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”On yksin Jumalan armoa, että voimme antaa
anteeksi”, tietävät kroatialaiset Milka ja Dagmar.
Kahden pojan äiti ja yhden tytön äitipuoli Milka
Hadzihajdic on taustaltaan katolilainen kroaatti.
Hänen miehensä ja miehen tytär ovat kotoisin
Bosnia-Hertsegovinasta ja muslimisuvusta. Perheen kotimaa oli Jugoslavian sodan aikana 19911995 Kroatia.
Sodan alkaessa Milkan veli ja tytärpuoli kutsuttiin rintamalle. Milkan mies sai jäädä palvelemaan Kutinaan pakolaisten sijoittamisessa.
”Olen usein miettinyt kokemamme sodan
järjettömyyttä. Olemme naapurikansoja ja naapureiden pitäisi tulla toimeen toistensa kanssa.
Niinhän me olimmekin tulleet, mutta sota teki
meistä vihollisia”, Milka miettii.
”En voi valehdella, että en olisi vihannut vihollista. Kyllähän minä vihasin. Luulen vihanneeni jopa niitä naapureita ja tuttuja, jotka sodan aikana kävivät sukulaistensa tai ystäviensä
luona vihollisen rajojen takana.”

Pelkkä puhe ei riitä

Kuva: Elina Saari

Milka löysi sodan aikana tiensä kotikaupungissaan Kutinassa evankeliseen (evankelisluterilainen) kirkkoon, ja on nyt sen aktiivinen jäsen.
”Vaikka olen ollut kristitty lapsesta saakka, en
nähnyt vihollisteni vihaamisessa mitään väärää.

”Sovinnon tekeminen
omassa sydämessä
on vaikeaa.”

Minähän rakastin kotimaatani ja kansaamme ja
eikö silloin ole oikein vihata sitä, joka yrittää tehdä pahaa sille?” Milka myöntää.
”Jumalan Henki teki työtä sydämessäni ja
ymmärsin, että vihaaminen on synnin tekemistä. Kun Jeesus kutsuu meitä seuraamaan, hän
ei kutsu meitä vihaamaan ketään, vaan rakastamaan. Hän käski rakastaa jopa vihollista.”
Milkan perhe oli yksi niistä onnellisista, jotka
selvisivät sodasta menettämättä jäseniä. On selvää, että niille perheille ja ihmisille, jotka ovat
menettäneet läheisiään sodassa, anteeksi antaminen on vaikeaa.
”Sovinnon tekeminen omassa sydämessä on
vaikeaa. Ilman Jumalaa en olisi minäkään voinut
alkaa rakastaa vihollistani. Se, että olen pystynyt
antamaan anteeksi ja pystyn nyt kohtaamaan entisiä vihollisia lähimmäisinäni, on yksin Jumalan
työtä minussa.”
Valtioiden päämiehet puhuvat paljon sovinnosta ja rauhasta. Kukaan ei kuitenkaan ole vielä
tunnustanut olevansa syyllinen tai pyytänyt anteeksi, Milka huomauttaa.
”Ajattelen, että oikeaan sovintoon tarvitaan
virheiden ja väärien tekojen tunnustaminen,
anteeksi pyytäminen. Vasta sitten voi tulla anteeksi antaminen. Kauniita puheita ja suuria sanoja kyllä kuulemme, mutta voimmeko tehdä
oikeaa sovintoa näin? Ja voimmeko tehdä oikeaa
sovintoa ilman Jumalaa?”

Auttajan rooli oli viedä voimat
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”Oikeaan sovintoon tarvitaan virheiden ja väärien tekojen
tunnustaminen, anteeksi pyytäminen”, Milka Hadzihajdic tietää.

Kuva: Elina Saari/SANSAn kuva-arkisto

Kaksi kertomusta
sovinnosta Balkanilla

Dagmar Hadžiæ asui miehensä ja kolmen lapsensa
kanssa sodan aikana Kroatian pääkaupungissa
Zagrebissa. Dagmar on Saksan evankelisia

Lapset elävät sovinnon piirissä seurakunnan kerhossa Kutinassa Kroatiassa.
ja hänenkin miehensä on Bosnian muslimi.
Hadžiæin perhe on Zagrebin evankelisen
seurakunnan jäsen.
Dagmar Hadžiæin koti oli sodan aikana jatkuvasti täynnä, sillä pakolaisia ja evakkoja saapui
pääkaupunkiin koko ajan. Aluksi he olivat lähiomaisia, jotka joutuivat jättämään kotinsa Bosniassa, että pelastaisivat edes oman henkensä. Pian
alkoi tulla sukulaisen sukulaisia.
”Jouduin siihen aikaan tekemään vastuullista ja stressaavaa työtä työpaikallani ja olin lopen
väsynyt ja menettämäisilläni terveyteni. Olin
avuton, enkä tiennyt mitä pitäisi tehdä”, Dagmar
kertoo.
”Noina vaikeina päivinä minua pitivät yllä Jumalan sana ja perheeni rakkaus. Jos aloin toivoa,
että tilanne vähän korjaantuisi ja rauhoittuisi, oli
ovella taas uusia pakolaisia.”

”Kuka kolkuttaa sydämeni ovella?”
Erään joulun alla Dagmar oli toivonut, että
muutamat vapaapäivät olisivat auttaneet häntä
pääsemään jaloilleen. Lepo olisi ehkäissyt häntä
menettämästä terveyttään. Toisin kävi, lepoa ei
suotu. Dagmarin kodin ovelle kolkutti aviopari
kahden pienen lapsensa kanssa.

”Kotimme oli jo liian täynnä ja minä olin ylirasittunut. Minulla siis todella oli aihetta kieltäytyä heidän vastaanottamisestaan, minkä aluksi
teinkin”, Dagmar kertoo.
Pian sisäinen ääni alkoi puhutella Dagmaria.
Hän oli rauhaton, mietti asiaa ja neuvotteli ystäviensä kanssa.
”Neuvot olivat suunnilleen tällaisia: sinun pitää ajatella itseäsikin, olet jo tehnyt niin paljon
pakolaistesi hyväksi, kerran tällekin pitää tulla
loppu. Mutta sodalle ja ihmisten hädälle ei näkynyt loppua.”
Joulu oli edessä.
”Käsitin, etten voisi koskaan enää juhlia joulua, jos jättäisin tämän onnettoman avioparin
lastensa kanssa oveni ulkopuolelle. Yhtäkkiä olikin kyse minun uskostani, kysymyksestä ’Kuka
kolkuttaa?’” Dagmar kertoo.
”Avasin perheelle kotini. Olin onnellinen siitä,
että saatoin tarjota pakolaisille turvapaikan jouluna ja lahjoittaa näin säteen toivosta.”

ELINA SAARI
Kirkon nuorisotyön ohjaaja, lähetystyössä Kroatiassa
(SANSA)
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Sovintoa rakentamassa
Lähi-Idän pitkäaikaisin ja mutkikkain sovittamaton
ristiriita jatkuu israelilaisten ja palestiinalaisten välillä. Matka sovintoon ja rauhaan on kenties pitkä,
muttei mahdoton.
Syinä israelilaisten ja palestiinalaisten väliselle
konﬂiktille voi nähdä sekä kansallisia, poliittisia
että uskonnollisia tekijöitä. Tuon monin tavoin
repivän ristiriitaisen tilanteen keskellä on nähtävissä joitakin toivon merkkejä luottamuksen
lisääntymistä eri kansanosien välillä. Tarvitaan
rauhaa edistävää toimintaa, jota harjoitetaan
esimerkiksi Efesolaiskirjeessä (luvut 2 ja 4) esiin
tulevassa hengessä: Jeesus on yhdistänyt eri ihmisryhmät yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Hänen
seuraajiensa on edistettävä ’rauhan evankeliumia’
ja pyrittävä toteuttamaan elämässään Jeesuksen
antaman esikuvan mukaisesti rauhan rakentajan
tehtävää.

Uskonyhteyden rakentamisen
eri ulottuvuuksia
Sellaiset lähetysjärjestöt ja paikalliset seurakunnat, joiden teologinen pohja on ’vapaiden suuntien’ mukainen, ovat olleet perinteisiä kirkkokuntia ja lähetysjärjestöjä aktiivisempia ruohonjuuritason rauhan rakentamisessa. Tuollaisessa
toiminnassa on usein toteutettu käytännössä
’rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa’.
Alueella vaikuttavien perinteisten kirkkojen
välillä on toki yhteyksiä, mutta käytännössä on
kyse arabikirkoista, eikä niiden välinen ekumenia
sisällä yhteyksien rakentamista juutalaissyntyisiin
Jeesuksen seuraajiin, messiaanisiin juutalaisiin.
Myös uskontojen välinen yhdistys (Interfaith Association) järjestää toimintaa, johon kuuluu lähinnä esitelmätilaisuuksia ja keskusteluja. Tällä on
oma suuri merkityksensä, mutta kyseinen, lähinnä akateeminen foorumi ei ole käytännön elämän
kannalta niin syvältä luotaavaa, kuin eri taustoista
tulevien ihmisten välinen uskonyhteys.

Kokemukset muuttavat asenteita
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Suomen Lähetysseura (SLS) on toiminut Lähiidässä vuodesta 1924 lähtien. Sen työntekijät ovat
toimineet sekä arabian- että hepreankielisessä
työssä. Yhteyksiä arabien ja juutalaisten välille on
syntynyt aivan luonnostaan lähettien toiminnan
kautta. Aikanaan koulutoiminta oli tämäntapaista työtä. Sitä on ollut myös seurakuntatyö eri

muodoissaan, erityisesti yhteistapaamiset arabien
ja juutalaisten kesken yhteisten rukoustilaisuuksien ja ohjelmallisten viikonloppujen merkeissä.
Osa läheteistä on toiminut arabian- ja osa hepreankielisessä työssä. Lähettien yhteistyön kautta
on voitu aika ajoin rakentaa yhteyksiä arabi- ja
juutalaissyntyisten välille.

Toimiessaan yhdessä lapset
ja nuoret oppivat luottamaan toisiinsa ja todistamaan yhdessä uskostaan.

SLS:n työn piiriin kuuluvassa Jerusalemin
hepreankielisessä Shalhevetjah-seurakunnassa
on ollut tapana järjestää esimerkiksi yhteisviikonloppuja arabikristittyjen kanssa. Yksi viimeaikainen esimerkki puhuu uskomme rajoja rikkovasta
luonteesta: Uutena maahanmuuttajana Israeliin
Venäjältä saapunut juutalainen naishenkilö oli
alunperin hyvin varauksellinen arabien suhteen.
Hän oikeastaan piti heitä vain terroristeina.
Nainen löysi tiensä Shalhevetjah-seurakunnan yhteyteen. Siellä järjestettiin yhteistoimintaa
juutalais-, arabi- ja muiden kristittyjen kesken.
Vähitellen naisen asenteet sulivat ja hän oppi
näkemään arabikristityt uskonsiskoinaan ja veljinään. Se on ollut hänen elämässään käänteentekevä oivallus, uusi löytö, joka on tuonut
merkittävästi uutta sisältöä hänen uskoonsa ja
elämäänsä. Meissä kaikissa voi vaikuttaa tiedostamattomasti vääränlainen kansallinen sidonnaisuus ja rajoittuneisuus, joka estää meitä elämästä
uskoamme kokonaisesti todeksi.
Kokonaistilanteen arkaluontoisuudesta kertoo
seuraava kokemus ajalta, jolloin olin pastorina
Shalhevetjah-seurakunnassa 1990-luvun lopulla.

Teimme seurakuntaretken Jordaniaan. Ammanissa vierailimme Hyvän Paimenen luterilaisessa
seurakunnassa. Olimme sopineet pastorin kanssa, että seurakuntamme lauluryhmä voi laulaa
erään hepreankielisen messiaanisen laulun arabiankielisessä jumalanpalveluksessa. Aloittaessamme laulutervehdystämme eräs palestiinalaissyntyinen mies nousi ylös ja ehdottomana asiastaan
esti meitä laulamasta mitään hepreaksi heidän
kirkossaan. Vaihdoimme siis pian laulukielen
englanniksi. Onneksi kirjassamme oli myös
englanninkielisiä lauluja. Hepreaksi laulaminen
toi tuolle miehelle - ja monelle muulle palestiinalaispakolaiselle - liian vahvasti mieleen kipeät
muistot menneiltä vuosilta.

Kuva: Juha-Pekka Rissanen

Israelilaisten ja palestiinalaisten välistä

Lasten ja nuorten esimerkki
rohkaisee
Pohjois-Israelissa on syntynyt säännöllistä ja vahvaa toimintaa arabi- ja juutalaissyntyisten Jeesukseen uskovien välille. Eri seurakunnat ovat
jo pitkään kokoontuneet yhteen järjestäen rukous-, piknik- ym. tapahtumia. Erityisesti Galilean
seurakuntien naiset ovat olleet aktiivisia tässä
suhteessa. Haifan hepreankielisellä messiaanisella
Elias-seurakunnalla on arabipastori. Lisäksi myös
lasten ja nuorten parissa järjestettävä kristillismessiaaninen King’s Kids-toiminta on vetänyt

Musalaha-järjestön kokoontumisissa esimerkiksi leivotaan
yhdessä. Kuvassa juutalaissyntyinen Lisa ja arabikristitty
Mariam.

Elämme sovinnon toivossa
Ihminen todistaa koko elämällään. Pyhän Fransiskuksen sanotaan kehottaneen: ”Mene ja
saarnaa evankeliumia. Jos on pakko, käytä sanoja.”
*
Meillä kristityillä on suuri tehtävä olla todistajia, sovinnon rakentajia väkivallan maailmassa.
Olemmeko valmiita näkemään Jumalan muissa ihmisissä? Olemmeko valmiita hyväksymään
muiden erilaisuuden? On kyse maltillisuuden todistuksesta.
*
Kristinuskolle on olennaista armon teologia, armo on uskomme perustotuus. Juutalaisuudessa ja islamissa rangaistus on vahvempi käsite. Kristinuskon mukaan anteeksiantamus
perustuu armoon. Juuri tästä voimme todistaa monien uskontojen yhteiskunnassa. Haasteemme on: näkyykö meidän kristittyjen usko käytännön elämässämme ja käytöksessämme
muita kohtaan? Opetammeko muille, miten elää anteeksiantamuksesta ja armosta? Toinen
panoksemme on ristinteologia. Miten olla palvelija eikä herra?
*
Tiedämme, että sovinnon aikaansaaminen vie pitkään ja tekee kipeää. Kun kaksi jokea yhtyy,
ne virtaavat kauan kahtena uomana ennen kuin niiden virtaukset yhtyvät. Mutta sovinto
on mahdollinen, jos uskomme elävään sovituksen Jumalaan, joka voi tehdä mahdottoman
mahdolliseksi.
*
Otteita Jordanian evankelisluterilaisen kirkon piispa Munib Younanin kirjasta Sovinnon toivossa (SLS 2004)
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rakennetaan monin

Kuva: Juha-Pekka Rissanen

Kestävää rauhaa

������������

sellaisin tavoin, joista
emme useinkaan kuule.

Lähetystyö prosessissa
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mukaansa niin arabi- kuin juutalaissyntyisiä eri
seurakuntien lapsia ja nuoria.
Pohjois-Israelissa tämän toiminnan aktiivinen
keskus on Shewar’amin arabikylä. Siellä protestanttisen työkeskuksen (mm. huumevierotuskeskus) vetäjänä toimiva Anis Barhoum vastaa
myös Israelin King’s Kids-toiminnasta. Edellä
mainittu Shalhevetjah-seurakunta on ollut erityisesti lapsi- ja nuorisotyöntekijänsä Ruut BenJoseﬁn johdolla aktiivisesti mukana samassa kansainvälisessä toiminnassa. Hänen ohjaamaansa
Jerusalemin King’s Kids –ryhmään kuuluu sekä
juutalaisia että arabeja.
Tällaisessa toiminnassa lapset ja nuoret oppivat luottamaan toisiinsa ja todistamaan yhdessä uskostaan. Arabien ja juutalaisten välille
rakennetaan sellaisia kestäviä siltoja, jotka eivät
muuten ole helposti rakennettavissa. Toiminta
on rauhankasvatusta parhaimmillaan, Rauhan
Kuninkaan johdolla.
Anis Barhoumin ja Ruut Ben-Joseﬁn johdolla
Israelin King’s Kids –ryhmä toteutti pitkän kiertueen Suomessa elokuussa 2005. He esiintyivät
monien seurakuntien ja järjestöjen tilaisuuksissa ja toivat sanomansa nähtäväksi ja kuultavaksi
myös kaduilla. Vierailu herätti monissa meistä
uutta toivoa ja rukousmieltä Lähi-idän tilanteen
rauhanomaisemman kehityksen suuntaan.
Israelin ja Palestiinan itsehallinnon alueilla
Musalaha-järjestö (arab., sovinto) on jo usean
vuoden ajan koonnut mukaan toimintaansa
nuoria arabikristityistä ja messiaanisista juutalaisista koostuvista seurakunnista. Järjestön johtajana toimii arabikristitty teologi Salim Munayer.
Yhtenä toimintatapana järjestöllä on ollut viedä
arabi- ja juutalaisnuoria yhteisille erämaavaelluksille, joiden aikana on järjestynyt luontevasti

Kuva: Juha-Pekka Rissanen

King’s Kids-ryhmä esiintyi Helsingin Kaivopuistossa
elokuussa 2005.

Aurinko helli King’s Kids-ryhmän esiintymisiä yleisurheilun maailmanmestaruuskisojen aikaan Suomessa.

mahdollisuuksia keskinäiseen kohtaamiseen, asioiden pohtimiseen ja uuden oppimiseen. Joskus
on järjestetty matkoja myös ulkomaille, jolloin
on voitu kohdata toinen toisensa neutraalissa
ympäristössä, ilman samoja rasitteita ja paineita
kuin Israelin/Palestiinan alueella oltaessa.
Tämä kaikki - muun toiminnan lisäksi, esimerkiksi ”maan teologia” –keskustelujen ohella
– muokkaa vähä vähältä asenteita ja kasvattaa
mahdollisuuksia luottamuksen ja keskinäisen
kunnioituksen ja rakkauden syntymiselle. Kestävää rauhaa rakennetaan jatkuvasti monin
sellaisin tavoin, joista emme useinkaan kuule
Lähi-idän tapahtumia uutisoitaessa. Ehkäpä Jeesuksen tuoma rauha syntyykin kuin huomaamatta, ”maan hiljaisten” toiminnan tuloksena
– Jeesuksen seuraajien eläessä valona ja suolana
uskollisesti omilla palveluspaikoillaan.
JUHA-PEKKA RISSANEN
Kappalainen, Espoo
Norjan Israel-lähetyksen ja SLS:n lähettinä
Israelissa 1990-2002

TAMMIKUUSSA TÄNÄ VUONNA pidettiin Kirkon lähetystyön keskuksen 30-vuotisseminaari. Olisi
kai voitu juhlia myös 50 vuoden taivalta, sillä lokakuussa 1955 piti ensimmäisen kokouksensa laajennetun piispainkokouksen asettama Suomen
kirkon lähetysasiain neuvottelukunta. Yllättävän
monet samat kysymykset ovat liikkuneet keskusteluissa mukana 1940 –luvulta alkaen.
Kirkon lähetystyön keskuksen toimintaympäristö ja kirkon koko lähetys on ollut monenlaisessa muutoksessa. Käynnissä on monia toisiinsa
liittyviä prosesseja, viittaan vain joihinkin niistä.
Monet käynnissä olevissa prosesseista liikkuvat
kahden polttopisteen ympärillä, jolloin koko toimintaympäristöä voisi havainnollistaa toisiaan
leikkaavien soikioiden avulla.

Lähetysjärjestöt – kirkon keskushallinto
Luterilaisissa kirkoissa eri puolilla maailmaa lähetyksen asema kirkossa on järjestetty eri tavoin.
Voidaan sanoa, että meidän kirkossamme lähetysjärjestön aseman saaneet järjestöt ovat osa
kirkkoa. Tästä huolimatta niiden keskinäisissä
väleissä on jännitteitä ja niiden jäsentyminen kirkon, sen hiippakuntien ja seurakuntien elämään
vaatii yhteisiä ponnisteluja.

kijänä. Meidän kirkossamme seurakunnat ovat
voineet solmia nimikkosopimuksia ja tämä on
edelleen toiminnan päämuoto. Oma erityispiirteensä on seurakuntayhtymien rooli. Jotkut suuret seurakuntayhtymät ovat ottaneet aktiivista
roolia taloudellisissa kysymyksissä.
Seurakuntien rooli myös lähetysjärjestöjen
päätöksenteossa on voimistunut. Suomen Lähetysseuran osalta tämä kehitys on selkein.

Eriytyminen – yhteistyön etsintä
Jakaantumisia tapahtui viime vuosisadan alussa
ja myöhemmin 1960- ja 1970- luvuilla. Yhteyden
etsintä vei jatkosodan aikana neuvotteluihin
kirkon lähetyksen perustamisesta. Myöhemmin
keskustelu lähetyksen jäsentymisestä kirkkoon
johti kirkon lähetystyön toimikunnan ja kirkon
lähetystyön keskuksen perustamiseen. 1990- luku ja uuden vuosituhannen alkuvuodet ovat
olleet aktiivista uusien rakenteiden etsintää. Viimeisin vaihe on teologian tohtori Jaakko Ripatin
kirkkohallitukselle tekemä jatkoselvitys. Vaikka
tuloksia on joidenkin mielestä syntynyt tuskastuttavan hitaasti, on suuntana kuitenkin ollut
yhteyden syveneminen.

Evankelioiminen – diakonia
Perinteisesti on ymmärretty, että kirkon lähetystehtävä on julistusta ja palvelua. Kokonaisvaltaisuutta pidetään itsestään selvänä eikä tämä sanapari nostata tunteita. Sen sijaan sanapari evankelioiminen ja diakonia saattaa panna miettimään.
Mietittävää sisältyy myös kirkossamme käyttöön
tulleeseen sanapariin lähetystyö ja kansainvälinen diakonia.

Seurakunnat – lähetysjärjestöt
Viime vuosikymmeninä on protestanttisissa
kirkoissa syntynyt uudenlaista kiinnostusta paikallisseurakuntaan lähetystyön varsinaisena te-

JAAKKO MÄKELÄ
TT,vs. kirkon lähetyssihteeri
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Tri Robert Schreiter:
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Sovinto alkaa
totuuden puhumisesta

Missionsarbete under process

Missionsorganisationerna
– kyrkans centralförvaltning
Missionens ställning i kyrkan är organiserad på
olika sätt i de lutherska kyrkorna på olika håll i
världen. Man kan säga att de organisationer som
i vår kyrka fått ställning som missionsorganisationer är en del av kyrkan. Oberoende av detta
ﬁnns det spänningar i deras inbördes förhållande
och det krävs gemensamma ansträngning för att
inordna dem i kyrkans, dess stifts och församlingars liv.

utför mission. I vår kyrka har församlingarna
kunnat ingå avtal om egna missionärer och detta
är fortfarande huvudformen för verksamheten.
De kyrkliga samfälligheternas roll har egna särdrag. En del stora kyrkliga samfälligheter har tagit en aktiv roll i ekonomiska frågor.
Församlingarnas roll har ökat även inom missionsorganisationernas beslutsfattande. Denna
utveckling är klaras beträffande Finska missionssällskapet.

”Se, että raakojen ihmisoikeusrikkomusten jälkeen uhrien ja syyllisten välille voi syntyä sovinto, on todistus ihmisen valtavasta henkisestä
palautumiskyvystä”, sanoo tri Robert Schreiter.
Katolinen Schreiter on yksi maailman johtavia missiologeja. Keväällä 2005 hän käsitteli parantavan sovinnon teemaa Kirkkojen Maailmanneuvoston lähetyskonferenssissa Ateenassa.
Perinteisen siirtomaavallan romahdettua
ihmisillä on tarve vapautua kaikenlaisesta sorrosta. Monien mielestä myös lähetystyö oli osa
siirtomaavaltaa. Vapautuksen teologia vaikutti
syvästi kirkon missioon Latinalaisessa Amerikassa
1970-luvuilla ja levisi nopeasti myös Afrikkaan
ja Aasiaan.

Differentiering
– samarbetssondering
Delningar skedde i början av det senaste seklet
och senare på 1960- och 1970-talen. Sökandet
efter enhet ledde under tiden för fortsättningskriget till överläggningar om att grunda kyrkans
mission. Senare ledde diskussionen om att inordna missionen i kyrkan till att kyrkans missionsdelegation och kyrkans missionscentral
inrättades. 1990-talet och de första åren under
det nya millenniet har varit aktiva gällande sökandet efter nya strukturer. Det senaste skedet
är den fortsättningsutredning som teologie doktor Jaakko Ripatti gjort för kyrkostyrelsen. Även
om resultaten enligt någons åsikt uppnåtts irriterande långsamt har inriktningen dock varit
att enheten skall fördjupas.

Kuva: Ann-Christine Marttinen

I JANUARI innevarande år hölls Kyrkans missionscentrals 30-års seminarium. Kanske man även
kunde ha ﬁrat 50 års tillvaro eftersom Finlands
kyrkas missionsdelegation som tillsatts av förstärkta biskopsmötet höll sitt första möte i oktober 1955. Överraskande många likadana frågor
har funnits med i diskussionerna sedan början
av 1940-talet.
Kyrkans missionscentrals verksamhetsmiljö
och hela kyrkans mission har varit med om
många slag av förändringar. Många processer
med anknytning till varandra är på gång, jag
hänvisar enbart till några av dessa. Många av
dessa processer rör sig runt två brännpunkter
och då kunde hela verksamhetsmiljön åskådliggöras med hjälp av ellipser som skär varandra.

Viime vuosikymmenellä sovitus ja sovinto ovat olleet tärkeitä puheenaiheita. Ihmisillä on tarve ymmärtää lähihistoriaansa ja niitä
syitä, jotka johtivat mm. ihmisoikeusrikkomuksiin.Tämä koskee myös
kirkkoja. Sovinto on kaikkein voimakkain todistus siitä, että
Jumala on läsnä.

Traditionellt har kyrkans missionsuppgift ansetts vara förkunnelse och tjänst. Inriktningen
på helheten anses vara självklar och detta ordpar väcker inga känslor. Däremot kan ordparet
evangelisation och diakoni leda till funderingar.
Orsak till reﬂektioner ingår även i ordparet mission och internationell diakoni som man börjat
använda i vår kyrka.

Församlingarna
– missionsorganisationerna
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JAAKKO MÄKELÄ
Teol.dr, tf. kyrkans missionssekreterare

Tarve selvittää
menneisyyden taakkaa
Miten opimme elämään menneisyyden haavat
ruumissamme ja muistissamme?
”Usein ymmärrämme sovinnon väärin”,
sanoo Schreiter. ”Sovinto ei tarkoita sitä, että
unohdamme ja vapautamme syylliset vastuusta.
Historiaa ei voi kätkeä.”
”Epäoikeuden ja vääryyden aikaansaamat tuhot ovat monissa yhteiskunnissa ja yksityisten
ihmisten elämässä niin valtavia, ettei niitä kukaan voi korvata. Asioiden kuntoon saattaminen
on mahdollista vain Jumalalle.”
”Ihmisvoimin aikaansaatu sovinto johtaa loppuun palamiseen”, Schreiter toteaa. ”Vain elämällä Jumalan yhteydessä sovinnosta voi tulla totta.”

Sovinto alkaa uhrista

Evangelisation – diakoni

Under de senaste decennierna har i de protestantiska kyrkorna uppstått ett nytt slag av intresse
för lokalförsamlingen som den som egentligen

Lähetystyö on Luukkaan 4:16-21 mukaan hyvän sanoman viemistä köyhille ja kaikenlaisessa
vankeudessa olevien vapauttamista. Siis myös
osallistumista taisteluun.

Oikeus ilman totuutta johtaa koston kierteeseen, muistuttaa tri Robert Schreiter.

”Kuvittelemme usein, että sovinto syntyy niin,
että syyllinen katuu ja pyytää uhrilta anteeksi”,
Schreiter jatkaa.
Näin ei useinkaan käy. Syyllinen katuu harvoin. Tai sitten käy niin, että esimerkiksi alkoholisoitunut isä tai äiti kuolee, ennen kuin lapset
ehtivät käsitellä kipeitä kokemuksiaan.
”Uhrin parantuminen ja sovinto eivät voi olla
kiinni siitä katuuko se, joka on tehnyt väärin”,
painottaa Schreiter.
Joskus uhri voi antaa anteeksi, vaikka syyllinen ei ole tunnustanut tekoaan.
”Se on Jumalan työtä. Sellaisia tapauksia nähtiin mm. Etelä-Afrikan totuuskomission työssä.
Kaikki uhrit eivät kuitenkaan pysty tähän, eikä ulkopuolisilla ole oikeutta edes vaatia sitä”,
Schreiter muistuttaa.

11

”Anteeksiantaminen on paljon laajempi käsite kuin se, että kuorma nostetaan harteiltamme. Jumala haluaa sekä uhrin parantumista, että
syyllisen katumusta. Kumpikaan ei saa tuhoutua.
Jumala haluaa, että molemmista tulee uusi luomus.”

Hiljaisuuden koodit murrettava
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”Sovinto alkaa totuuden puhumisesta. Hiljaisuuden koodit on murrettava”, Schreiter sanoo.
”Tämä ei koske ainoastaan yhteiskuntien välisiä
konﬂikteja, vaan myös yksityisiä ihmisiä ja heidän menneisyytensä haavoja.”
”Vääryyksistä on saatava puhua ääneen. Hiljaisuus on tuhoisaa, sillä se peittää heikoille ja
haavoittuville tapahtuneet vääryydet”, sanoo
Schreiter. ” Totuus on usein hyvin pelottavaa,
koska se paljastaa valheet, jotka tuottavat häpeää
syyttömille ja eristävät ihmiset toisistaan.”
Totuuden puhuminen häivyttää myös sen
harhan, että rikoksen tekijöillä olisi muka jonkinlainen oikeus toimia niin kuin toimivat, että
uhri on jotenkin kanssasyyllinen tapahtumaan.
Totuuden puhuminen selventää asianomaisille mitä tapahtui ja miksi. Tämä prosessi kestää
kauan. Eräässä perheessä lähes seitsemänkymmenvuotias henkilö selvitti vihdoin välinsä yli
yhdeksänkymmentä vuotiaan vanhempansa
kanssa.

sekä prosessi
että päämäärä.

Kirkon tehtävä on luoda turvallista tilaa, jossa totuuden uskaltaa kertoa ja kuulla, jossa voi
muistaa ja missä voi purkaa suuttumusta. Kirkon
tulisi olla paikka, jossa hiljaisuuden verhon voi
nostaa, jossa valheet voi paljastaa ja vääryyksien
yli päästä. Sen tulisi olla muistin kirkko.
”Sovinto on sekä prosessi että päämäärä”,
Schreiter toteaa. Ilman totuutta on mahdotonta
rakentaa uutta yhteiskuntaa tai uusia ihmissuhteita. Tie sovintoon on sekava, täynnä puolitotuuksia, kompromisseja ja turhia lupauksia. Sovinto vaatii katumusta, anteeksiantoa, Kristukseen ja oikeuteen sitoutumista.

Oikeus ja anteeksiantaminen
Totuuden kertomisen tulisi johtaa oikeuden
toteutumiseen ja vastuun kantamiseen. Oikeus
ilman totuutta johtaa koston kierteeseen. Jos
mahdollista, uhreille olisi korvattava se kärsimys
mitä he ovat kokeneet. Tämä ei aina ole mahdollista. Rankaiseminen on kuitenkin tärkeää, sillä
se osoittaa yhteisölle, että syyllisen toiminta ei
ole hyväksyttävää.
”Emme voi antaa tekijöille anteeksi, ennen
kuin uhrit ovat saaneet puhua. Anteeksi antaminen ei tarkoita unohtamista. Kysymys on muistojen parantumisesta. Ellei tätä parantumista tapahdu,
muistot kaappaavat uhrin ja myrkyttävät tämän
elämän. Kun ihminen antaa anteeksi, hän muistaa uudella tavalla ja syntyy uudenlainen suhde
syylliseen. Meidän on myös muistettava, ettemme missään tapauksessa voi antaa anteeksi toisen
puolesta”, sanoo Schreiter painokkaasti.
”Syyllisten kohdalla sovinto merkitsee katumusta ja kääntymistä. Emme pysty palaamaan
aikaan ennen rikosta. Ainoa suunta on eteenpäin. Kristityt löytävät tien kärsimyksiensä läpi,
katsomalla sitä Jeesuksen kärsimysten kautta.”
Arkkipiispa Tutu on sanonut, ettei ole tulevaisuutta ilman tällaista anteeksiantoa.
ANN-CHRISTINE MARTTINEN

Foto: Ann-Christine Marttinen

Kuva: Katinka Käyhkö

”Vain elämällä Jumalan yhteydessä sovinnosta voi tulla
totta.” Kuvassa venezuelalaisia lapsia.

Sovinto on

Deltagarna i evangelisationskongress
i Aten.

Ärkebiskop Christodoulos:

Fred utan rättvisa är en chimär
I grekiskan betyder ordet förlåtelse att komma samman, träffa andra. Att förlåta är inte
ett juridiskt beslut, utan människans syn
chorein, återförening i ett samhälle, som har
slitits sönder på grund av synd. Ett år efter
Kyrkornas världsråds ekumeniska missionsoch evangelisationskongress i Aten 2005, är
agendan gällande fred och försoning fortfarande dagsaktuell.
”Vi behöver en kyrka, som vittnar om evangeliet i
ord och gärning, som är levande i sitt gudstjänstliv och i sin undervisning, en kyrka som öppnar
sina dörrar för utomstående”, säger Kyrkornas
världsråds generalsekreterare Samuel Kobia. ”Vi
behöver en kyrka, som sköter om dem som lider
och den som kämpar för rättvisa och fred, en
kyrka som erbjuder sina tjänster åt dem, som
behöver sådana och en kyrka som är trogen.”
Ärkebiskop Christodoulos från den ortodoxa
kyrkan i Grekland vill bilda en förenad front med
övriga kristna, speciellt nu, då sociala och politiska problem sliter världen. Många frågar hur en
människa kan bibehålla sina kristna värderingar
och sin andliga identitet och tro, då inget samhälle längre i och för sig kan kallas kristet. Alla
religioner kämpar mot ateism och antireligiös
sekularisering.
”I denna situation är vi kallade att vara tecken
på helande och försoning”, påminner ärkebiskopen. Vi måste försöka hela de sår som uppkommit mellan våra kyrkor, i samhällen, familjer
och stater med pietet. Fred utan rättvisa är en
chimär.”
”Det som gör oss mänskliga, är vår förmåga
att ifrågasätta självklarheter och deﬁniera vad

som är värdefullt i livet och vad som förvränger
det”, konstaterar dr Athanasios Papathanasiou,
missiolog i Greklands ortodoxa kyrka. ”Om en
människa inte kan byta kurs, är ånger och försoning helt absurda begrepp.”

Det förﬂutna bör behandlas
Det ﬁnns ett stort behov just nu att processa det
förﬂutna och dess oförrätter, såväl i samhällen
som bland individer.
”Det gäller både horisontal och vertikal försoning”, säger dr Robert Schreiter, känd katolsk
teolog.
”Den horisontala försoningen börjar med att
vi talar sanning och vågar lyssna till sanningen.
Då bryter vi tystnadens koder”, påminner Schreiter. ”Försoning innebär att vi bygger upp
våra relationer på nytt. Försoning betyder inte
att man glömmer, utan att minnena helas. I annat fall kapar våra minnen oss och förlamar oss
i bitterhet.”
”Försoning är inte möjlig innan rättvisa har
skipats. Gud vill göra både offren och gärningsmännen till nya skapelser. Ingendera parten får
duka under. Men processen måste starta med offren. Vi bör lyssna till det de har att säga. De kan
inte vänta, tills den skyldiga parten ångrar sig.”
”Det är omöjligt att vrida klockan tillbaka”,
säger Schreiter. ”Den enda vägen är vägen framåt. Här har kyrkan en viktig uppgift. De kristna
ﬁnner en väg genom lidandet, om de ser på Jesus
Kristus, annars stupar de under lidandet.”
ANN-CHRISTINE MARTTINEN
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Kuva: Aarre Kaura
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Lähimmäisenrakkaus ei valikoi
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KIRKON LÄHETYSTYÖN keskuksen 30-vuotisjuhlaseminaari ja järjestäytyneen luterilaisen maailmanlähetyksen alkaminen Intian Trankebarissa 300 vuotta sitten osuvat samaan vuoteen.
Molemmissa tulevat esiin brändi, maine, usko,
sana, oppi, joista jokainen on kuollut ilman rakkautta, tekoja, elämää. Lähetystyön olemukseen
kuuluu, että kristinuskon ydintä, evankeliumia
esillä pidettäessä ihmisiä ei erotella eikä valikoida.
Evankeliumi, joka ei ole brändi, vaan Jumalan
meille antama lahja, on tarkoitettu ja kuuluu
erotuksetta kaikille. Maailman silmissä köyhät ja
rikkaat yleensä erotellaan ja kohtelu on sen mukaista. Kuitenkin tässä on ihmeellinen paradoksi:
Kolmiyhteinen Jumala on valinnut juuri maailman silmissä köyhät olemaan uskossa rikkaat ja
perimään valtakunnan. Sen Jumala on luvannut
häntä rakastaville (Jaak. 2:5).
Lähetystyössä onkin keskeistä edelleen noudattaa armoon perustuen lain kuningaskäskyä
jokaisen kohdalla: Rakasta lähimmäistäsi niin
kuin itseäsi. Tällöin ihmisten erotteleminen on
syntiä. Ytimen, rakkauden kaksoiskäskyn osat
löytyvät jo Vanhasta testamentista: ”Rakasta
Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi” (5. Moos. 6:5). ”Rakasta
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” (3. Moos. 19:18).
Nämä Jeesus yhdisti. Näin hän rinnasti lähimmäisenrakkauden Jumalaan kohdistuvaan rakkauteen ja opetti koko lain sisältyvän rakkauden
käskyyn (Matt. 22:36-40). Jumalan rakkauden ja
armon kokeminen saa aikaan lähetystehtävän
toteuttamiseen tarvittavan rakkauden. Näin syttynyt rakkaus ei tunne rajoja. Yksinään, ilman
tekoja, usko on hyödytön, kuollut. Teoissa usko
tulee todeksi (Jaak. 2:14-26).
Luterilaiseksi proﬁloituneen raamattukäsityksen mukaan Raamatun keskus on evankeliumi
Jeesuksesta Kristuksesta – häneen tähtää kaikki
muu. Raamatussa on lukuisia perustavia ilmaisuja, mutta tärkeimmän painotuksen saa se, että
Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa,
”jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” Siksi
kirkolla on perustansa ristiinnaulitun ja kuolleis-

ta ylösnousseen Herran pelastavassa toiminnassa,
joka on tänäänkin syvästi ja aidosti totta. Pelastushistoria on tätä päivää, kun Kristus Pyhässä
Hengessä, sanassaan ja sakrameinteissa kohtaa
ihmisen tässä ja nyt eri puolilla maailmaa.
Luterilainen ns. kahden regimentin oppi puolestaan sisältää ajatuksen, että tässä maailmassa
molemmat, kirkko ja valtio, ovat Jumalan hallinnan alaisina, mutta eri tavoin: evankeliumilla
Hän ohjaa kirkkoa ja uskoa, lailla valtiota. Tällöin viimekädessä myös ihminen asemassaan
pysyy ihmisenä ja Jumala Jumalana. Kirkolla ja
valtiolla on eri puolilla maailmaa omat tehtävänsä: kirkon tulee pitää esillä evankeliumia, elää ja
todistaa siitä, valtion puolestaan tulee taata uskonnon- ja omantunnonvapaus.
Luterilaisen maailmanliiton uuden lähetysasiakirjan (2004) sivuilta löytyy lukuisia näköaloja, kuinka lähetystehtävä voidaan tänään toteuttaa monissa konteksteissa. Haasteita ja mahdollisuuksia riittää. Ytimenä rinnalla kulkemisessa
eri tilanteissa on aina evankeliumi ja rakkauden
kaksoiskäsky. Sen sijaan brändi- ja trenditeollisuus eivät sisällä lopullista totuutta eivätkä osoita tietä Jumalan yhteyteen Kristuksessa. Sen saa
aikaan ainoastaan evankeliumi, jonka palveluksessa jokainen kastettu on.

Pastori Tore Laugerud keskustelee tulkkina toimineen Sirpa Tolppasen kanssa.

Missionaarinen seurakunta
on opetuslapsen matkalla
Lähetystä ei voi pelkistää erityisiin tekoihin ja
toimintoihin, jotka ovat seurakunnalle valinnaisia.
Lähetys on osa seurakunnan todellista olemusta ja
jotakin kattavaa.

TIMO VASKO
Lähetysteologi

Norjassa on luterilainen kansankirkko. Lähetys
on tullut kirkkosanastoon herätysliikkeiden
kautta 1900-luvulla. Lähetys implikoi perinteessämme kahta asiaa: Ensinnä, evankeliumin jakamista myös kansallisen kirkon rajojen ulkopuolella (maailmanlähetys), toiseksi, kirkon jäsenten
heräämistä aktiivisempaan suhteeseen Jeesuksen
Kristuksen kanssa ja Hänen palvelemiseensa (sisälähetys). Molemmat toiminnat organisoitiin
kansallisten lähetysjärjestöjen yhteydessä olevien paikallisten yhdistysten kautta. Lähetystyö oli

itsenäistä toimintaa laajemmassa kansankirkollisessa kehyksessä.

Lähetys ja kirkko
Vuonna 1978 Norjan kirkon keskusneuvosto kutsui kirkolliset lähetysjärjestöt keskustelemaan,
miten paikallisseurakunnat voisivat osallistua
enemmän lähetystyöhön. Kirkon keskusneuvosto, piispainkokous ja jotkut lähetysjärjestöt
kokoontuivat säännöllisesti neuvotteluihin 16
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Kuva: Leena Punkari/SANSAn kuva-arkisto

Lähetyksen tavoitteena
on Jumalan valtakunta,
ei kirkko.

tenkin se, että lähetys on jotakin, joka kulkee
seurakunnan vierellä tai ulkopuolella. Lähetys
ei liity seurakuntana olemiseen.
Tällainen ajattelumalli on eklesiologisesti
puutteellinen. Se oli kuitenkin ainoa käytettävissä oleva kieli jolla kykenimme kommunikoimaan koko kirkon kanssa. Vuonna 1996 muutimme ilmaisun ”seurakunta ja lähetys” dynaamisempaan ilmaisuun: missionaariset seurakunnat.
Neuvoston tavoitteeksi tuli edesauttaa seurakuntien muovaamista jakamaan evankeliumia
paikallisissa yhteisöissä.
Uudella terminologialla haluttiin muokata
ajattelutapaa koko kirkossa niin, ettei lähetystä
ja seurakuntaa enää nähtäisi erillisinä asioina.
Halusimme, että lähetys ymmärrettäisiin seurakunnan tarkoituksena. Evankeliumin jakamisen tulee tapahtua paikallisessa yhteisössä. Näin
myös jako sisälähetyksen ja maailmanlähetyksen
välillä lakkaa.

Sovituksen tarve ja voima

Missionaariset seurakunnat kasvavat yksilöistä ja yhteisöistä, jotka antavat itsensä olla Jeesuksen ympäröiminä.
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vuoden ajan. Vuonna 1994 kirkolliskokous ja
lähetysjärjestöt päättivät viimein siirtyä sitoutuneempaan yhteistyöhön. Perustettiin Seurakunnan
ja lähetyksen yhteistyöneuvosto, jonka päämääränä on
vahvistaa paikallisseurakuntien osallistumista
lähetykseen.
Kyseessä on siis yhteistyöneuvosto. Kirkko ja
lähetysjärjestöt omistavat sen yhdessä. Osallistujat omistavat 100 % neuvoston ideoista ja työn
hedelmistä. Myös taloudelliset kustannukset
jaetaan. Neuvosto tuo yhteen vapaaehtoiset ja
henkilökunnan sekä kirkosta että lähetysjärjestöistä.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme perustaneet samanlaisia yhteisneuvostoja ja
palkanneet lähetysneuvonantajia kaikissa hiippakunnissa. Paikallisseurakunnan tasolla työtä
tehdään edelleen vapaaehtoisten välityksellä.

Missionaariset seurakunnat
Kutsuimme neuvostoa Seurakunnan ja lähetyksen yhteistyöneuvostoksi. Pieni sana ”ja” antaa ymmärtää,
että seurakunta ja lähetys ovat kaksi eri asiaa.
Yhteistyöneuvostolla oli velvollisuus tuoda ne
yhteen. Ilmaisun teologinen implikaatio on kui-

Norjan kirkon visio on 1980-luvun lopulta asti
ollut olla palveleva, tunnustava, missionaarinen
ja avoin kansan kirkko.
Kirkon keskusneuvostossa ja Ekumeenisten ja kansainvälisten suhteiden neuvostossa
valmisteltiin vuonna 2005 kirkolliskokoukselle
Missionaarinen kirkko -ohjelma. Tehtävänämme oli ilmaista kirkon lähetys sellaisella tavalla,
että kansankirkkomme voisi samaistua siihen.
Tahdoimme tehdä koko kirkon ylpeäksi lähetystehtävästään. Etsimme siis muutosta kirkkona
- nyt käytän yhtä avainsanaa uudesta LML:n lähetysasiakirjasta. Kaksi muuta avainsanaa ovat
sovitus ja voimaannuttaminen. Kirkolliskokous toivotti
tervetulleeksi uuden tapamme puhua lähetyksestä. Kirkossa on alettu tulla tietoiseksi siitä, mitä on olla kutsuttu toimimaan missionaarisena
kirkkona.
Valmistelimme kirkolliskokoukselle esitelmän, joka sisälsi erilaisia tarinoita lähetyksestä.
Kerroimme niistä, jotka ovat kohdanneet perinteisen lähetystoiminnan välityksellä uuden
elämän ja merkityksellisen palvelun. Kerroimme lähetystyöntekijöiden hyvästä työstä ja sen
hedelmistä.
Kerroimme myös tarinoita, joissa ihmiset kokivat, ettei heidän perinteisiä arvojaan oltu kun-

nioitettu, vaan heidät oli pelkistetty vieraan lähetyksen objekteiksi. Nämä eivät ole ainoastaan tarinoita ulkomailta, vaan ne ovat myös romanien,
saamelaisten ja kveenien (suomalaista alkuperää
olevien ihmisten) tarinoita Norjasta.
Olemme tulleet tietoisiksi sovituksen tarpeesta kirkossa ja seurakunnissa. Vaikutelmani
on, että monet kirkolliskokousedustajat kokivat
sovituksen muuttavan voiman. Kokemus voimaannutti heidät kirkkomme lähetystehtävään.
Toisin sanoen: koimme, että LML:n asiakirjan
kolme avainsanaa koskettivat missionaarista
kirkkoa tämän päivän maailmassa.

Jumalan lähetys kumppanuutena
Norjan kirkon kirkolliskokous totesi Kolmiyhteisen Jumalan Luojana, Vapahtajana ja Pyhittäjänä olevan kaiken lähetyksen lähtökohta.
Vastaanottamalla Pyhän Hengen (Joh. 20:21-22)
ja sakramentit kirkko vedetään Kolmiyhteisen
Jumalan lähetykseen Kristuksen ruumiina (1
Kor. 12,27). Kirkon lähetys on aina toissijaista Jumalan lähetykseen siinä merkityksessä, että kirkko ”vedetään” Kolmiyhteisen Jumalan jatkuvaan
lähetykseen.
Orientaatio kohti Kolmiyhteistä Jumalaa merkitsee sitä, että mennessään unohdettujen ryhmien luo kauas tai maallistuneiden ihmisten luo
Pohjoismaissa, kirkko kääntyy ihmisten puoleen,
se kohtaa Jumalan heidän kasvoissaan, arvoissaan, iloissaan ja taisteluissaan. Se mitä viemme,
on evankeliumi, joka sovittaa, muuttaa ja voimaannuttaa.
Jumalan lähetyksen näkökulma korjaa myös
ajattelutapaa, joka näkee jotkut ihmiset toimiviksi subjekteiksi ja toiset lähetyksen vastaanottaviksi objekteiksi. Kirkko jää aina Jumalan lähetyksen vastaanottajaksi, jopa kutsussaan osallistua tähän lähetykseen. Jumala ei ole tullut tiensä
päähän meidän kanssamme. Jumala, ei ihmiset,
on evankeliumin kiertokulun johtava subjekti
maailmassa. Se on linjassa luterilaisen ymmärryksen kanssa siitä, että lähetyksen tavoitteena
on Jumalan valtakunta, ei kirkko.
LML:n lähetysasiakirja haastaa kirkkoja etsimään uusia tapoja osallistua Jumalan lähetykseen. Asiakirja tuo esiin kohtaamisen Emmauksen tiellä (Luuk. 24:13-) raamatullisena mallina
lähetykselle. Emmauksen tiellä Jeesus liittyi sure-
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löytämään uudelleen
missionaalinen
luontonsa

vien opetuslasten joukkoon ja paljastui heille dialogin kautta. Tämä johti opetuslasten muuttumiseen ja voimaantumiseen jakamaan hyviä uutisia. Samoin kirkko toteuttaa lähetystehtäväänsä
ihmisten kumppaneina heidän monimuotoisissa
konteksteissaan. Lähetys kumppanuutena merkitsee lähetystä läsnäolona, dialogina ja jakamisena.

Missionaarinen ja missionaalinen
Muutamia vuosia on ollut käytössä uusi termi,
missionaalinen. Vuonna 2003 Seurakunnan ja lähetyksen yhteistyöneuvosto käynnisti kolmivuotisen projektin Paikallisseurakuntien lähetysdynamiikka
(”Menighet i Bevegelse”). Tarkoituksena oli vastata haasteeseen olla missionaarinen ja missionaalinen kirkko ajassamme. Projektin kohderyhminä olivat seurakunnat, kirkollisen koulutuksen
laitokset, lähetysjärjestöt ja ekumeeniset ryhmät.
Projektin myötä on käyty dialogiin kirkon eri tasoilla koskien missionaarisia seurakuntia ja missionaalista kirkkoa.
Termi missionaalinen kirkko määrittää lähetyksen eklesiologian keskukseksi. Missionaalinen
ilmaisee identiteettiä ja asennetta. Termi missionaarinen puolestaan kuvaa yleisesti lähetystoimintaa. Kirkko on kutsuttu löytämään uudelleen
missionaalinen luontonsa: kirkko on paikallinen
ja maailmanlaaja yhteisö, jonka Jumala kutsuu
olemassaoloon jatkuvassa lähetyksessään.
Missionaalisen kirkkoliikkeen ensisijainen
mielenkiinto kohdistuu kontekstien vuorovaikutukseen, teologian ja käytännön suhteeseen. Helpoin tie suoraan käytäntöön ei ehkä johda meitä
pois tottumusten syvistä urista. Meidän pitäisi
mieluimmin kaivautua syvemmälle nykypäivän
kulttuureihin, yrittää ymmärtää kontekstiamme
ja etsiä muutosta raamatullisten tekstien kautta.
Missionaalisen kirkkoliikkeen voidaan ajatella
olevan uudelleen orientoitumista, kirkon kasvuun pyrkivän liikkeen kriittinen vastine. Kirkon
pitäisi jatkuvasti kysyä: mikä on kontekstimme,
mikä on missiomme – ja toimia sen mukaan.

Paikallisen ja maailmanlaajan
yhdistävä vastuu
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Norjan kirkon kirkolliskokous toteaa, että lähetys on rajojen ylittämistä ja Jumalan rakkauden

evankeliumin jakamista Jeesuksessa Kristuksessa.
Seurakunnan kutsumus on ensisijaisesti liittynyt
paikallisyhteisöön. Seurakunta on kutsuttu ylittämään maantieteellisiä, uskonnollisia, kulttuurisia, sosiaalisia ja sukupolvisia rajoja sen omassa
paikallisyhteisössä. Se on myös kutsuttu osallistumaan kirkon maailmanlaajaan palvelutehtävään.
Missionaalinen ilmaisee kirkon dynaamista
identiteettiä, jonka täytyy tulla esiin kaikessa,
mitä seurakunta tekee. Lisäksi lähetykseen kuuluu toimintametodeja, jotka ovat pyrkimyksiltään missionaarisia. Kirkko tarvitsee erityispalvelutehtäviä ja sille ominaisia toimintametodeja
suorittaakseen tehtävänsä tehokkaasti. Jatkuvan
keskustelun aiheena tulisi olla, mitkä metodit ja
toiminnot ovat etusijalla missäkin kontekstissa.
Seurakuntien tulisi myös arvioida työtä kokonaisuutena ja kysyä, kuinka evankeliumi voi tulla julistetuksi, sakramentit jaetuksi, kasvatustyö
tehdyksi ja tarpeet kohdatuksi sellaisella tavalla,
että seurakunnan missionaalinen ulottuvuus
tulee ilmeiseksi. Seurakuntien osallistuminen
evankeliumin maailmanlaajaan levittämiseen
rukouksin, kolehdein, lähettämällä lähetystyöntekijöitä ja ystävyyssuhtein tulisi olla integroituneena seurakunnan elämään ja työhön.
Vieläkin on seurakuntia, jotka ajattelevat lähetyksen olevan valinnaista, vapaaehtoista vapaaehtoisten järjestöjen tukemista. Näkemys paljastaa sen, että lähetys ei ole vielä kirkon elämän
orgaaninen osa. Työtä on myös kehitettävä siten,
että seurakuntien osallistuminen maailmanlähetykseen muuttaisi niiden elämän ja voimaannuttaisi ne paikallisessa palvelussaan.

Kristuksen opetuslapsina
”Tehkää kaikki kansat opetuslapsiksi”, sanotaan
lähetyskäskyssä (Matt. 28:19). 50-vuotta sitten
herätyssaarnaaja Edin Låvaas sai näyn: Aikamme
tarvitsee Kristuksen opetuslapsia. Hänestä tuli
retriittiliikkeen perustaja Norjassa. Kun Låvaas sai
näkynsä, hän etsi malleja, innoitusta ja ohjausta
lukemalla Raamattua ja tunnustuksellisen perintönsä aarteita. Tämä avarsi hänen uskoansa ja teki
hänet kykeneväksi kohtamaan aikansa haasteet.
Kirkko ja lähetysjärjestöt tarvitsevat tuoretta
lähetysspiritualiteettia aikaamme varten. Modernin lähetysliikkeen spiritualiteetin toistaminen ei

Kuva: Leena Punkari/SANSAn kuva-arkisto

Kirkko on kutsuttu

Tore Laugerudin mielestä kirkko ja lähetysjärjestöt tarvitsevat tuoretta lähetysspiritualiteettia.
varusta meitä riittävästi kohtaamaan aikamme
post-modernia tilannetta. Mielestäni monimuotoisen ja nopeasti muuttuvan post-modernin
yhteiskunnan kohtaamisessa kaikki irralliset spiritualiteetit saavuttavat rajansa ja niitä on täydennettävä syvemmillä ja rikkaimmilla lähteillä,
esimerkiksi jakamattoman kirkon hengellisillä
aarteilla tai toisen ja kolmannen maailman kirkkojen hengellisillä rikkauksilla.
Noin 30 vuotta sitten Donald MacGavran kritisoi perinteistä evankelikaalista lähestymistapaa,
joka vie yksilöt uskonratkaisun pisteeseen. Hän
halusi uskonratkaisun tavoittelun sijaan auttaa
ihmisiä aloittamaan kristityn opetuslapsen elämänikäinen matka ja muodostamaan uskovien
pyhiinvaeltajien yhteisöjä. Tämä vie meidät takaisin vanhaan kristilliseen pyhiinvaeltajan käsitteeseen, joka tulee lähelle ymmärrystämme
lähetyksestä kumppanuutena.
Vanhurskauttaminen yksin uskosta on luterilaisen teologian helmi. Nyt luterilaisen yhteisön
tulisi mennä syvemmälle pyhityksen teologiaan.
Aikamme tarvitsee Kristuksen opetuslapsia. Lähetys on opetuslapsiksi tulemista ja opetuslapsien tekemistä. Opetuslapseus on pyhittymistä,
täydellistymistä, kasvua kypsyyteen. Pidän tärkeänä sitä, että se tarjoaa kirkon vastauksen itsen-

sä kehittämisen kysymykseen, joka on niin vahva
nykyajan yhteiskunnassa.
Opetuslapseus pyhittymisenä merkitsee sitä,
ettei meistä kukaan ole vielä saavuttanut päämäärää. Olemme aloittaneet pyhiinvaelluksemme eri
aikoina, eri paikoissa, eri tavalla ja olemme edenneet eri tavoin. Jokaisella meistä on enemmän
tiedettävää ja koettavaa Jumalasta.
Emme voi edistyä, jos emme elä hengellistä
elämää. Meidän täytyy tuoda yksittäinen opetuslapsi takaisin luterilaiseen hengellisyyteen. Missionaarisia seurakuntia ei tehdä pakottamalla. Ne
kasvavat yksilöistä ja yhteisöistä, jotka antavat
itsensä olla Jeesuksen ympäröiminä. On haaste
tuoda retriittispiritualiteetti yhteen uskontodialogin, lähetyksen ja evankelioinnin kanssa kirkon seurakunnallisella tasolla. Tulevaisuudessa
tulemme keskustelemaan sellaisen keskuksen tai
verkoston perustamisesta, joka perustuu missionaalisen kirkon arvoille.
TORE LAUGERUD
Seurakunnan ja lähetyksen yhteistyöneuvoston johtaja, Norja
Pastori Tore Laugerud piti alustuksen aiheesta Kirkon lähetystyön keskuksen 30-vuotisjuhlaseminaarissa 16.1.2006.
Käännös englannin kielestä: Aarre Kaura/KLK, alustuksesta
lyhentäen muokannut: Piia Latvala.
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KIRKKOMME ON MONI-ILMEINEN. Tästä huolimatta kirkon yhteisen toiminnan tulee saada käytännössä ilmauksensa. Monella muulla toiminta-alueella tällainen tilanne on saavutettu. Ajatellaanpa esimerkiksi
kirkon kasvatus- ja nuorisotyötä tai koulutustoimintaa. Toiminnan koordinaatio- ja kokonaisvastuu on
osoitettu jollekin kirkon toimintayksikölle. Käytännössä toimitaan yhteistyössä ja yhteisten sopimusten
pohjalta.
Samaan tulee päästä myös lähetystyössä. Kirkkomme tarvitsee riittävän vahvan yksikön lähetystyön ja kansainvälisen diakonian alueelle. Yksikön,
joka koordinoi toimintaa, kehittää strategista ajattelua ja eri toimijoiden yhteistyötä. Mikäli tällainen
puuttuu, ilmeistä on, että kirkon itseymmärrys missionaalisena kirkkona pysyy ohuena. Eniten tilan-

Jumalan valtakunta murtautuu maailmaan eri konteksteissa. Kuva ssa pyhäkoululaisia Taiwanissa.

Kirkkomme lähe tys kontekstissa
teesta kärsivät seurakunnat.
Ripatin ajatus uuden toimielimen perustamisesta ja vastaavan yksikön sijoittamisesta kirkon yhteiseen organisaatioon on tarpeen. Tällä toimielimellä
ja keskuksella tulee olla myös tarvittavat resurssit ja
tarvittava päätösvalta, jotta se kykenee hoitamaan
sille kuuluvat tehtävät ja tukemaan lähetysjärjestöjen yhteistyötä.
LML:N LÄHETYSTEOLOGINEN ASIAKIRJA korostaa oikeastaan samaa kuin mikä tulee esille Ripatin selvitystyössä. Asiakirjan tarkoituksena on auttaa luterilaisia
kirkkoja tiedostamaan, mitä Jumalan lähetys maailmassa on ja millainen rooli kirkolla siinä on. Tarkoituksena on varustaa ja tukea kirkkoja, kun ne pyrkivät vahvistamaan lähetystehtäväänsä. Tähän viime
mainittuun sisältyy kehotus arvioida lähetysvastuuta
uudelleen eri tasoilla: seurakunnissa, alueellisesti ja
kansallisesti. Kehotus on osoitettu sekä kirkoille että
lähetysjärjestöille.

LÄHETYSASIAKIRJASSA LÄHETYKSEN KÄYTÄNTÖÄ tarkasteltaessa avainsanoiksi muodostuvat muutos, sovinto
ja varustaminen/voimaannuttaminen. Viime mainittuun kuuluu myös kirkon omaksuman lähetysteologian arviointi.
Teologinen ajattelu ja lähetysteologisen mallin
omaksuminen ovat tarpeen, koska ne ohjaavat lähetyksen käytäntöä. Lähetysteologinen ajattelu on
merkityksellistä myös sen vuoksi, että se varustaa
kirkkoa toimintaan.
Asiakirjan lähetysteologinen malli on hahmotettu
Emmauksen tien esimerkin avulla. Kahden matkalaisen seuraan liittyy ylösnoussut Kristus. Hän kulkee
heidän rinnallaan, kuuntelee, kyselee ja osallistuu
heidän pohdiskeluihinsa. Seurauksena on ymmärtäminen ja yhteyden synty. Se johtaa yhteisen eukaristian viettoon. Opetuslapset jatkavat matkaansa
muuttuneina.
EMMAUKSEN MALLI sopii hyvin ainakin kristittyjen
väliseen kohtaamiseen ja vuoropuheluun. Mallissa
kaiken avain oli se, että Kristus asettui kulkijoiden
rinnalle, kuunteli, kyseli ja keskusteli. Olennaista oli
siis asenne. Vain siten syntyi ymmärtämys, yhteys ja
lopulta muutos.
Kun mietin kirkkomme lähetystyön tulevaisuutta
ja sitä koskevien ratkaisujen tekemistä, Emmauksen
tien malli kiehtoo. Eikö se ole meille sopiva tapa etsiä
ratkaisua ja pyrkiä eteenpäin?

Kuva: Aarre Kaura

KUMPIKIN SEIKKA, ORGANISOINTI JA LÄHETYSTEOLOGIA,
tulee linjaamaan kirkkomme lähetystyötä pitkälle
tulevaisuuteen. Ne ilmentävät lähitulevaisuudessa
sekä kirkkomme olemusta missionaalisena kirkkona
että sen missionaarista toimintaa.
Kirkkomme lähetystyö toteutuu tunnetusti lähetysjärjestöjen kautta. Ne ovat luonteeltaan erilaisia.
Tämä erilaisuus tulee ottaa tosiasiana huomioon.
Järjestöjen yksi vahvuus on siinä, että ne pitävät yllä
vapaaehtoista lähetyskannatusta ja vahvistavat kirkon jäsenten sitoutumista lähetystehtävään.
Samalla järjestöiltä edellytetään kykyä hyvään
yhteistyöhön. Ilman sitä kirkkomme lähetys sirpaloituu. Kuten Ripatin selvityksestä käy ilmi, lähetysjärjestöjen ja KUA:n yhteistyö koetaan tarpeelliseksi
erityisesti kirkon toiminnan perustasolla, seurakunnissa. Jos organisoinnissa ei päästä eteenpäin, myöskään seurakunnat eivät ymmärrä loppuun asti itseään lähetystyön toteuttajiksi ja perusyksiköiksi.

Asiakirja kehittää eteenpäin LML:n kokonaisvaltaista lähetysteologista ajattelua Together in God´s
Mission –asiakirjan (1988) pohjalta. Uusi asiakirja sisältää johdannon ja loppukatsauksen lisäksi kolme
päälukua. Ensimmäisessä pohditaan niitä eri konteksteja, joissa Jumalan valtakunta murtautuu tämän päivän maailmaan. Toinen pääluku sisältää lähetyksen teologian. Kirkon lähetystyön lähtökohta on
Pyhässä Kolminaisuudessa ja Jumalan olemuksessa.
Pyhä Kolminaisuus saa kirkon olemaan ja tekee sen
osalliseksi Jumalan lähetyksestä. Tästä syystä lähetys
kuuluu kirkon olemukseen: se ei voi valita osallistuuko se tehtävään, koska lähetys jäsentää sen olemusta
yhtenä, pyhänä, yhteisenä ja apostolisena kirkkona.
Tästä syystä kirkko on missionaalinen.

Kuva: Kari Mansikka

KIRKON LÄHETYSTYÖN KESKUKSEN toiminnan käynnistymisestä on kulunut 30 vuotta. Keskus on yksi nuorimmista. Sen vuoksi sopii hyvin, että juhlaseminaarissa katsotaan ennen muuta tulevaisuuteen.
Kirkkomme lähetys ja kansainvälinen avustustyö
on uusien ratkaisujen edessä. Tähän on olemassa kaksi tekijää. Kevään 2006 aikana kirkkohallitus päättänee
ensinnäkin selvitysmies Jaakko Ripatin ehdotuksen
pohjalta, kuinka kirkkomme lähetystyö organisoidaan uudelleen eri tasoillaan. Ripatin laatima mietintö sisältää organisaatiota koskevien esitysten lisäksi
kirkon missionaarisen olemuksen pohdintaa.
Toiseksi lähetysteologinen ajattelu on saamassa
uutta puhtia Luterilaisen maailmanliiton lähetysasiakirjasta Lähetys kontekstissa: muutos, sovinto, voimaannuttaminen.
Asiakirja on ollut Ripatin käytössä hänen laatiessaan
selvitystään. Tänään lähetysteologinen asiakirja on
yhteisen arviointimme kohteena.

SIMO PEURA
Piispa

Piispa Simo Peura haastaa lähetysteologiseen ajatteluun.
Pöydän ääressä myös kirkon vs. lähetyssihteeri Jaakko Mäkelä.

Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura piti oheisen puheenvuoron
Kirkon Lähetystyön keskuksen 30-vuotisjuhlaseminarissa tammikuussa johdantona seminaarille ja LML:n lähetysasiakirjasta käydylle keskustelulle.
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Lähetys konteksti ssa – asiakirja on

Selventävä ja syvällinen – mutta ei ongelmaton
Luterilaisen Maailmanliiton lähetysasiakirja Lähetys
kontekstissa: Muutos, sovinto, voimaannuttaminen
on tuorein luterilainen puheenvuoro lähetystyötä
koskevassa ekumeenisessa keskustelussa. Suomen
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n lähetysjohtaja Juha Auvinen tarkasteli asiakirjaa
kolmesta näkökulmasta: kontekstuaalisuuden,
sanoman ja viestinnän.
”Asiakirja haastaa kirkon toteuttamaan lähetettynä olemisen kutsumustaan eri konteksteissa. Kontekstuaalisuus on sitä, että evankeliumi
välitetään ihmisille sillä kielellä ja niillä toimintatavoilla, jotka kuuluvat olennaisesti heidän
elinympäristöönsä”, Auvinen sanoi ja muistutti
omakielisyyden olevan yksi luterilaisuuden perusperiaatteista.
”Kristillinen sanoma on universaali. Kirkolla
on viesti, sanoma sovituksesta ja pelastuksesta
Jeesuksessa Kristuksessa. Se viittaa Jumalan armotyöhön, joka voi muuttaa perusteellisesti
koko ihmisen, ihmisyhteisön, ihmiskunnan ja
vaikuttaa myös epäoikeudenmukaisiin ja sortaviin rakenteisiin. Kirkon sanoma tuo sovinnon ja
voimaannuttaa Pyhän Hengen kautta.”
Sähköisiä viestimiä, radiota, televisiota ja Internetiä käyttäessään lähetystyö on erityisen
herkkä kontekstuaalisuuden kysymyksissä.
”Asiakirjassa suhtaudutaan hieman epäillen
uuden viestintäteknologian käyttöön. Sitä pidetään persoonattomana ja korostetaan, ettei se ole
kaikkien ihmisten ulottuvilla. Se on kuitenkin
aikamme nopeasti muuttuvaa ja mullistavaa todellisuutta, jonka kanssa miljoonat ihmiset ovat
tekemisissä päivittäin”, Auvinen huomautti.
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Juha Auvinen

”Mediamaailma muuttaa kaikissa konteksteissa ihmisten ajattelutapoja ja tottumuksia, tapaa
kommunikoida ja käyttää aikaansa. Missionaalisen kirkon ja sen sanoman on oltava siellä, missä
ihmiset muutenkin ovat. Sen on oltava niissä
viestintävälineissä, joita ihmiset kuuntelevat,
katsovat ja lukevat.”

evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestöjen edustajat arvioivat asiakirjaa lyhyesti Kirkon lähetystyön keskuksen 30-vuotisjuhlaseminaarissa tammikuussa.

Lähetysyhdistys Kylväjän lähetysjohtaja Pekka
Mäkipää kritisoi omassa puheenvuorossaan asiakirjaa liiasta luomisen teologian painottamisesta.
Hän otti esimerkiksi kristinuskoon kääntyneen ja
kastetun entisen muslimin ja kysyi, miten pieni
seurakunta ja sen uusin jäsen käsillä olevan asiakirjan mukaan osallistuisivat Jumalan missioon
islamilaisessa suurkaupungissa. Asiakirjan lukija
saattaa Mäkipään mielestään saada käsityksen,
että koko maailma on luomisen perusteella osallinen Jeesuksen pelastavasta työstä.
”Mitä annettavaa luterilaisella kirkolla on
muslimille, jonka ajattelussa armo täydellistää
luonnon?” Mäkipää kysyi.
”Lähetystyön tehtävä on tuoda kadotukseen
kulkevalle ihmiskunnalle iankaikkisen elämän
toivo. Pelastajan tarve ja Jumalan liikkeellelähtö
Kristuksessa synnytti lähetyksen, johon hänen pieni luterilainen kirkkonsakin on kutsuttu osallistu-

maan. Tätä Jumalan pelastusoperaatioon osallistumisen näköalaa jää asiakirjassa kaipaamaan.”
Suomen evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen pääsihteeri Timo Rämä oli samoilla linjoilla
Mäkipään kanssa. Hän esitti kriittisiä kysymyksiä
koskien asiakirjan lähetysteologiaa. Asiakirjan
käsitys armosta ja luonnon suhteesta kaipasi Rämän mielestä tarkennusta.
”Korostaessaan jo luomisessa alkanutta Jumalan lähetystä, tekeekö asiakirja oikeastaan lainkaan eroa Jumalan luovan ja pelastavan työn tai
lain ja evankeliumin välillä?”
”Toiseksi, asiakirjan kristologia painottaa Kristusta mallina ja esikuvana. Jääkö Kristuksen risti
rangaistuskärsimyksenä ja Jumalan vihan sovittamisena sivuun? Koska asiakirja tarkastelee maailman tilaa sosiaalis-eettisten näköalojen kannalta, siitä puuttuu synnin, Perkeleen ja kuoleman
vakavuus. Tarkasteleeko asiakirja lähetystä vain
ajallisten näköalojen edessä unohtaen Uuden
testamentin mukaisen ikuisuusnäkökulman?”
Rämä otti esille myös toisen uskonnon edustajan kääntymisen.
”Tarjoaako asiakirjan edustama lähetys kontekstissa monioppista uskontoteologiaa, jossa
samalla kertaa voidaan julistaa sekä Kristuksen
ainutlaatuisuutta että edustaa menetelmää,
jossa tavoitteena ei ole toisen uskonnon edustajan kääntyminen, vaan kulkeminen samalla
tiellä?”

Seppo Rissanen

Pekka Mäkipää

Painottuuko
luomisen evankeliumi liikaa?

Diakoniaa ja lähetystä
ei tule erottaa
Suomen Lähetysseuran johtaja Seppo Rissanen
muistutti lähetysasiakirjan syntyneen pitkän
ja huolellisen työn tuloksena. Myös Suomen
evankelisluterilainen kirkko oli vahvasti mukana
asiakirjaa työstäneessä asiantuntevassa ja laajasti
LML:n jäsenkirkkoja edustaneessa työryhmässä.
”Asiakirjassa on selvästi kuultavissa koko
luterilaisten kirkkojen kommuunion ääni lähetyksestä”, Rissanen painotti huomauttaen,
että asiakirjan tapa tulkita lähetystyötä kolminaisuusopista käsin tekee sen lähetysteologiasta
todella ekumeenista.
”Lähetyksen ymmärtäminen kolmiyhteisen
Jumalan toimintana maailmassa on se näkökulma, joka yhdistää laajasti kristilliset kirkot helluntailaisuudesta ortodoksisiin kirkkoihin.”
Rissanen iloitsi myös siitä, kuinka etelän kirkkojen ääni kuuluu asiakirjassa vahvana. Afrikkalaiset osallistuivat keskeisesti asiakirjan kirjoittamiseen.
”Etelän kirkot iloitsevat erityisesti siitä, ettei
evankeliumin julistusta ja diakoniaa eroteta länsimaiseen tapaan erillisiksi kirkollisen elämän
sektoreiksi. On vain yksi evankeliumi ja yksi Kristus. Oikeudenmukaisempaa maailmaa ei voida
erottaa evankeliumin kokonaisuudesta.”
Rissanen muistutti myös globalisoitumisen

Timo Rämä
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Kuva: Anneli Selkälä

Arkkipiispa Paarman näkemyksen
mukaan kirkon lähetystyössä on joskus
vaikeaa nähdä metsää puilta. Lähetysjärjestöjen tärkein tehtävä onkin pitää
yllä lähetysnäkyä. Jos näkyä ei ole, ketään ei saada innostumaan.
Arkkipiispa pohti myös kontekstuaalisuutta. Jos me otamme todesta kontekstuaalisuuden sen kaikissa asteissaan,
hänen mielestään meidän on otettava
todesta se, että kerromme omassa piirissämme asian niin, että se ymmärretään.
Kun me puhumme lähetysasiakirjasta
tai lähetysteologiasta, me emme saa
unohtaa paikallisseurakunnassa elävän
ihmisen todellisuutta.

Lähetys on
kirkon olemassaolon tarkoitus

vaikutuksista ja huomautti, että myös täällä
pohjoisessa on herättävä ymmärtämään uskontojen kohtaamisen moniulotteiset kysymykset.
Evankeliumin julistaminen ja dialogi eivät ole
toisilleen vastakkaisia asioita.
Seurakuntayhteyksien koordinaattori Vesa
Häkkinen Kirkon Ulkomaanavusta painotti myös
lähetysasiakirjan vahvaa diakonista näkökulmaa
ja piti sitä ilahduttavana.
”Merkille pantavaa on, että julistus, palvelu ja
yhteys kulkevat jatkuvina säikeinä läpi asiakirjan
tavalla, joka meidän suomalaisessa seurakuntaelämässä on jäänyt valitettavan vähälle.”
Häkkinen muistutti, ettei diakonisesta- ja lähetystyöstä tulisi mitään ilman Pyhän Hengen
lahjoja.
”Puhuessamme kirkon lähetystehtävästä ja

sen eri ilmenemismuodoista, meidän ei tulisi
unohtaa Paavalin sanoja erilaisista ruumiinjäsenistä ja karismoista. Asiakirja antaa käytännöllisen mallin sovellettavaksi: Lähetyskumppanuus,
joka ilmenee toisiin sitoutumisena sekä hengellisten,
aineellisten, rahallisten ja henkilöstöä koskevien voimavarojen jakamisena, poistaa epäluuloisuuden, opportunismin ja ylemmyydentuntoisuuden,” Häkkinen
siteerasi.
Hän huomautti asiakirjan haastavan näkemään kumppanuutta myös kotimaisessa kontekstissa.
”Sen sijaan, että koettaisimme hallinnollisilla ratkaisuilla järjestää kirkon suhdetta lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan, voisi
hengellisten, aineellisten, rahallisten ja henkilöstöä koskevien voimavarojen keskinäinen

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finlandin toiminnanjohtaja Göran Stenlund kertoi
iloitsevansa siitä, että lähetysasiakirja painottaa
lähetyksen kuuluvan erottamattomasti kristillisen kirkon olemukseen.
”Samalla asiakirjassa ollaan ajan hermolla
ymmärtäen, että monissa Euroopan maissa ihmiset elävät jälkikristillisessä, sekularisoituneessa
ja postmodernissa todellisuudessa, jossa kaikki
– myös totuus relativisoidaan. Ajan ja aatteiden
virtaukset asettavat valtavia haasteita lähetystyölle.”
Stenlund piti lähetysasiakirjan vahvuutena
sen tapaa nähdä lähetystyön holistinen luonne,
jonka myötä myös ihminen kohdataan kehon,
sielun ja hengen muodostamana kokonaisuutena. Samalla kun lähetystyön kokonaisvaltaisuus
huomioidaan, tulee hänen mielestään kuitenkin
myös muistaa, että kristillisellä kirkolla on tarjottavanaan aivan erityinen sanoma.
Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen
puheenvuoron käytti dosentti Seppo Suokunnas.
Hänen mielestään asiakirja osoittaa teologisesti
sen, ettei kirkkoa ja lähetystä voi erottaa toisistaan.
”Kirkko on kutsuttujen joukko. Jumala kutsuu sekä varustaa ja voimaannuttaa iankaikkisella evankeliumin sanalla. Uskovat lähetetään
sinne, missä he elävät, lähellä ja kaukana. Lähetys
ei voi olla mitään muuta, kuin uskosta ja kirkon
olemuksesta nouseva kaikkia koskeva asia”, Suokunnas kuvaili.
Hän huomautti, että asiakirjaa on arvosteltu
sen synkretistisistä piirteistä, eli ajatuksesta, että
Kristus löytyy eri uskonnoista.
”Asiakirjan mukaan on mahdollista samanaikaisesti korostaa Kristuksen ainutkertaisuutta

Vesa Häkkinen

Pekka Särkiö

Göran Stenlund

Etelän kirkot ovat osallistuneet aktiivisesti lähetysasiakirjan laatimiseen. Etiopialainen kuoro esiintyy.
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jakaminen avata tien uudenlaisiin rakenteisiin
ja toimintamalleihin.”

KIRSTI SIRVIÖ

ja tunnusta Pyhän Hengen vaikutus kirkon ulkopuolella ja Jumalan työ luomisessa ja muissa
uskonnoissa. Haluan ymmärtää vision kirkon
vuoropuhelusta toisinuskovien kanssa sekä puheen Jumalan lopullisesta kaiken hallinnasta
siten, että niissäkin on kyse Kristuksen ainutkertaisuudesta ja Jumalan kaikkivallasta, eikä askeleista uskontorelativismin suuntaan.” Suokunnaan mielestä on ilahduttavaa, että asiakirjassa
lähetys tuodaan esille kirkon perustehtävänä ja
sanotaan selkeästi, ettei lähetys lähde laista vaan
evankeliumista.
Suomen Pipliaseuran hallituksen puheenjohtaja, kirkkoherra Pekka Särkiö nosti esiin
Suokunnaan tavoin sen, että lähetys on kirkon
olemassaolon tarkoitus.
”Klassista luterilaista teologiaa mukaillen asiakirja korostaa, että kirkko on Jumalan voimallisen Sanan luomus. Sana ylläpitää, innoittaa ja
voimaannuttaa kirkkoa lähetystä varten.”
Särkiön mielestä kontekstin merkitys lähetyksessä on keskeinen myös Pipliaseuran toiminnassa, jonka perustehtävä on saattaa Raamattu ihmisten ulottuville sillä kielellä ja siinä muodossa,
joka vastaa vastaanottajan tarpeita.
”Asiakirja määrittelee kielen ja kontekstin
laajasti. Sen mukaan ”Maan äärien” alueet eivät
välttämättä ole paikkoja. Ne voivat olla myös
elämänalueita, eturyhmiä ja ideologioita. Näin
ymmärrettynä Raamatun käännöstä vailla olevien kielten ja kulttuurien määrä on rajaton”,
Särkiö sanoi ja huomautti, että paikoin asiakirja
menee kontekstin korostamisessa niin pitkälle,
että lukija joutuu suorastaan ymmälle. Näin
esimerkiksi todettaessa, että ”kirkko ei voi - - olettaa,
että sen näkemykset maailmasta, toisista ihmisistä, maasta ja
Jumalasta olisivat yleispäteviä.”
”Kriittinen lukija joutuu kysymään, mitä tästä seuraa käytännön raamatuntulkinnassa. Miten tähän sopii luterilainen raamattuperiaate?”
Särkiö kysyi.
Koosteen laati PIIA LATVALA
Kuvat: AARRE KAURA

Seppo Suokunnas
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Sananselitystä – Luter ilaisen maailmanliiton
lähetysasiakirjan termien taustoja
Missionaarinen
tai missionaalinen
Englanniksi missionary, missional
Englannin kielen sana missionary on sekä substantiivi että adjektiivi. Substantiivina se tarkoittaa lähetystyöntekijää. Tämä termi on saanut kielteisiä
vivahteita ja sen on sanottu viittaavan aikaan ja toimintatapoihin, jolloin lähetystyöntekijät pyrkivät
hallitsemaan nuoria kirkkoja. Sen tilalle on yritetty
löytää uusia termejä.
Missionary on käytössä myös adjektiivina, esimerkiksi missionary congregation/church, missionaarinen seurakunta/kirkko. Sen rinnalle on kehitetty uudissana
missional, jonka sanotaan kuvaavan lähetyksen kuulumista kirkon olemukseen. Saman ajattelutavan
mukaan termi missionary viittaa toimintaan. Suomen
kielessä termien missionaarinen ja missionaalinen
välillä ei mielestäni juurikaan ole asiallista eroa.

Kuva: Timo Reuhkala/SANSAn kuva-arkisto

Luterilaisen maailmanliiton uusi
lähetysasiakirja Lähetys kontekstissa on laadittu englanniksi. Asiakirja heijastaa englanniksi käytyä
keskustelua. Matkan varrella
eräät vanhat termit ovat saaneet
kielteisinä pidettyjä vivahteita
ja siksi niiden tilalle on haluttu
kehittää uusia. Suomen kielessä
nämä kielteiset vivahteet eivät
välttämättä tule näkyviin. Joukossa on myös melko uusia termejä,
jotka vaativat selitystä.

Voimaannuttaminen
Englanniksi empowerment
Voimaannuttaminen on kömpelön tuntuinen
uudissana. Englanninkielinen termi on alun perin
lakitekstien ja yhteiskuntatieteiden termistöä. Se
tarkoittaa valtuuttamista, kykeneväksi tekemistä ja
varustamista.

Rinnalla kulkeminen,
matkakumppanuus
Englanniksi accompaniment
Englanninkielinen termi on lähtöisin Latinalaisen Amerikan kirkkojen käytöstä. Luterilaisten keskuudessa sitä on tehty tunnetuksi Amerikan evankelis-luterilaisen kirkon (ELCA) lähetysasiakirjassa
vuonna 1999. Termiä käytetään myös musiikissa,
jolloin sillä tarkoitetaan säestämistä.
Accompaniment on osittain korvannut aikaisemmin
yleisesti käytetyn termin partnership, kumppanuus.
Termi partnership tuli käyttöön toisen maailmansodan jälkeen. Lähetystyön tuloksena syntyneet kirkot alkoivat itsenäistyä ja niiden suhteet pohjoisen
vanhoihin kirkkoihin vaativat uudelleen ajattelua.
Tässä tilanteessa otettiin käyttöön kumppanuuden
käsite. Suhteet eivät kuitenkaan muodostuneet niin
tasaveroisiksi kuin toivottiin. Joidenkin mielestä partnership alkoi tuntua epätasaveroisuutta ylläpitävältä.
Samalla saatettiin todeta, että se on alun perin liikeelämän ja lainkäytön termejä, tarkoittaen mm. osakeyhtiötä. Suomen kielen kumppanuus-termillä ei
ole samoja rasitteita kuin englannin kielen termillä
partnership.

Sovitus, sovinto
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Radiolähetystyö on kontekstuaalista: kristillinen sanoma on kuultavissa omalla kielellä. Intian Jharkhandissa miehet
kuuntelevat radiota yhdessä.

Englanninkielen reconciliation voi tarkoittaa sekä ihmisten ja Jumalan välistä sovitusta että ihmisten
välistä sovintoa. Lauseyhteydestä riippuu, kumpaa
suomen kielen sanaa käytetään.

Konteksti,
kontekstualisointi
Englanniksi context, contextulization
Konteksti tarkoittaa ympäristöä, kontekstualisointi ympäristöön soveltamista tai ympäristön
huomioon ottamista. Siitä on tullut paljon käytetty sana ja sitä voidaan käyttää hyvin erilaisista
teologisista ajatustavoista. Samaan aihepiiriin liittyy
termi inkulturatio (inculturation). Vanhempia, jo pois
käytöstä jääneitä termejä ovat mukauttaminen (accomodation) ja kotimaistaminen (indegenization).

Hermeneuttinen
spiraali
Hermeneuttisella spiraalilla tarkoitetaan lähestymistapaa, jossa lähetystä tarkastellaan kontekstin,
teologian ja käytännön vuorovaikutuksena.

Paradigma
Englannin kielessä paradigm on ollut alun perin kielitieteen ja tieteenﬁlosoﬁan käytössä. Sitä käytetään
myös merkityksessä ”selkeä ja tyypillinen esimerkki”. Kielitieteessä se tarkoittaa sanojen taivutuskaavaa. Tieteenﬁlosoﬁassa sitä on käytetty kuvaamaan
ajatustavan muutosta, jossa uusi syrjäyttää vanhan.
Esimerkiksi kopernikaaninen aurinkokeskeinen
maailmankuva syrjäytti keskiaikaisen maakeskeisen maailmankuvan. Paradigma on tullut käyttöön myös missiologiassa, jolloin sillä on pyritty
kuvaamaan lähetyksen teologiassa ja käytännössä
tapahtuneita muutoksia. Tässä merkityksessä uusi
paradigma ei kuitenkaan kokonaan syrjäytä vanhaa
ja tee sitä käyttökelvottomaksi, vaan vanhan paradigman osia säilyy myös uudessa.
JAAKKO MÄKELÄ
Vs. kirkon lähetyssihteeri

27

Kuva: Helena Pöyry

��������
����������

Sovinto – Paavalin teologinen oivallus?
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OLEMME TOTTUNEET pitämään sovitusta Uuden
testamentin keskeisenä käsitteenä. Asian lähempi tarkastelu tuo kuitenkin yllättävän tuloksen.
Uuden testamentin kirjoittajista vain Paavali
käyttää verbiä tehdä sovinto (kr. katallassoo) tai
substantiivia sovinto (kr. katallagee). Teologisesti keskeisiä kohtia on ainoastaan kolme. Usein
Raamatun kielenkäytössä puhutaan sovituksesta, mutta käännös ’sovinto’ kuvaa tarkemmin
sanan alkuperäistä merkitystä.
Paavali käyttää tätä sanaa kuvatessaan avioparin välistä suhdetta. Opettaessaan kristillisestä
avioliitosta Paavali katsoo, että avioeron tapahtuessa ihmisten ei tulisi avioitua uudelleen. Pikemminkin heidän tulisi tehdä keskenään sovinto.
Silloin aviopuolisoiden rikkoontuneet välit tulevat jälleen kuntoon (1. Kor. 7:11). Sovinto voi
siis koskea ihmisten välisiä suhteita.
Toisaalta sovinto merkitsee ihmisen ja Jumalan välien kuntoon saattamista. Jumala tekee
aloitteen. Hän solmii sovinnon Kristuksen kautta
maailman kanssa. Sovinto merkitsee, että ihminen ei enää ole vieraantunut Jumalasta, vaan elää
Hänen kanssaan sovussa (Room. 5:10). Jumalan
viha ei enää kohdistu ihmiseen.
Paavali puhuu dramaattisesti samalla sekä
juutalaisten lankeamisesta että tästä seuranneesta muiden kansojen pääsystä sovintoon Jumalan
kanssa (Room. 11:15). Paavali toisaalta odottaa
juutalaisten lopullista pelastumista ja toisaalta
varottaa pakanoita ylpeilemästä omasta uudesta
asemastaan.
Sanoma Kristuksesta merkitsee suostumista
sovintoon sekä ihmisten että ihmisten ja Jumalan välisissä suhteissa (2. Kor. 5:18-20). Pelastettu
ihminen on Kristuksessa, jollain selittämättö-

mällä tavalla Kristuksen sisäpuolella. Pelastus
merkitsee Jumalan tarjoamaa sovintoa. Kristuksessa elävät muodostavat todellisen uuden
Jumalan kansan. Apostolin virkakin merkitsee
työtä sovinnon sanoman kertomiseksi ihmisille.
Paavalin ja muiden UT:n kirjoittajien kielenkäytössä on toki monia muita tapoja käsitellä
Jeesuksen kuoleman merkitystä. Vanhan testamentin kreikankielisessä käännöksessä sovittamista tarkoittavaa verbiä eksilaskomai ei kuitenkaan esiinny Uudessa testamentissa. Silti Paavali
puhuu liitonarkun kannesta (ilasteerion), jonka
päällä ylimmäinen pappi kerran vuodessa suurena sovintopäivänä uhrasi kansan syntien tähden
(Room. 3:23-26). Kristus on uhri, joka tuhosi synnin (vrt. Hepr. 9:5).

Oman elämän vaikeudet ovat saaneet hammaslääkäri Helena Pöyryn tarttumaan kynään. Parhaillaan työn alla on
omaelämäkerta, jota Pöyry kirjoittaa Marja Myyryläisen vetämässä Elämäntarina-koulussa.

Masentuneen muodonmuutos
Helena Pöyry tietää, mitä on voimattomuus.
Ollessaan masentunut hänellä ei ole elämänhalua, kurkusta kuuluu vain pihinää ja jokainen
tunti tuntuu raskaalta elää.

KALERVO SALO
Dosentti, piispainkokouksen sihteeri

Mikkeliläinen Helena Pöyry (58) on elänyt läpi ”perhosen teologiaa”: ”Rumasta, kuolleelta
näyttävästä ruskeasta kotelosta purkautuu eräänä päivänä kaunis perhonen. Samalla tavoin ihminen voi masennuksen jälkeen löytää uuden
ilon ja entistä voimakkaamman elämänhalun.
Jumala on heikoissa väkevä.”
1970-luvun alussa Helena Pöyryn elämä näytti
täydelliseltä: hän oli mennyt naimisiin nuoruuden rakkautensa kanssa, saanut opintonsa päätökseen ja aloittanut työn hammaslääkärinä.
Onnen näytti kruunaavan esikoistytön syntymä.

Sisimmässään nuori aviovaimo oli kuitenkin
ahdistunut, sillä muutoksia tuli kerralla liikaa.
Lisäksi onnea varjosti suru pikkuveljen tapaturmaisesta kuolemasta ja huoli omasta terveydestä:
Pöyryn kilpirauhasesta oli löydetty kasvain.
”Vaikka kilpirauhasleikkaus onnistui hyvin ja
paranin nopeasti, ahdistukseni vain kasvoi. Lopulta olin niin huonossa kunnossa, että pystyin
puhumaan vain kuiskaamalla”, Pöyry muistelee.
Masennuksesta ei 1970-luvulla juurikaan
puhuttu, eikä varsinkaan uskovaisissa piireissä.
Masennus nähtiin merkkinä huonosta Jumala-
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”Jumalan rakkaus
on riippumaton

Raamatun sanasta voimaa

meidän voimistamme.”
suhteesta, joten apuakaan ei olisi saanut hakea
ammattiauttajalta vaan hengellisistä piireistä.
Pöyry uskaltautui kuitenkin psykiatrin puheille ja sai vähitellen terapiaistuntojen ja lääkityksen avulla elämänhalunsa takaisin.
”Masennus ei ole uskon tai epäuskon kysymys.
Jumala voi käyttää parantamiseen monia keinoja. Vaikka joskus tapahtuu ihmeparantumisia,
niin useimmiten välittäjiksi tarvitaan lääkäreitä
tai muita auttajia”, Pöyry korostaa.

Umpikujaan löytyy ratkaisu
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Selvittyään ensimmäisestä vaikeasta masennusjaksostaan tavallinen elämä tuntui Pöyrystä yllättäen entistä paremmalta.
”Näin kaikki värit kirkkaammin ja tunsin
tuoksut voimakkaammin. Kun selviytyy vaikeuksista voittajana, eivät arjen pienet murheet
jaksa lannistaa”, Pöyry sanoo.
Masennusjakso ei jäänyt ainoaksi, mutta ensimmäisestä selviytyminen on antanut valmiuksia tunnistaa oireet aikaisemmin.
”Tiedän myös, että umpikujalta näyttävään
tilanteeseen löytyy ratkaisu.”
Vaikeuksien keskellä uupunutta kantavat ystävien esirukoukset.
”Olen monesti tiukan paikan tullen kokenut
voimakkaasti, että puolestani rukoillaan. Se on
antanut voimaa kestää”, Pöyry kertoo.
Hän näkee vastoinkäymisissään uuden alun
mahdollisuuden.
”Olen aina ollut tunnollinen suorittaja, mutta
nykyään olen armeliaampi kuin ennen. En vaadi
toisiltakaan niin paljon kuin joskus. Jos joku ei
tee töitään, en heti ajattele, että onpa hän laiska,
vaan ensimmäinen ajatukseni on, että onkohan
hän masentunut”, Pöyry sanoo.
Hänen mukaansa kärsimykset voivat uudistaa
myös hengellistä elämää.
”Joskus minusta tuntuu, että olen saanut
kärsiä sen vuoksi, että voisin auttaa toisia kärsiviä ja kertoa heille, että Jumalan rakkaus on

riippumaton meidän voimistamme. Paras saamani kiitos oli erään masennuksesta selvinneen
ystäväni lausahdus: Ilman sinua en olisi elossa”,
Pöyry kertoo.

Jumalan askelissa Indonesiaan
Voimaa kaiken keskellä antavat myös vahvat kokemukset Jumalan johdatuksesta. Pöyry koki erityisen vahvasti olevansa Jumalan johdatuksessa
vuonna 1985, kun hän otti palkatonta virkavapaata ja lähti Indonesiaan talkoohammaslääkäriksi.
Kolmen kuukauden ajan hän auttoi suomalaista
hammaslääkäriä Leena Sihombingia.
Sihombing oli ollut kevään sairaana, joten töitä oli kasaantunut aika tavalla. Alussa lähtöajatus
tuntui mahdottomalta, sillä Pöyryn perheessä
oli kaksi lasta ja pariskunta oli juuri ottanut ison
asuntolainan. Asia ei jättänyt Pöyryä rauhaan.
Vähitellen Jumala alkoi avata ovia ja määräpäivään mennessä Pöyryjen perheelle oli koottu
neljän hengen lentolippurahat Indonesiaan ja
kaikki muutkin asiat majoitusta myöten olivat
järjestyksessä.
”Muu perhe oli mukana mieheni kesälomakuukauden ajan. Tunsin todella kulkevani valmiissa askelissa. Indonesian matka oli koko perheen yhteinen lähetysprojekti. Sen lisäksi, että
sain auttaa ihmisiä paikan päällä, saatoin jatkaa
lähetystyötä Suomessa. Kiersin puhumassa Indonesian tilanteesta ja monet kollegani innostuivat asiasta. Kristillisen hammaslääkäriseuran
avustuksella Leena Sihombingin vastaanotolle
saatiin uusia laitteita ja palkattiin yksi hoitaja lisää”, Pöyry kertoo.
Matka opetti häntä myös kuuntelemaan herkemmin Jumalaa ja kysymään hänen tahtoaan.
”Jos aamulla herätessäni joku ihminen tulee
vahvasti mieleeni, kirjoitan tai soitan hänelle.
Usein reaktio on, että ’ihanaa kun soitit, kun
minulla on niin vaikea olla’”, Pöyry sanoo.
EVELIINA KORPELA

UUDEN VUODEN AAMUNA kävelin mieheni kanssa
omaan luterilaiseen kirkkoomme Nishinomiyassa
Japanissa. Miehellä oli saarna salkussaan, minulla
virret ja kakut repussa. Jumalanpalvelukseen on
aina mieluista mennä, mutta nyt näytti kuitenkin
siltä, että kuljemme aivan väärään suuntaan.
Koko kaupunki oli liikkeellä, parhaimpiinsa
pukeutuneet nishinomiyalaiset pienimmästä
suurimpaan tulivat meitä vastaan. Kilometrin
matkalla tuskin kukaan käveli meidän kanssamme kirkolle päin. Ihmisvirta vei kuuluisalle
Ebisu-shintotemppelille. Kirkossa oli kourallinen
kristittyjä, shintotemppelin kauppiaitten jumalaa kävi rukoilemassa moninkertainen määrä huimat miljoona ihmistä.
Kristittynä vähemmistönä kokee itsensä voimattomaksi, varsinkin silloin kun ympäröivä
paikallinen uskonnollisuus on erityisesti voimissaan.
Jos me lähetystyöntekijät koemme voimattomuutta, kuinka paljon ennemmin sitä kokevat
japanilaiset kristityt, jotka elävät meitä tiiviimmin epäjumalanpalveluksen hallitsemassa yhteiskunnassa.
Vaatii rohkeutta olla aina erilainen. Joka haluaa
seurata Kristusta tässä maassa, joutuu kokemaan
sen monessa tilanteessa: varsinkin hautajaisissa,
kylien ja kaupunkien suurina juhlapäivinä, uutena vuotena, elokuun vainajien päivänä ja lukuisissa arkisissa tilanteissa leikkikoulusta lähtien.
Luterilaisen lähetysasiakirjan aiheita ovat
muutos, sovinto ja voimaannuttaminen.
Mikä voima saa ihmisvirran suunnan muuttumaan, jotta sovinto Jumalan ja ihmisten kanssa
toteutuisi? Milloin kirkot täyttyvät ihmisistä, jotka hengessä ja totuudessa rukoilevat elävää Jumalaa? Tiedämme, että voima on Pyhän Hengen
eläväksi tekevässä evankeliumissa. Mutta miten
ihmeessä se toteutuu käytännössä? huokailemme
usein japanilaisten kristittyjen kanssa.
Sain rohkaisun yllättävältä taholta. Koin sen
tulleen Jumalalta, vaikka se löytyikin postilaatikostamme. Eräs kristitty japanilainen rouva

lähetti kortin, jossa luki Raamatun sana: ”Sen
tähden me emme lannistu…Tämä hetkellinen
ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren, ikuisen kirkkauden. Emmekä me
kiinnitä katsettamme näkyvään vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa mutta
näkymätön ikuisesti.” Tällä naisella jos kellä olisi
syytä lannistua, sillä hän elää perheineen Shikokun saaren eteläisessä kaupungissa, joka on kuuluisa uskonnollisuudestaan. Kristittyjä kaupungissa on hyvin vähän.
Jumalan sana tuo viestin toisesta maailmasta,
se antaa aina voimaa nähdä eteenpäin. Ahdistus
on vain hetkellistä, kirkkaus ikuista. Älä lannistu!
Katso näkymättömiä! Uskon, että Jumalan Pyhä
Henki oli laittanut rouvan asialle kirjoittamaan
minulle.
Tuo nainen toteutti tietämättään voimaannuttamisen tehtävää, mistä Luterilainen lähetysasiakirja toteaa, että ”kirkossa jokaiselle kastetulle
kristitylle on annettu erityinen lahja lähetystä,
keskinäistä vahvistamista ja rohkaisua varten.”

VUOKKO VÄNSKÄ
Toimittaja, lähetystyöntekijänä Japanissa
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Uskominen ilman instituutioihin kuulumista on
lisääntynyt kaikkialla Euroopassa, myös Suomessa.

Luottamus kirkkoon lisääntynyt
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Suomen evankelisluterilaisen kirkon monet linjaukset sekä toiminta 1990-luvun alun jälkeen
– erityisesti laman aikana sekä erilaisten kansaa
koskettaneiden onnettomuuksien yhteydessä
– on saanut suomalaisten keskuudessa ilmeisen
myönteistä vastakaikua. Syys-lokakuussa 2005
kerätyn kansainvälisen World Values -arvokartoituksen Suomea koskeva osuus paljasti, että kirkkoon luottavien suomalaisten osuus oli kasvanut
ennätykselliseen 63 %:iin. Kasvu on ollut huimaa
kun vertailukohdaksi otetaan vuosi 1990, jolloin
luottamus kävi pohjalukemissa vain kolmanneksen ilmoittaessa luottavansa kirkkoon.
Myös niiden suomalaisten osuus, joiden mielestä kirkko antaa päteviä vastauksia ihmisten

ongelmiin on kasvanut viidessä vuodessa noin
kymmenellä prosenttiyksiköllä. Vajaa puolet
suomalaisista katsoo kirkon antavan päteviä vastauksia ihmisten moraalisiin ja perhe-elämän
ongelmiin. Jopa 71 % suomalaisista katsoo kirkon
tarjoavan päteviä vastauksia ihmisen hengellisiin
ongelmiin ja tarpeisiin.
Näissä tuloksissa näkyy yhtenä tekijänä kirkon
sosiaalieettinen proﬁloituminen sotien jälkeisenä
aikana. Kirkko on ansainnut luottamustaan kansan silmissä osoittamalla konkreettisilla teoilla
elävänsä ja toimivansa sen rinnalla tärkeissä tapahtumissa. Vaikka kirkolla ei ole enää pitkään
aikaan ollut perinteistä asemaa valtiollisen auktoriteettijärjestelmän kiinteänä osana, kansalaisten muisti on pitkä, eivätkä vanhat mielikuvat
ihmisten yläpuolelle asettuvasta ja ”siveellistä
kuria” valvovasta instituutiosta muutu helposti. 1990-luvun taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset muutokset kuitenkin loivat tilanteen,
jossa kirkko saattoi entistä selkeämmin toimia
uudistuneen roolinsa mukaisesti ja näin vaikuttaa ihmisten mielikuviin kirkosta. 2000-luvun
alussa kirkko mielletäänkin entistä vahvemmin
tasavertaiseksi ja itsenäiseksi yhteiskunnalliseksi
Kuva: Leena Punkari/SANSAn kuva-arkisto

Elämme uskonnollisuuden kannalta hyvin mielenkiintoista murroskautta. Monet viimeaikaiset
tutkimukset ovat osoittaneet, että modernisaatio
ei välttämättä heikennä ihmisten uskonnollisuutta, kuten aikaisemmin on oletettu. Uskonnon yhteiskunnallisen aseman heikkeneminen,
joka on ollut eriasteisesti näkyvillä Euroopassa
suurimman osan 1900-lukua, taittui ensimmäisen
kerran vuosisadan viimeisellä vuosikymmenellä. Sama ilmiö on nähtävissä myös suomalaisten
uskonnollisuudessa tapahtuneissa muutoksissa.
Esimerkiksi luottamus kirkkoon on kasvanut
merkittävästi viimeisten 15 vuoden aikana.
Kyse ei kuitenkaan ole paluusta menneeseen.
Nouseva uskonnollisuus ei kanavoidu automaattisesti perinteisiin uomiinsa. Uskonnollisuuden
lisääntyminen ei johda kirkkojen jäsenyyden
lisääntymiseen eikä aktiivisempaan osallistumiseen niiden toiminnassa. Tällaista uskonnollisuutta on luonnehdittu ”uskomiseksi ilman
kuulumista” ja sen on osoitettu olevan kaikkialla
Euroopassa lisääntymässä.
Uudessa uskonnollisuudessa on piirteitä,
jotka tekevät siitä myös monilla muilla tavoin
omaleimaisen, kuten opillinen relativistisuus
sekä uskonnonharjoituksen yksilöllistyminen.
Tällaista institutionaalisesti riippumatonta, antiautoritaarista ja yksilöllisyyttä korostavaa uskonnollisuutta on tullut tavaksi nimittää ”henkisyydeksi”, jonka nousu onkin ollut keskeinen
osa viime aikojen uskonnollista muutosta.

Rukous voi kuulua myös uudentyyppiseen henkisyyteen.

keskustelijaksi, joka voi kohdistaa puheenvuoronsa myös kansalaisten puolelta valtiollisiin
päättäjiin.

Henkisyys kasvussa
nuorilla aikuisilla
Uudenlainen uskontoa kohtaan tunnettu
myönteisyys näyttäytyy myös uudenlaisessa
”henkisyyttä” korostavassa uskonnollisuudessa. Henkisyyden nousu näyttää olevan erityisen
voimakasta kaupunkilaisten nuorten aikuisten
keskuudessa.
Pääkaupunkiseudun nuoret aikuiset 2004 -tutkimus antaa tästä selkeitä viitteitä. Kun vastaajia
pyydettiin määrittelemään omaa uskonnollisuuttaan, 70 % vastaajista piti itseään ”henkisenä
ihmisenä”. Sen sijaan kun kysyttiin, pitävätkö he
itseään uskonnollisena, vain 45 % vastasi myöntävästi. Aineisto rajautuu koskemaan pääkaupunkiseudulla asuvia 20–39 -vuotiaita nuoria aikuisia, joten sen perusteella ei voida tehdä vertailuja
vanhempiin ikäryhmiin.
”Henkisyydellä” on siis käsitteenä myönteinen
kaiku nuorten kaupunkilaisten mielissä. Tämä
kertoo siitä, että yksilöllinen, moniarvoinen ja
ryhmäsidonnaisuuksista riippumaton uskonnollisuus koetaan myönteisenä. Selkeä enemmistö
vastaajista ei uskonut, että millään yhdellä uskonnolla on ainoaa oikeaa totuutta. Väittämän
”on olemassa vain yksi oikea uskonto” kanssa
täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli vain 14 %
vastaajista. Täysin tai jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa oli yli kolme neljäsosaa vastaajista.
Sen sijaan kolmannes vastaajista ilmoitti jokseekin tai täysin yhtyvänsä väitteeseen ”otan mielelläni eri uskonnoista vaikutteita ajatteluuni” sekä
olevansa jossakin määrin kiinnostunut henkisyyteen liittyvistä asioista ja etsivänsä mielellään
uusia osia omaan maailmankuvaansa.
Nämä luvut kertovat avarakatseisesta ja relativistisesta suhtautumisesta uskontoon. Minkään
uskonnon ei katsota yksinään edustavan ainoaa
oikeaa totuutta, mutta monet kokevat uskonnoissa olevan jotakin sellaista, josta he voivat
ajatella omaksuvansa vaikutteita. Voidaan siis
sanoa, että uskontoon suhtaudutaan myönteisesti, mutta relativistisesti ja kriittisesti. Uskontojen ajatellaan sisältävän jotakin arvokasta, vaikka
mikään niistä ei yksinään edustaisikaan koko totuutta. Uskonnollisiin auktoriteetteihin otetaan
tällä tavoin selkeästi etäisyyttä.
Henkisyyttä ei ole kuitenkaan syytä samaistaa new agen kanssa vaikka näillä on monia
yhteneviä piirteitä. Kiinnostus kansanperinteen
uskomuksiin ja parannnuskeinoihin sekä viehtymys paranormaaleihin ilmiöihin kuten ”kanavointiin” tai astrologiaan ovat leimallisia ni-

menomaan new age -tyyppiselle henkisyydelle.
Kuitenkin pääkaupunkiseudeun nuoret aikuiset
suhtautuvat tällaisiin asioihin hyvin skeptisesti.
Esimerkiksi kummitusten olemassaoloon, vainajien kanssa yhteydenpitoon meedioiden avulla,
ufoihin ja astrologiaan vakaasti uskoo vain alle 5
% haastatelluista. Edes jossain määrin näihin asioihin uskovien määrä jää sekin noin kymmenekseen, lukuunottamatta ufoja, joiden kohdalla 18
% ilmoittaa uskovansa vähintään jossakin määrin
niiden olemassaoloon.

Lopuksi
Suomessa ja ylipäätään Euroopassa nousussa
olevaa uudenlaista uskonnollisuutta määrittää
lisääntynyt myönteisyys uskontoa ja perinteitä
kohtaan, opillinen avaruus ja relativistisuus sekä yksilöllinen tarvelähtöisyys. Tämänkaltaista
henkisyyttä leimaa kuitenkin heikko sitoutuminen uskonnollisiin yhteisöihin ja perinteisillä uskonnollisilla tilaisuuksilla on sen piirissä heikko
vetovoima.
Uudentyyppinen henkisyys on leimallista
nimenomaan kaupungeissa asuville ja korkeammin koulutetuille. Sen perusteella voidaan
päätellä, että avara ja eklektinen mutta eettisesti
valveutunut henkisyys, joka vetoaa itsenäisyyttä
korostavaan ja instituutioita vieroksuvaan elämänastenteeseen, tulee olemaan alati kasvava
osa suomalaisa uskonnollista ilmastoa.
KIMMO KETOLA
FT, tutkija, Kirkon tutkimuskeskus
Kuva: Leena Punkari/SANSAn kuva-arkisto

Suomalaisten suhde uskontoon
ja kirkkoon muutoksessa

Kirkko on ansainnut luottamusta kansalta elämällä sen
rinnalla tärkeissä tapahtumissa.
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Kuva: Pekka Y Hiltunen

Konteksti haastaa teorian
Thaimaassa
Sanat ”muutos, sovinto, voimaannuttaminen” ovat syntyneet luterilaisen
kansainvälisen kanssakäymisen, konsensusta ja käyttövoimaa etsivän
teologisen työskentelyn seurauksena. Mitä sanat merkitsevät Thaimaan
pienelle luterilaiselle kirkolle?

Käsitteet arkikielelle
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Konfutselainen malli, tai yhtä hyvin hindulainen
karma-ajatteluun perustuva kastiajattelu, kuvaa
hyvin kaakkois-aasialaista elämänmenoa. Kaikki
sosiaaliset rakenteet ovat hierarkkisia, kaikilla on
ylempänsä ja alempansa.
Malli synnyttää kummisetiä, kirkonjohtajia,
warlordeja, jakuzoja, triadipomoja, pääministereitä ja hyviäkin hallitsijoita. Johtaja on paikkansa ansainnut. Tultuaan valituiksi johtajat omaksuvat luonnollisesti hyvän patruunan elkeet,
Thaimaan nykyisen pääministerin tavoin. On siis
saatava hyviä johtajia. Aasialainen hallintomalli
ei ole muutoksessa.
Thaimaan protestanttiset kirkot ovat pieniä,
niiden johtajilla on pienet joukot johdettavinaan. Jos mielitään saada käsitteistä “muutos,
sovinto ja voimaannuttaminen” ilo ja hyöty irti,
käsitteiden pitää olla paikallisten kirkonjohtajien
sanallista arkikieltä.

… pyrkikää juuri sentähden
kaikella ahkeruudella
osoittamaan …
jumalisuudessa veljellistä
rakkautta, veljellisessä
rakkaudessa yhteistä
rakkautta. (2. Piet.)
Talous globalisoituu Thaimaassakin vauhdilla. Tammikuussa 2006 keskustelua on herättänyt
se, että pääministeri Taksin Shinawatra on myynyt megalomaanisen telekommunikaatioyrityksensä singaporelaisille ja sen yhteydessä siirrellyt
huikeita osakeomistuksia perheenjäsenilleen
– johtaja voi käyttää asemaansa, kun sellaiseen
on kerran päässyt.

Vesipuhvelipankki
alkupääoman lähteenä
Etelä-Thaimaan veriset levottomuudet, islamilaisten separatistien ja hallituksen joukkojen väliset kahakat, ovat tuoneet eri uskontojen kulttuuripiirien läsnäolon uudella tavalla yleiseen
tietoisuuteen.
Talouden globaalit muutokset ja uskontojen
lisääntynyt näkyvä läsnäolo eivät saa suurta sisäsyntyistä kiinnostusta Thaimaan marginaaliasemassa olevassa kirkossa. Pienellä kirkolla on
riittävästi työtä oman olemassaolonsa varmistamisessa.
Taitava kielenkäyttö muutoksesta, sovinnosta ja voimaannuttamisesta lähetystyön
keskeisinä tehtävinä jää helposti sisäistämättä
marginaaliasemassa olevalta kirkolta, vaikka
näin kuvattavaa työtä tehdäänkin. Esimerkiksi
Koillis-Thaimaassa on jo pitkään toiminut vesipuhvelipankki. Sittemmin on perustettu myös
kumipuupankki. Hankkeiden tavoite on antaa
köyhille seurakunnan jäsenille alkupääomaa
oman elantonsa hankkimiseksi ja kirkon itsekannattavuuden edistämiseksi.

Kummilapsityö on lännestä rahoitettua yhteistyötä Thaimaan luterilaisen kirkon diakoniaosaston, paikallisen seurakunnan ja paikallisten koulujen välillä.

Korvat herkkinä
paikalliselle puheelle
Osallistuin syyskuussa 2005 Kambodzhassa pidettyyn Luterilaisen maailmanliiton tukeman
Mekong Mission Forumin kokoukseen. Malesian-Singaporen luterilaisen kirkon lähetyspastori esitti sekä tutustumisretkellä että yhteisessä
kokouksessa kysymyksen evankelioimisen osuudesta Luterilaisen maailmanpalvelun projektissa.
Maailmanpalvelun edustaja vastasi, että projektit
ovat humanitaarisia, eikä julistus ole hankkeiden
agendassa.
Malesialaispastori kysyi edelleen, mikä on
spiritualiteetin osuus projekteissa. Tähän vastattiin, että kysyjän näkökulma oli kapea, myös
buddhalaisuutta on syytä pitää spiritualiteettina. Kun myöhemmin tiedustelin luterilaisen
maailmanpalveluntyöntekijältä, rakentavatko
kyläläiset buddhalaisia luostareita Luterilaisen
Maailmanliiton varoilla, vastaus oli selkeä. LML
ei anna rahoja buddhalaisten temppeleiden rakentamiseen. Voimaannutettu yhteisö oli itse
rakentanut pagodansa.
Pienen itseleviävyyteen, -hallinnointiin ja
-kannattavuuteen pyrkivän kirkon edustajan
saattaa olla, kuten edellä kerrotussa, aluksi vaikea ymmärtää, miksi kristittyjen rahoja käytetään buddhalaisen yhteisön rakentamiseksi.
Tunne on se, että veljellisenkin rakkauden
osoittamisessa on vielä työ tekemättä - yleinen
rakkaus saisi vielä odottaa. Kun rikkaat länsimaalaiset kirkot edistävät rahakkaita sosiaaliprojekteja, on syytä siinä sivussa kuunnella

tarkkaan myös paikallista kristillistä puheenpartta ja elämäntapaa. Julistuksesta ei ole pääsyä, on kerrottava yleisen rakkauden sanomaa,
ainakin kirkkojen johtajille.
PEKKA YRJÄNÄ HILTUNEN
Kuva: Pirkko Harju-Hiltunen

Sanoilla muutos, sovinto ja voimaannuttaminen katetaan
sekä kirkon julistava että palveleva toiminta. Pienen paikallisen, pääosin kansankielisen, itsekannattavuudestaan ja olemassaolostaan taistelevan
kirkon elämä on hyvin kuvattavissa näiden termien avulla. Pohdin tässä, miten tämä kielenkäyttö voisi tulla osaksi Thaimaan luterilaisen
kirkon omaa puheenpartta.
Työalueen yhdyssihteeri Pastori Jukka Helle
kertoi vuosiraportissaan 2005 luterilaisesta kirkosta Thaimaassa: ”Thaimaan ev.lut. kirkon asema yhteiskunnassa ei luonnollisesti ole huomattava. Kristittyjen yhteenlaskettu lukumääräkin
on vain n. 1 %, ja luterilaiset ovat tästäkin pieni
vähemmistö. - - ELCT (Thaimaan evankelis-luerilainen kirkko) on osa Thaimaan protestanttista yhteisöä, joka on tunnustuskunniltaan hyvin
kirjavaa enemmistön ollessa ns. evankelikaalisia
kirkkoja ja seurakuntia.”
Thaimaan luterilaisen kirkon isoimmat sosiaaliprojektit rahoitetaan ja ideoidaan kaikki ulkomailta käsin. Näin on laita esimerkiksi Armonkodin työssä, perheprojektin kummilapsityössä
sekä vanhustyössä. Kirkon omat sosiaaliprojektit
koskettavat enimmäkseen kirkon omia jäseniä.

Tsunamin jälleenrakennustyö jatkuu, vaikka katastroﬁsta
on jo yli vuosi. Thaimaan evankelisluterilaisen kirkon diakoniaosaston ja paikallisseurakuntien välisenä hankkeena
rakennetaan tuhoutunut kylä uudelleen.
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Orjuuttamiselle ei
löydy taivaallista
oikeutusta
Irshad Manji: Islamin kahdet
kasvot. Hätähuuto suvaitsevaisuuden ja muutoksen puolesta. Tammi: Helsinki 2004.
267 s.
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Irshad Manji esitti nuoruudessaan
rohkeita ja provosoivia islaminuskon tulkintaa koskevia kysymyksiä opettajilleen ja islaminuskon
perusteoksille. Ajan mittaan hän
kyseenalaisti epätyydyttäviksi kokemansa vastaukset, koska yleensä
ne eivät sallineet lisäkysymyksiä.
Ugandalaissyntyinen Manji toimii
Kanadassa toimittajana ja kirjailijana.
Prosessoidessaan islaminuskoa
Irshad Manji on ryhtynyt kysymyksineen kansainväliseen julkiseen keskusteluun muslimien,
juutalaisten ja kristittyjen kanssa.
”Islamin kahdet kasvot” merkitsevät Irshad Manjille sen vakavan
ristiriidan kohtaamista, joka ilmenee hänen mielestään alkuperäisen, suvaitsevan ja rauhanomaisen
islaminuskon ja myöhemmin siitä
kehittyneen toisenlaisen tulkinnan eli naisia ja vähemmistöjä
sortavan islamin välillä. Se ei salli
uskon ja kulttuurin perusteisiin
meneviä ja muutokseen johtavia
kysymyksiä, vaan suorastaan kieltää niiden esittämisen.
Yhteentörmäys fundamentalistisen islamin kanssa saa Irshad
Manjin toteamaan: ”Koraani on
kaukana täydellisestä ja sotii niin
täydellisesti itseään vastaan, että
niillä muslimeilla, jotka noudattavat sen sanomaa kirjaimellisesti, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin
päättää mitä osaa siitä painottavat
ja minkä merkitystä vähättelevät.”
Myös liberaaleihin muslimeihin Irshad Manji suhtautuu kriittisesti:

”Liberaalit muuten tekevät näin
siinä missä militantitkin – he vaimentavat Koraanin negatiivisia
kaikuja yhtä suurella innolla kuin
vastustajamme mitätöivät sen positiivista sanomaa. Meillä kaikilla
on prioriteettimme, toisilla ne
ovat tasa-arvoisemmat kuin toisilla.” (s. 48).
Irshad Manji painottaa läpi
teoksen islamilaisessa perinteessä
merkittävää käsitettä ijtihad, joka
merkitsee itsenäistä päättelyä. Itsenäinen päättely sallittiin jokaiselle
muslimille, naiselle ja miehelle, ja
sen avulla oli mahdollista päivittää
oma vakaumus vallitseviin olosuhteisiin sopivaksi. Hän teki historiasta havainnon, että innovaatio
ja ijtihad kulkivat alun perin käsi
kädessä. (ss. 66-67, 190-222). Ajan
mittaan tämä näköala kadotettiin
ja se pitäisi nyt löytää uudelleen.
Manji arvostelee varsin voimakkaasti arabialaisen heimokulttuurin dominoivaa otetta islamin
nykyisessä tulkinnassa, vaikka arabiaa puhuvien muslimien määrä
maailman muslimiväestöstä on
vain 13 % (ss. 23, 161-188). Irshad
Manjin omaksuma Koraanin tulkinta auttaa häntä ymmärtämään,
miksi hän muslimina ei voi olla
puuttumatta jonkun uskontokuntansa ylemmyyttä julistavan
ihmisen toimintaan (s. 247, 256).
Kotisivullaan http://www.muslimrefusenik.com/aboutirshad.html
Manji kutsuu lukijaa jatkamaan
keskustelua kirjastaan.
Kirjan lopussa on kiinnostava
luettelo aihepiiriin kuuluvasta
kirjallisuudesta ja problematiikkaan liittyvistä www-sivuista. Luettelosta löytyvät mm. islamilaisen
naisjärjestön sivusto: http://www.
wluml.org ja sivusto entisille
muslimeille ja toisinajattelijoille:
http://www.secularislam.org sekä
useita linkkejä. Kirja antaa esimerkin keskustelusta, jota käydään
maailmanlaajasti islaminuskon
uudistamistarpeesta. Islamilaiset
toisinajattelijat voivat länsimaisissa demokratioissa asuessaan ja
sananvapauden vallitessa ilmaista
ajatuksiaan avoimesti.
TIMO VASKO
missiologian dosentti

Uskontokriittinen
hätähuuto musliminaisten puolesta
Ayaan Hirsi Ali: Neitsythäkki.
Islam, nainen ja fundamentalismi. Otava: Helsinki 2005. 192 s.
Ayaan Hirsi Alin kirja Neitsythäkki
säpsähdyttää. Teos johdattaa tutustumaan vähemmän tunnettuun
islamin puoleen, joka ilmenee tietämättömyytenä, väkivaltana, alistamisena ja eristämisenä kohdistumalla erityisesti musliminaisiin.
Kirjoittajana syntyi Somaliassa
vuonna 1969 muslimiperheeseen.
22-vuotiaana hän pakeni järjestettyä avioliittoa Alankomaihin.
Hirsi Ali sanoutui irti itseään ahdistaneesta islamista, opiskeli politiikan tutkijaksi ja päätyi kansanedustajaksi Alankomaiden parlamenttiin. Jonkinlaisen käsityksen
kirjan kokonaisnäkökulmasta antaa siinä esitetty varsin provosoiva
arvio islamilaisesta maailmasta:
”1,2 miljardin ihmisen uskonyhteisön huomiota herättävimpiä
piirteitä eivät ole tietämys, edistys
ja vauraus, vaan köyhyys, väkivalta ja taantumus. Tämän tilanteen
muuttamiseksi on välttämätöntä
muuttaa sitä moraalikehystä, johon muslimivanhemmat kasvattavat lapsensa” (s. 179).
Ayaan Hirsi Ali on hyvin perillä
islamin perusteista. Kirjaa leimaa
voimakas tarve saada aikaan maailmanlaaja uudistusliike, joka kohdistuu islamiin uskontona ja kulttuurina. Tällöin hänen uskontokritiikkinsä suuntautuu ennen muuta islamin uskonnollisia lähteitä ja
uskonoppineitten opetustoimintaa
kohtaan. Hän soveltaa länsimaista
valistuksenajasta asti kehittynyttä
itsenäistä ja vapaata kriittistä ajatteluperinnettä islamiin uskontona
ja kulttuurina (s. 189).
Oman toimintansa tavoitteeksi Ayaan Hirsi Ali kertoo sen, että ”naiset voivat rauhassa kävellä
yksin kadulla, hankkia aivan yhtä
paljon koulutusta kuin miehet,
nauttia työnsä hedelmistä, valita
itse kenen kanssa he jakavat elä-

mänsä ja määrätä itse sukupuolielämästään, lasten saamisesta ja
lapsiluvustaan.” (s. 188).
Kirja on Suomessa saanut julkisuutta varsin harvinaisella tavalla.
Helsingin Sanomissa (16.12.2005 s.
C1) julkaistiin artikkeli: ”Vapaaajattelijat ja humanistit arvostelevat Hirsi Alin kirjan sensurointia.”
Siinä nämä kaksi tahoa ilmaisevat
huolensa, koska Neitsythäkki-kirjasta on Otavan mukaan vahingossa jätetty pois kiistanalainen kohta,
jossa arvostellaan islamin uskon
perustajan Muhammadin väkivaltaisuutta. Turvallisuussyistä myös
kirjan suomentajan nimi on jätetty
pois. Kirjassa on myös harvinainen
10-kohtainen konkreettinen ohjelista musliminaiselle toimenpiteiksi kotoa pakenemista ja itsenäistä
elämää varten (ss. 155-166).
Kirja sisältää omaelämänkerrallisen esipuheen lisäksi 15 Ayaan
Hirsi Alin omaa kirjoitusta tai haastattelua, jotka on julkaistu vuosina
2001-2004. Omana erityisalueena
hän pohtii esim. kotouttamispolitiikkaa. Hirsi Ali käsittelee uskonnollis-kulttuurista näkökulmaa ja
muslimimaahanmuuttajien taustan tuomaa problematiikkaa. Neljä
näkemystä vaikuttavat viranomaisten politiikkaan maahanmuuttajakysymyksessä: poliittis-juridinen,
sosioekonominen, monikulttuurinen ja sosiokulttuurinen. Etnisten
ryhmien vanhat tavat ovat ristiriidassa Alankomaiden yhteiskunnan
perusarvojen- ja normien kanssa.
Ayaan Hirsi Alin mukaan muslimien sosioekonominen jälkeenjääneisyys selittyy paljolti sillä, että
maahanmuuttajat pitäytyvät jatkuvasti lähtökulttuurinsa normeihin eivätkä uuden kohdemaansa
yhteiskunnallisiin arvoihin. (ss.
47-73).
TIMO VASKO
missiologian dosentti

At nå judiska folket
med evangeliet
Tuvya Zaretsky (ed.): Jewish Evangelism. Call to the
Church. Lausanne Occasional
Paper No.60, 2005. 82 s.

Lausannerörelsen, som föddes
år 1974 vid den stora evangelisationskongressen i Lausanne, har
de senaste femton åren fört en
”stilla tillvaro”. Nu tycks rörelsen ha fått nytt liv igen och till
minnet av Edinburghkonferensen planerar man en stor världsevange-lisationskongress år 2010.
Ett tecken på nyuppvaknandet var den kongress som hölls
i Pattaya, Thailand, hösten 2004.
Den gick under namnet Forum
och samlade 1530 deltagare från
130 länder kring temat ”En ny
vision, ett nytt hjärta och en förnyad kallelse”. Kongressen arbetade i 31 tema-grupper, av vilka
den minsta samlades kring temat
”Att nå det judiska folket med
evangeliet”. Det är den gruppens
arbete och rekommendationer
som nu utkommit i bokform.
Rekommendationer från samtliga grupper kan läsas på www.
lausanne.org.
Deltagarna i den grupp är alla
aktiva i den judemissionsrörelse
som bildades 1980 under namnet
Lausanne Consultation on Jewish
Evangelism (LCJE). Rapporten
från Pattaya är dock endast deltagarna i gruppen ansvariga för.
För icke-initierade bör det ännu
nämnas att LCJE, som kallar sig
ett närverk, har sedan 1980 varit
den mest aktiva sektorn i hela
Lausannerörelsen.
Rapporten från Pattaya är
framför allt en utmaning till kyrkan. På de ﬂesta håll i världen har
de historiska kyrkorna antingen
upphört med den traditionella
judemissionen eller också förhåller de sig passiva till evangelisation bland judar. De ﬂesta
judemissionsor-ganisationer på
vår kontinent har också tystnat,
och Kyrkornas världsråd och
Lutherska världsförbundet har
förpassat judemissionen till de
grupper som sysslar med allmän
religionsdialog.
Vad innehåller då rapporten?
Den utgår ifrån att evangelisation
bland judar har varit en betydelsefull del av världsmissionen ända
sedan den började, och att det
bör vara också i vår tid. Det är väl

känt att evangeliet förkunnades
först för judarna och att de första
församlingarna bestod av judekristna. Sedan dess har det alltid
funnits judekristna i den kristna
kyrkan, åtminstone i någon mån,
vilket dock tycks vara ett okänt
faktum på månget håll. Gruppen i Pattaya vänder sig därför
till kyrkan med utmaningen att
åter uppväcka den ursprungliga
inställningen till judarna och att
a) utveckla en ny attityd i förhållandet till judarna b) skaffa sig
en ny vision av kyrkan som inkluderar judar tillsammans med
övriga folk på vår jord c) att demonstrera en förnyad kallelse att
överallt dela de goda nyheterna
med judarna.
Dessa frågor behandlas både
teologiskt och praktiskt i olika
kontexter i vår tid. Teologiskt behandlas bl.a . betydelsen av Guds
förbund med egendomsfolket i
vår tid, judarna och det eskatologiska skeendet, frågan om Messias och den judiska identiteten.
Historiskt ställs vi inför judemissionens olika tidsskeden och antisemitismen.
Vi får också inblickar i vad
som händer i vår tid då evangeliet förs till judarna, inte minst
då messianska judar, som kristna
judar numera helst kallar sig,
för evangeliet till övriga judar.
Vad kunde inte ske om också
de kristna kyrkorna ﬁck en ny
vision och inkluderade judarna
i den uppgift de fått av kyrkans
Herre? Det är dock ett faktum att
evangelisation bland judar i vår
tid ingalunda seglar i medvind
även om den hela tiden vinner
ny terräng.
Boken innehåller också ﬂera
bilagor, bl.a. statistiska uppgifter
om judarnas utbredning i vår tid.
Närmare uppgifter om boken ”Jewish Evangelism” och dess distribution kan fås genom Dr Kai
Kjær-Hansen, LCJE, Ellebælvej
5, Box 11, DK-8520 Lystrup, Danmark (e-mail: lcje-int@skjernnet.dk).
HENRIK SMEDJEBACKA
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Yhdessä yhteisiin päämääriin

Lähetyssihteerin virka
kehittyy myönteisesti
Oheisesta taulukosta näkyvät seurakuntien lähetyssihteerin virkojen sekä työsuhteiden määrien
kehitys vuosina 1995-2004.
Virkojen ja työsuhteiden kohdalla on nähtävissä
selvä positiivinen muutos vuoden 1999 jälkeen, jolloin piispainkokous vahvisti lähetyssihteerin viran
kelpoisuusvaatimukset. Tuolloin kelpoisuus lähetyssihteerin virkaan liitettiin osaksi diakonin, diakonissan tai kirkon nuorisotyönohjaajan ammattikorkeakoulututkintoa. Tällä hetkellä ”Lähetyksen
ja kansainvälisen diakonian” 8 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus toteutetaan Diakonia-

– maailman lähetys- ja uskontotilanne 2006

ammattikorkeakoulun Kauniaisten, Järvenpään,
Pieksämäen, Porin ja Oulun yksiköissä, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun yksikössä Raudaskylässä sekä ruotsinkielisenä Lärkkullassa.
Taulukosta puuttuvat palkkiotoimisten ja vapaaehtoisten lähetyssihteerien lukumäärät, joita
kirkkohallitus ei tilastoi. Niitä voi kysyä hiippakunnista. Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilöiden
määriä voi kysyä Kirkon Ulkomaanavusta.
KIRSTI SIRVIÖ
Koulutussihteeri,
Kirkon lähetystyön keskus

Lähetyssihteerit 1995-2004
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Muutos
1995-2004

28
1
1
30

28
1
1
30

27
2
1
30

28
3
1
32

29
5
2
36

33
8
1
42

38
7
1
46

46
8
1
55

48
6
1
55

53
12
2
67

+25
+11
+1
+37

6

7

8

8

9

9

8
1

11

15

10
2

6

7

8

8

9

9

9

11

15

12

+4
+2
0
+6

Yhteensä

36

37

38

40

45

51

55

66

70

79

+43

Työsuhteet
Lähetyssihteeri
Päätoimiset
Osa-aikaiset
Sivutoimiset
Yhteensä

6
24
24
54

7
27
23
57

7
30
21
58

5
40
20
65

5
41
19
65

12
42
28
82

8
41
25
74

13
40
21
74

17
35
27
79

12
32
24
68

+6
+8
0
+14

Yhdistelmät
Päätoimiset
Osa-aikaiset
Sivutoimiset
Yhteensä

9
5
1
15

9
7
2
18

10
7

7
9

5
9

17

16

14

3
10
0
13

4
9
1
14

6
10
0
16

8
13
0
21

8
11
0
19

-1
+6
-1
+4

Työsuhteiset yhteensä

69

75

75

81

79

95

88

90

100

87

+18

105

112

113

121

124

146

143

156

170

166

+61

Virat
Lähetyssihteeri
Päätoimiset
Osa-aikaiset
Sivutoimiset
Yhteensä
Yhdistelmävirat
Päätoimiset
Osa-aikaiset
Sivutoimiset
Virat yhteensä
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Kaikki yhteensä

Raportti maailman lähetys- ja uskontotilanteesta on julkaistu vuodesta 1985, nyt järjestyksessä
22. kerran. Sen ovat laatineet David B. Barrett,
Todd M. Johnson ja Peter F. Crossing. Pääpaino
on tällä kertaa luettelona esitetyn 350 kristillisen
tunnustuksellisen yhteenliittymän, Confessional
councils; Christian World Communions (CWC)
arvioinnissa. Näissä on mukana yhteensä n.1.865
milj. kristittyä. Raportti sisältää mm. 4 globaalista
näkökulmasta laadittua taulukkoa. 50 yhdessä jaettua päämäärää: maailmanlähetyksen tila AD 1900AD 2025 esittää 78 faktorin sisältämät muutokset
ajanjaksolla 1900 – 2025. 50 yhdessä jaettua resurssia: 10
kategoriaa kuvaavat kunkin yhteenliittymän asennoitumista ekumeeniseen tunnustuksellisuuteen.
*oma hallinto
*omat agendat
*omat arkistot
*oma talousarvio
*omat tietokoneet
*oma konstituutio
*oma valuuttapolitiikka
*oma päätöksenteko
*oma ohjeistus
*oma dokumentointi
*omat painotukset
*oma kenttärakenne
*omat rahavarat
*oma kirkkojen rahoitus
*omat rahastot
*oma varojenkeruu
*omat päämajat

Jokaisen CWC:n osuus massiivisista resursseista on
suunnilleen suhteessa sen jäsenten lukumäärään.
Näitä resursseja eivät kuitenkaan kokonaan valvo
niiden CWC:t, vaan käytännössä ihmiset, raha ja
laitteet kulkevat yli rajojen. 50 yhdessä jaettua oppia: 50
ydinoppia tai oleellista elementtiä, jotka kuuluvat
350 kristilliselle maailmanlaajalle yhteenliittymälle (CWC). Viimeinen taulukko: 50 yhdessä jakamatonta operaatiota käsittelee kysymystä, mihin CWC:n
tavattoman suuret voimat nykyisin suunnataan?
Ne näyttäisivät menevät pääasiallisesti sisäisiin, irrallisiin, hallinnollisiin operaatioihin. Kukin CWC
valvoo omia kannattajajoukkojaan ja toimii erillään muusta 349:stä esim. seuraavissa 50 yksityiskohdissa:

*oma hierarkia
*oma historia
*oma identiteetti
*oma informointitoiminta
*oma nimen kirjainlyhenne
*oma ammattikieli
*oma kielenkäyttö
*omat oikeusdokumentit
*oma juridinen identiteetti
*oma kirjasto
*oma kirjallisuus
*omat paikalliset päämäärät
*omat aikakauskirjat
*omat metodit
*omat lähetystyöntekijät
*omat nimet ja tittelit
*oma toimistohenkilökunta

Jokainen CWC toteuttaa yksin yllä mainittuja
50 operaatiota monissa tapauksissa ilman konsultaatiota tai mitään yhteistyötä muiden 349 CWC:
n kanssa. Tätä syndroomaa kutsutaan termillä
”monoliittinen erillään olon muoti”. Siitä seuraa
lukuisia ongelmia. Yhdessä tekemättömyyden ongelmaan esitetään muutamia ratkaisuja. Tärkeimpiä CWC:n yhteiselle toiminnalle ovat globaalit
päämäärät, globaalit resurssit ja globaalit opit ja
erottavia tekijöitä ovat kieli, kulttuuri, geopoliittiset seikat, etnisyys, ilmiasu, historialliset vastakohtaisuudet ja muut samankaltaiset tekijät. Siksi
olisi joudutettava CWC:en kesken päämäärien,
resurssien ja oppien tunnetuksi tekemistä kaikes-

*oma onlineverkosto
*oma henkilökunta
*oma laajentumistoiminta
*omat kiinteistöalueet
*omat prioriteetit
*omat prosessit
*omat ohjelmat
*oma propagoiminen
*omat julkaisut
*oma julkisuus
*oma rekrytointi
*oma terminologia
*oma palkkausskaala
*omat standardit
*oma koulutus
*omat websivut

sa merkittävyydessään. Olisi kohdattava tosiasiallinen tilanne, jota edustavat 50 yhdessä jakamatonta operaatiota: ne vievät suuren osan CWC:n
voimasta. Lisäksi niiden pitäisi oppia tuntemaan
muita CWC:itä ja samalla alkaa tekemään niiden
kanssa yhteistyötä erityisprojekteissa.
Suomen oloissa olisi kysyttävä, missä kohdin ja
kuinka paljon päällekkäisyyttä esiintyy kirkon seitsemän lähetysjärjestön ja Kirkon Ulkomaanavun
erillisessä toiminnassa ja miten päällekkäisyyksiä
voitaisiin vähentää ja poistaa. Em. 50 kohtaa voisivat toimia jonkinlaisena listana päällekkäisyyksiä
arvioitaessa.
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Maailman uskonnot 2006

Kuva: Timo Vasko.

1,7%
2,3%
3,9%
5,8%

0,4% 0,2% 0,8%

33,0%

6,2%
Hagia Sophian kirkko muutettiin moskeijaksi muslimien vallattua Konstantinopolin kaupungin v. 1453. Kirkon mosaiikki
julistaa siellä käyville raamatullista sanomaa: Neitsyt Maria, Jeesus Kristus ja Johannes Kastaja.
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Maailman väestöksi arvioidaan suuntaa-antavasti 6.529 milj., väestönkasvu on keskimäärin vuodessa lähes sama kuin vuotta aikaisemmin eli 1,22
% vuosimuutoksena / kasvuna (mitattuna ajalta
2000-2006). Ennusteen mukaan maailman väestö
vuonna 2025 olisi 7.851 milj. Kaupungistuminen
jatkuu: yli miljoonan asukkaan kaupunkeja on nyt
450 ja kaupungeissa asuva köyhäksi luettava väestö
n. 1.680 milj.
Koko maailman väestöstä arvioidaan suuntaaantavasti kristittyjä olevan n. 33,0% (esim. vuonna 2004: 32,9%), muslimeja 20,5% (20,0%), hinduja 13,4% (13,2%), uskonnottomia 11,8% (12,2%),
kiinalaisperäisten uskomusten kannattajia 6,2%
(6,3%), buddhalaisia 5,8% (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 0,8% (1,0%).
Maailman uskontojen kannattajista voimakkaimmin edelleen kasvaa muslimien määrä, seuraavina
tulevat sikhit, hindut, kristityt, kansanuskontojen
kannattajat, juutalaiset, buddhalaiset, uusien uskontojen kannattajat ja kiinalaisperäisten uskomusten kannattajat.
Kristittyjä on nyt suunnilleen 2.156 milj., muslimeja 1.339 milj., hinduja 877 milj., uskonnottomia
772 milj., kiinalaisperäisten uskomusten kannattajia 406 milj., buddhalaisia 382 milj., kansanuskontojen kannattajia 257 milj., ateisteja 151 milj., uusien
uskontojen kannattajia 108 milj., sikhejä 25 milj.,
juutalaisia 15 milj. ja muita n. 40 milj.

Roomalaiskatolisen kirkon jäsenmäärä on 1.128
milj., ns. riippumattomiin kirkkoihin kuuluvia 432
milj., protestantteja 380 milj., ortodokseja 220 milj.,
ja anglikaaneja 80milj. Näistä voimakkaimmin
kasvoivat ns. riippumattomat kirkot (vuosikasvu
2,2%), seuraavaksi protestantit (1,5%), anglikaanit (1,2%), roomalaiskatoliset (1,1%) ja ortodoksit
(0,4%). Näihin kirkkoihin luetaan kuuluvaksi yht.
n. 2.240 milj. jäsentä, jotka jakautuvat seuraavasti: roomalaiskatolisia n. 50%, ns. riippumattomat
kirkot n. 19%, protestantit n. 17%, ortodoksit n.
10%, anglikaanit n. 4%. Osa ns. riippumattomista
kirkoista on tilastoissa voitu lukea myös muihin
kristillisiin yhteisöihin ja kirkkokuntiin kuuluviksi. Myös kaksoisjäsenyys on joissakin tapauksissa
mahdollinen.
Vielä evankelioimattomien ihmisten määrä koko maailman väestöstä on n. 1.806 milj., eli 27%.
Ulkomaille lähetystyöntekijöitä lähettävien kristillisten lähetysjärjestöjen määräksi arvioidaan 4.400
ja ulkomaisten kristillisten lähetystyöntekijöiden
määräksi 448.000. Kristittyjen marttyyrien määräksi arvioidaan 171.000.

13,4%
20,5%
kristittyjä n. 2.156 milj. 33,0%
muslimeja n. 1.339 milj. 20,5%
hinduja n. 877 milj. 13,4%
uskonnottomia n. 772 milj. 11,8%
kiinalaisperäisten uskomusten kannattajia n. 406 milj. 6,2%
buddhalaisia n. 382 milj. 5,8%
kansanuskontojen kannattajia n. 257 milj. 3,9%
ateisteja n. 151 milj. 2,3%
uusien uskontojen kannattajia n. 108 milj. 1,7%

Lähde: David B. Barrett & Todd M. Johnson & Peter F.
Crossing: Missiometrics 2006: Goals, Resources, Doctrines of
the 350 Christian World Communions. – International Bulletin
of Missionary Research, January 2006, Vol. 30, No.1, 27–30.
Suomeksi toimittanut: Timo Vasko, Kirkon lähetystyön keskus
(KLK) / Helsinki 2006.

sikhejä n. 25 milj. 0,4%
juutalaisia n. 15 milj. 0,2%
muita n. 40 milj. 0,8%

Lähde: David B. Barrett & Todd M. Johnson & Peter F. Crossing: Missiometrics 2006: Goals, Resources, Doctrines of the 350 Christian World
Communions. – International Bulletin of Missionary January 2006,Research,
Vol. 30, No.1, 27–30. Suomeksi toimittanut: Timo Vasko, Kirkon lähetystyön
keskus (KLK) / Helsinki 2006.

Uskonnot ja
maailmanlähetys 2006

11,8%
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Kirkon lähetysjärjestöjen ulkomailla olevat työntekijät 2004 ja 2005
42

Ulkomailla olevat
työntekijät
Lähettävään järjestöön työsuhteessa
oleva tai vähintään vuoden määräajaksi työalueelle lähetetty työntekijä, josta järjestö on tehnyt lähettämispäätöksen, kouluttanut hänet
joko Suomessa tai ulkomailla ja joka
on siunattu lähetystyöhön.

Kotimaan kaudella
olevat työntekijät
Korkeintaan kahden vuoden kotimaankaudella oleva tai viimeisen 24
kuukauden aikana kotimaahan palannut lähettävään järjestöön lähetystyöntekijänä työsuhteessa oleva
työntekijä
Suomen Pipliaseura ei ole mukana tässä tilastossa, koska se ei lähetä
lähetystyöntekijöitä vaan kanavoi
tuen Yhtyneitten Raamattuseurojen
ohjelman kautta.
Vuoden 2004 tilastot julkaistaan
poikkeuksellisesti yhtä aikaa vuoden
2005 tilastojen kanssa.
Tilastoon on otettu työalueella oleva
työntekijä tai määräaikaistyöntekijä
sekä alueelle lähtöä odottava tai korkeintaan kahden vuoden kotimaankaudella oleva työntekijä. Kokonaismäärästä 20-30 % on kotimaankaudella olevia.
Lyhenteet:
ELK = Evankelisluterilainen lähetysyhdistys Kylväjä
SANSA = Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat
SEKL = Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
SLEF = Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland
SLEY = Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
SLS = Suomen Lähetysseura

Maat maanosittain 2004

Maat maanosittain 2005

Bangladesh (ELK)
Israel (ELK, SEKL, SLS)
Japani (ELK, SEKL, SLEY)
Jordania ja Palestiinalaisalueet (SLS)
Kambodzha (SLS)
Kiina/Hongkong (SLS)
Mongolia (ELK, SLS)
Nepal (SLS)
Pakistan (SLS)
Taiwan (SLS)
Thaimaa (SLS)
Venäjä (ELK, SEKL)
Muut (ELK, SEKL)
Aasia yhteensä

3
14
18
3
2
13
8
4
4
10
9
8
28
124

Angola (SLS)
Botswana (SLS)
Egypti (SEKL)
Etiopia (ELK, SEKL, SLS)
Kamerun (SLEY)
Kenia (SEKL, SLEF, SLEY, SLS)
Namibia (SLS)
Sambia (SLEY)
Senegal (SLS)
Tansania (SLS)
Afrikka yhteensä

10
13
3
35
7
27
8
5
10
22
140

Englanti (SEKL)
Kroatia (SANSA)
Ranska (SANSA, SLS)
Saksa (SEKL)
Slovakia (SANSA)
Venäjä (ELK, SEKL, SLEY, SLS)
Viro (SEKL, SLS)
Eurooppa yhteensä

1
2
6
5
1
25
3
43

Venetzuela (SLS)
Latinalainen Amerikka yhteensä

9
9

Papua-Uusi-Guinea (SEKL, SLS)
Oseania yhteensä

8
8

YHTEENSÄ

324

Kotimaankaudella
KAIKKI YHTEENSÄ

92
416

Bangladesh (ELK)
Israel (ELK, SLS)
Japani (ELK, SEKL, SLEY)
Jordania ja Palestiinalaisalueet (SLS)
Kambodzha (SLS)
Kiina (SLS)
Hongkong (SLS)
Mongolia (ELK, SLS)
Nepal (SLS)
Pakistan (SLS)
Taiwan (SLS)
Thaimaa (SLS)
Venäjä (ELK, SEKL)
Muut (ELK, SEKL)
Aasia yhteensä
Angola (SLS)
Botswana (SLS)
Egypti (SEKL)
Etiopia (ELK, SEKL, SLS)
Kamerun (SLEY)
Kenia (SLEF, SLEY, SLS)
Namibia (SLS)
Sambia (SLEY)
Senegal (SLS)
Tansania (SLS)
Afrikka yhteensä
Englanti (SEKL)
Kroatia (SANSA)
Ranska (SANSA, SLS)
Saksa (SEKL)
Slovakia (SANSA)
Venäjä (ELK, SEKL, SLEY, SLS)
Viro (SEKL, SLEY, SLS)
Eurooppa yhtensä

SLS
7
4
4
4
11
5
3
6
13
57

SLEY SLEF SEKL ELK SANSA YHTEENSÄ
2
2
2
9
9
8
1
18
4
4
4
11
6
6
5
3
6
13
4
1
5
17
12
29
9
0
29
24
0
119

8
13
16
2
7
15
22
83

5
13

6

6

6

6

8
13
0
28
5
22
7
2
15
22
122

7

2
20

7

0

1

4

0

5
1
14

4

6

1
3
5
7
1
27
4
48

0

0

0

0

0

6
6

7
7

0

0

2
2

0

0

9
9

YHTEENSÄ

172

34

7

51

34

6

304

Kotimaankaudella
KAIKKI YHTEENSÄ

65
237

2
36

1
8

16
67

13
47

2
8

99
403

3

3
2

7

14
2
19

4
1
5

Venezuela (SLS)
Latinalainen Amerikka yhteensä

6
6

Papua-Uusi-Guinea (SEKL, SLS)
Oseania yhteensä

1

Ulkomailla olevat työntekijät järjestöittäin vuosina 2003-2005
JÄRJESTÖ
SLS Suomen Lähetysseura
SEKL Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
ELK Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä
SLEY Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
SLEF Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland
SANSA Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat
YHTEENSÄ

2003
239
88
56
47
6
9
445

2004
230
65
53
46
15
7
416

2005
237
67
47
36
8
8
403

%
58,808933
16,62531017
11,66253102
8,933002481
1,985111663
1,985111663
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Neuvottelupäivät ovat
TAUKO VAHVISTAVALLA KEITAALLA

Kuva: Lea Lappalainen

Lähetyssihteerit ja KUAN
yhteyshenkilöt pohtivat
matkakumppanuutta Kuopiossa.

unohtako meitä! Älkää lopettako apuanne!” olivat
saatelleet suomalaisryhmän kotimatkalle. Heikkilä
toi eteemme monet maailmankolkat, joiden hyväksi teemme työtä. Toimimme, että julistaminen
ja palvelu olisi mahdollista ja että Jeesuksen antama lähetyskäsky toteutuisi.
Hengellisestä ruokapöydästä löytyi evästä, joka
tyydytti sanan nälkää ja antoi ajattelemisen aihetta. Rukoukset, raamattutunnit ja virret ravitsivat
kuin rukiinen leipä. Sanonta kuulostaa kuluneelta
fraasilta, mutta siitä ravinnosta saa voimaa, iloa ja
intoa työhön ja elämään. Päiviltä sai myös vinkkejä
kansainvälisyyskasvatukseen lasten ja opiskelijanuorten parissa. Mongolialainen jurtta tai bangladeshilainen teetupa ovat mahdollisuus kokemukselliseen lähetyskenttäesittelyyn seurakunnissa.

Ilonpittoo illantiiheessä

Petros Wontamo Anamo toi Kuopioon terveisiä Angolasta.
ämpimät kädenpuristukset, neuvottelupäiväkansio ja kahvitarjoilu toivottivat matkalaiset
L
tervetulleiksi Messukeskukseen Kallaveden ran-

nalle. Vilkaisu nimiluetteloon kertoi, että liikkeelle
oli lähtenyt 214 henkeä eri puolilta Suomea.
Avajaiset keitaallamme aloitti Alavan seurakunnan lapsikuoro puhuttelevalla esityksellään. Se oli
jotain niin aitoa ja hellyttävää, että sitä kuunteli
joka aistilla. Kuulimme muun muassa Anna-Mari
Kaskisen sanoittaman siunauslaulun Kuopiolle.
Olin oikeassa paikassa, oikealla hetkellä – sieluni
lepäsi.
Päivien juontajina toimivat Kuopion hiippakunnan lähetyssihteeri Jukka Koistinen ja Kirkon
Ulkomaanavun koulutussihteeri Niina Silander.
Piispa Wille Riekkinen toivotti vieraat tervetulleiksi matkakumppanuuteen. Hän kutsui etsimään ja
reitittämään matkaa, merkkaamaan missä ollaan,
että kulku kohti päämäärää onnistuisi.

Kuulumisia Ugandasta
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KUA:n apulaistoiminnanjohtaja Marianne Heikkilä toi avajaisiin matkaterveisiä Ugandasta, josta hän
oli juuri palannut. Kuvaterveiset ja tuoreet ”ihon
alle syöpyneet” muistot toivat elävän välähdyksen maailman tuskasta, kärsimyksestä ja turvattomuudesta. Avuntarve on huutava. Pyynnöt ”Älkää

Musiikkiosuudet olivat koko päivien ajan antoisat.
Alavan seurakunnan kanttori Leila Savolainen on
tehnyt mahtavaa työtä lasten ja nuorten parissa.
Kuorot, solistit ja heidän sanomansa ovat myös
puhutteleva todistus kuulijalle. Käsikelloyhtye
Dolce Menoresin esitys oli ainutlaatuinen. Tarinateatteri Kumbe toi virkistäviä välähdyksiä lähetyssihteerin ”unelmasihteeristä”. Runoilta ”Matka
on enemmän kuin kuljettu tie” ja nuorten kuoro,
sekä upeat kuvat mietelmineen antoivat ajatusten
levätä.
Lauantaina oli ”ilonpittoo illantiiheessä savolaesmallisen iltasen jäläkeen”, kun savon murteen
taiturit olivat koonneet hersyvän koosteen kaikessa vivahde-rikkaudessaan sattuvista savolaisista sanonnoista ja sutkauksista elämän eri tilanteissa.
Neuvottelupäivät päättyivät sunnuntain pääjuhlaan, jossa saimme terveiset Luterilaisen maailmanliiton Angolan ohjelman johtajalta Petros
Wontamo Anamolta. Hän kertoi Angolan verisestä historiasta, sodasta, jonka seurauksena koko
maa on totaalisesti raunioina. Työmme on siis välttämätöntä. Viemme kevään Yhteisvastuu-keräyksen tuotolla apua Angolaan ja muistamme kärsiviä
rukouksissamme.
Neuvottelupäivät päättyivät matkaan siunaamiseen ja käsikelloyhtyeen säestämään yhteiseen
virteen. Minut oli nyt varustettu jatkamaan matkaa, ehkä herkempänä kulkijana. Kiitos yhteisestä
matkasta ja matkakumppanuudesta!
TUULA AIRAKSINEN
Iisalmen seurakunnan lähetyssihteeri
Valtakunnallisia lähetyssihteerien ja Kirkon
Ulkomaanavun yhteyshenkilöiden neuvottelupäiviä vietettiin Kuopiossa 27.-29.1.2006.
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Islam-kurssi 2006 – Ikkuna islamiin (2 op)
Aika ja paikka:
I osa 12.-13.5.2006, II osa 24.-25.11.2006. Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää.
Sisältö: Kurssilla tarkastellaan islamin ja kristinuskon
kohtaamisen perusteita, edellytyksiä ja vaiheita sekä
islamin peruspiirteitä. Kurssin teemoihin kuuluvat
islamin monimuotoisuus ja teologia, kansanislam ja
tapakulttuuri, kristinuskon ja islamin kohtaaminen
ennen ja nyt sekä perhekäsitys, avioliitto ja muut elämänkulkuun ja islamin vuotuiseen juhlakalenteriin
sisältyvät painopistealueet.
Toteutustapa: 2 seminaaria.
Oheislukemisena aihepiiriin ennen ja seminaarijaksojen väliaikana oman valinnan mukaan esim.
Jaakko Hämeen-Anttila: Islam-taskusanakirja ja
Islamin käsikirja. Lähetysteologinen Aikakauskirja 2001 (teemanumero): Islam ja kristinusko (myy:
julkaisumyynti@evl.ﬁ) (8,5 e). Timo Vasko: Missiologia ja uskonnot. Marjatta Kyyhkynen (toim.):
Ajankohtainen islam. Heikki Palva & Irmeli Perho:

Islamilainen kulttuuri. Kristiina Kouros & Susan Villa
(toim.): Ihmisoikeudet ja islam. Ari Hukari: Islam,
ilmoitus ja historia.
On toivottavaa, että ennen kurssin alkua kurssiin
osallistuja omatoimisesti vierailee jossakin moskeijassa.
Kohderyhmä: Kirkon työntekijät, uskonnonopettajat, kansainvälisessä työssä toimivat kirkon työntekijät.
Kustannukset: Kutakin jaksoa kohti kulut ovat seuraavat: majoitus 31e ja ateriat 43,60 e, yht. 74,60 e. Kun
on kaksi jaksoa, koko kurssin hinta on 2 x 74,60 e eli
149,20 e.
Kurssimaksua ei ole.
Ilmoittautuminen: 15.3.2006 mennessä KLK:n toimistosihteeri Katariina Kokolle (09) 1802 364, katariina.kokko@evl.ﬁ
Järjestäjä: Kirkon ulkoasiain osasto/islam-työryhmä.
Tiedustelut: Timo Vasko (09) 1802 363, timo.
vasko@evl.ﬁ

Ikkuna juutalaisuuteen – kurssipäivä
Seurakuntien
palkkiotoimisten
ja vapaaehtoisten
lähetyssihteerien koulutus vuonna 2006
Suomen Lähetysseuran kurssikeskuksessa
Päiväkummussa Längelmäellä
9.-10.9. ”Lähetys - Yhteinen usko,
yhteinen tehtävä” (osa I)
21.-22.10. ”Kirkon lähetystyö ja -järjestöt”
(osa II)
18.-19.11. ”Lähetyssihteerin tehtävät
seurakunnassa” (osa III)
Hinta: 80 e (2hh) ja 100 e (1 hh) ,
liinavaatemaksu 6 e
Tiedustelut: Päiväkummusta tai kirkon lähetystyön keskuksesta (kirsti.sirvio@evl.ﬁ)
Ilm: Päiväkummun kurssikeskus, Päiväkummuntie 47, 35300 Orivesi puh. 03-5805 500,
fax. 03-5805 555, sähköposti:
paivakumpu@mission.ﬁ
Järj. KLK, SLS, HKRO
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Kirkon ulkomaantyön
koulutus

PERUSJAKSO 26.-28.5.2006
Oletko lähdössä työtehtäviin ulkomaille tai pohtimassa mahdollisuuksiasi toimia monikulttuurisessa työympäristössä?
Koulutus on tarkoitettu ulkomaiseen työhön
lähteville sekä kansainvälisistä työtehtävistä kiinnostuneille. Se tarjoaa työkaluja kulttuuriin sopeutumiseen, kulttuuristressiin sekä tietoa mm.
uskontojen kohtaamisesta. Kouluttajat ovat kansainvälisessä työssä toimineita eri alojen asiantuntijoita.
Järjestäjät: Kansainvälisen työn koulutuspalvelut / SLS, Kirkon lähetystyön keskus, Kirkon
ulkosuomalaistyö, Suomen Merimieskirkko ja
Helsingin kristillinen opisto.
Paikka: Helsingin kristillinen opisto,
Kuukiventie 6.
Hinta: Kurssimaksu 100 e sisältää
majoituksen ja ruoat.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 12.5.2006
mennessä koulutusassistentti p.09 1297 241 tai
paivi.ramstadius@mission.ﬁ

Aika ja paikka: perjantai 29.9.2006, Joensuun seurakuntakeskus
Sisältö: juutalaisuus Raamatun aikoina ja nyt, kristinuskon synty juutalaisuuden pohjalta, juutalaisten ja
kristittyjen kohtaaminen, antisemitismi
Toteutustapa: etukäteismateriaali (Ikkuna juutalaisuuteen -kirja), luennot, pajatyöskentely, keskustelu
Kohderyhmä: seurakuntien työntekijät, uskonnonkirkkomme

LÄHETYS

Vår kyrkas mission

kirkkomme.lahetys@evl.ﬁ
OSOITTEENMUUTOKSET
Puh. (09) 4155 2333,
faksi (09) 4155 2342, sähköposti
tilauspalvelut@kotimaa.ﬁ tai
Suomen Kirkkomediat Oy, Osoiterekisteri, PL 137, 00201 Helsinki.
JULKAISIJA / UTGIVARE
Kirkon lähetystyön keskus
PL 185
00161 Helsinki
Puhelin: (09) 18021
Faksi: (09) 1802 436
www.evl.ﬁ/kkh/kuo/klk
PÄÄTOIMITTAJA (VS.) /
CHEFREDAKTÖR
Jaakko Mäkelä
jaakko.makela@evl.ﬁ

opettajat, kansainvälisessä työssä toimivat kirkon työntekijät ja muut asiasta kiinnostuneet
Kustannukset: kurssimaksu 50 e sisältää ateriakulut
Ilmoittautuminen: 28.4.2006 mennessä Minna Väliaho, KUO (minna.valiaho@evl.ﬁ)
Järjestäjät: KUO / Kirkko ja juutalaisuus -työryhmä,
Kuopion hiippakunta, Joensuun yliopiston teologinen
tiedekunta
Tiedustelut: Matti Repo (KUO) 09-1802 290

TOIMITUSSIHTEERI /
REDAKTIONSSEKRETERARE
Piia Latvala

KUVANKÄSITTELY /
FOTOBEARBETNING
Suomen Kirkko-Mediat Oy

TÄMÄN LEHDEN
VASTAAVA TOIMITTAJA
Jaakko Mäkelä

KUSTANTAJA / FÖRLÄGGARE
Kustannus-Oy Kotimaa

KANNEN KUVA
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Luterilaisen maailmanliiton
lähetysasiakirja Lähetys
kontekstissa – Muutos,
sovinto, voimaannuttaminen
on luettavissa Kirkon
lähetystyön keskuksen
verkkosivuilla osoitteessa
http://www.evl.ﬁ/kkh/kuo/
klk/julkaisut/lahtys.pdf
Lähetysasiakirjaa voi
tilata kirkkohallituksen
julkaisumyynnistä 9 euron
kappalehintaan. Asiakirja
on saatavissa myös
englanninkielisenä.
Osoite:
julkaisumyynti@evl.ﬁ,
puhelin: 09-1802 315 tai
09-1802 229.

