysneuvoston
ajankohtaispäivässä.
OHJELMA
Klo
11.30
Lounas
12.30
Konfliktin pyörteissä, Mikko Aalto
14.00
Kahvi
14.30
Konflikti käyttövoimana, Mikko Aalto
15.30
Keskustelua kanavissa
16.45 18.00 Palaute keskustelusta
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Kanavakeskustelut aiheista: Konflikti työntekijöiden välillä, kansallisuuksien välillä, lähetyslasten

Lähetysneuvoston lähettien huolto työryhmä on
suunnitellut ajankohtaispäivän ohjelman. Työryhmän tarkoituksena on kartoittaa, mitä lähetysjärjestöissä tehdään lähettien huollon hyväksi
ja suunnitella toiminnan kehittämistä mahdollisimman laajassa yhteistyössä. Kotimaassa olevat
työntekijät ovat oleellinen osa lähetystyötä eikä
ulkokenttätyö olisi mahdollista ilman heidän huomattavaa panostaan tähän työhön. Siksi heidätkin
tulee huomioida lähettien huollon yhteydessä.
Ajankohtaispäivä on tarkoitettu kaikille kotimaasta käsin lähetystyötä tekeville työntekijöille
eri järjestöissä sekä kotimaassa oleville läheteille.
Osallistumismaksu on 25 euroa, mikä sisältää
lounaan ja kahvin. Ilmoittautuminen tulisi tehdä
15.3 mennessä lähettien huolto työryhmän puheenjohtajalle Pirjo Alajoelle osoitteella
pirjo.alajoki@fin.om.org.
KARI TASSIA
Suomen Lähetysneuvoston puh.johtaja
Lähettien huolto-työryhmän jäsen
PIRJO ALAJOKI
Lähettien huolto-työryhmä
puheenjohtaja

Kirkon
ulkomaantyön
koulutus
perusjakso 20.–22.5.2005
Koulutus antaa valmiuksia työskentelyyn monimuotoisessa kulttuurien ja uskontojen maailmassa. Perusjaksossa käsitellään kulttuurisopeutumista, kriisien kohtaamista ja jaksamisen kysymyksiä.
Kouluttajat ovat kokeneita, kansainvälisissä tehtävissä toimineita ihmisiä.
Koulutuksen järjestäjinä toimivat Kansainvälisen
työn koulutuspalvelut / SLS, Kirkon lähetystyön
keskus, Suomen Merimieskirkko ja Helsingin
kristillinen opisto.
Koulutuspaikkana on Helsingin kristillinen opisto,
Kuukiventie 6.
Kurssin hinta 120 e sisältää majoituksen ja ruoat.

Seurakunnan
lähetyssihteerien ja
Kirkon Ulkomaanavun
yhteyshenkilöiden
valtakunnalliset
neuvottelupäivät
Kuopion musiikkitalossa 27.–29.1.2006
Teemena ”Matkakumppanuus”
Hinta 100 euroa, sisältäen ohjelman ja ruokailut.
Lipun hinta Giuseppe Verdin “La Traviata”
oopperaan on permannolle
30 euroa/kpl.
Majoituksen jokainen hoitaa itse.
Ohjelma ja ilmoittautumislomake postitetaan
seurakuntiin kesän aikana.

Ilmoittautumiset 6.5.2005 mennessä
Päivi Ramstadius p.09 1297 241 tai
paivi.ramstadius@mission.fi
Ajo-ohje: virpi.elomaa@hkro.fi

kirkkomme

LÄHETYS
Vår kyrkas mission
kirkkomme.lahetys@evl.fi
OSOITTEENMUUTOKSET
Puh. (09) 4155 2333,
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HIIPPAKUNNALLISET LÄHETYSSEMINAARIT
VUONNA 2005
Hiippakunta

Ajankohta

Paikka

Listietoja antaa

Turun arkkihiippakunta

1.10.2005

Rauman Meriristi

Liisa.Purho@mission.fi
(02) 251 2762

Tampereen hiippakunta

5.3.2005

Orimattilan seurakuntakoti

Anja.Nurminen@mission.fi

1.9.2005

Lähetysteologinen seminaari,

(03) 2226809, 040-902 2796

Aitolahden kirkko Tampere
Oulun hiippakunta

Mikkelin hiippakunta

Kuopion hiippakunta

25.9.2005

Sodankylän seurakuntatalo

Matti.Laurila@mission.fi

8.10.2005

Kempele, Kokkokankaan srk-keskus

0400-619 193

15.10.2005

Alavieskan seurakuntatalo

24.–25.9.2005

Ristniemen kurssikeskus

Vesa.Hakkinen@mission.fi

Kotka

044-321 60 37

Portaanpään opisto Lapinlahti

Reijo.Leino@mission.fi

1.-2.10.2005

(017) 2888 412 tai
050-522 4602
Lapuan hiippakunta

1.10.2005

Honkiniemi, Ähtri

Jukka.Jamsen@mission.fi
0400-945 120, 014-211 439
014-211 396

LÄHETYS
S
SEMIN
SEMI
SEM
SEMINAARIT

Helsingin hiippakunta

30.9.-1.10.2005

Risteilyseminaari Tallinnaan

Reino.Junttila@mission.fi

(09) 709 2583, 0400-582 470

Espoon hiippakunta

24.9.2005

Tuomiokapituli, Kirkkokatu 10

Minna.Lairi@evl.fi

050-435 6972

Porvoon hiippakunta

17.6.2005

Vasa

Borg stift (FMS)

(i anslutning till missionsfesten)

Stefan.Myrskog@mission.fi
(09) 12971

