Vår kyrkas mission

kirkkomme

Lähetys

2/2001
15.9.

Seurakunta ja lähetystyön uudet tuulet
◆ Kaksisuuntainen lähetystyö

maailmankylässä
◆ Seurakunnan lähetysidentiteetti

Seurakunta ja lähetystyön
uudet tuulet
Tässä numerossa pohditaan lähetystyössä tapahtuvaa murrosta.
Millainen lähetystyön toimija seurakunta on tänään? Numerossa
esitellään myös eri seurakuntien ajankohtaisia hankkeita.

"Seurakunnalla on
uusi toimintaympäristö,
se on tullut osaksi
maailmankylää",
kirjoittaa Seppo Rissanen
Sivu 4.

Miten toimii lähetysjärjestöjen yhteistyö?
Mitä järjestöt nyt painottavat työssään?
Kysely lähetysjärjestöille sivu 8.

Miten maahanmuuttaja kohdataan
Lapuan hiippakunnassa,
Lappeenrannassa ja Espoossa?
Sivut 14.
Kirkon missio
2000-luvulla -kongressi
lähestyy: tietopaketti
sivu 30.

SISÄLLYS – INNEHÅLL
Seurakunnan lähetystyö maailmankylässä ...................................................4
Pääkirjoitus:
Matkalla lisääntyvän kirkkojenvälisen lähetysyhteistyön aikakauteen ........6
Ledare: På väg mot en tidsålder med ökande mellankyrkligt missionsarbete .7
Lähetysjärjestöt uuden edessä ......................................................................8
Kolumni: Jumalan kosketuksia ...................................................................13
Onko meilläkin maahanmuuttajia? .............................................................14
Naistenpiiristä leirinuotiolle -maahanmuuttajatyötä Lappeenrannassa .....15
Maahanmuuttajien ilta Espoossa .................................................................17
Pohjalaiset ja palestiinalaiset kumppaneina ................................................18
Kallad-utustad-utsänd ................................................................................20
Päätoimittajan pöydältä: Roolien muutos lähetystehtävässä ......................21
Seurakuntien lähetysidentiteetti ja muuttuva maailma ..............................22
Järjestöt lähetyksen työrukkasina ..............................................................23
Pirstoutuva lähetystyö ................................................................................24
Raamatuntutkistelu: "Mieluummin kuolen kuin todistan rakkaudestasi!" 26
Lähetyssihteerin näkökulma: Vanhoista urista uusille poluille ...................27
Lähetti seurakunnan työntekijänä ..............................................................28
"Kirje meille" ..............................................................................................29
Tampereen kongressisivut
Uutta näkyä kokonaisvaltaiseen tehtävään .................................................30
Piispa Medardo Gomez: Kirkon on vastattava köyhien tarpeisiin ................32
Kiinan kristittyjen neuvoston apulaispääsihteeri Bao Jiayuan:
Kasvava Kiinan kirkko tarvitsee pappeja .....................................................34
Seurakunta on evankeliumin todistaja kaikella mitä se tekee ja sanoo ........35
Kirjat:
Kutsumus kantaa ....................................................................................37
Ambaricho and Shonkolla ......................................................................38
Dialogisuuden ongelma islamin esittämisessä .........................................39
Envoys of the Gospel in Ethiopia ............................................................40
Kirje isältä ..............................................................................................41
Ristiaallokossa ........................................................................................41
Jumala ja jumalat ....................................................................................42
Sinun kasvojasi etsin ...............................................................................43

"Verkostoitumisella voidaan toteuttaa hyvin konkreettisella tavalla ennen kaikkea sitä, mikä on lopulta on lähetystyön
päämäärä: Kristuksen maailmanlaaja kirkko, joka kiittää Jumalaa, iloitsee ja kärsii yhdessä." Kuva: Hanna Salomäki.

Seurakunnan lähetystyö
maailmankylässä
Seppo Rissanen
Seurakunta on Uuden testamentin ajoista ollut vastuussa
lähetystyöstä. Vastuunsa se
on kantanut historiansa aikana eri tavoin ja eri välinein.
Se on luonnollista, sillä edellytykset toteuttaa lähetystyötä ovat läheisesti yhteydessä
seurakunnan yleisiin toimintaedellytyksiin ja -ympäristöön.
Lähetystyön suurin muutosprosessi nykyhetkellä liittyy maailmanlaajuistumiseen
(globalisaatio), joka näkyy
monin tavoin myös tavallisen
suomalaisen seurakunnan
toiminnassa. Yhteydenpidon
välineiden
kehittyminen,
maahanmuuttajien ilmaantuminen kaduille ja teille, uu-
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denlaiset ystävyysseurakuntasuhteet sekä matkustelu
ympäri maailmaa ovat joitakin niistä piirteistä, jotka näkyvät käytännöllisesti katsoen jokaisessa kirkkomme
seurakunnassa. Aivan tavallinen seurakunta näkyy nyt
internetissä olevan kotisivun
avulla kaikkialla maailmassa,
sen työntekijät tapaavat ihmisiä hyvin kaukaisista kotimaista ja seurakuntalaiset
tuovat tuoreita terveisiä
omakohtaisista kokemuksista nuorten ja vanhojenkin
kirkkojen toiminnasta. Paikallisseurakunnalla on uusi
toimintaympäristö, se on tullut osaksi maailmankylää.
Lähetystyö on jo olemukseltaan osa seurakunnan elä-

mässä tapahtuvaa muutosta
ja omalta osaltaan siihen vaikuttamassakin. Jokaisella
paikallisseurakunnalla on
uuden kehityksen myötä uudenlaisia mahdollisuuksia ja
välineitä ja myös vaatimuksia
tehtävänsä
hoitamisessa.
Mielestäni tämä muutos tuo
suurta rikkautta jokaiseen
seurakuntaan, sillä suuria rahallisia sijoituksia ei vaadita.
Pikemminkin tarvitaan oman
mielen ja ajattelutavan päivittämistä.

Seurakunta ja
lähetysjärjestö
Joissakin tapauksissa seurakunnan ja lähetysalueen välinen suhde on muuttunut tai
ollut alunperinkin niin lähei-

nen, että se on ollut lähialueille tapahtuvaa ystävyysseurakuntatyötä. Tämä on oikeastaan luonnollinen seuraus yhteyksien lyhentymisen myötä. Suoran yhteydenpidon ei tarvitse kuitenkaan merkitä sitä, etteikö
seurakunta edelleenkin tarvitsisi
lähetysjärjestöään.
Suora yhteydenpito lieneekin parhaimmillaan osa sitä
lähetysyhteistyötä, jota toteutetaan lähetysjärjestön
kanssa. Seurakunnan olisi
hyvä aina neuvotella lähetysjärjestönsä kanssa tällaisesta
yhteydenpidosta.
Seurakunnan ja lähetysjärjestön välisen yhteydenpidon pitäisikin tulla tärkeäksi
osaksi seurakunnan toimintasuunnitelmaa. Seurakunnan aktiivisuuden tulisi olla
sitä, että esimerkiksi oman
hiippakunnan lähetyssihteeriä apuna käyttäen laaditaan
seurakunnan lähetysstrategia, jossa nämä uudetkin
ulottuvuudet otetaan huomioon.

Verkostoituminen
Uusien viestintävälineiden
käyttö seurakunnan arkityössä on myös tehnyt mahdollisuuden uudenlaiseen
verkostoitumiseen. Oma seurakunta on harvoin ainoa,
joka on kiinnostunut jostakin
tietystä kohteesta. Silloin on
luontevaa, että esimerkiksi
samaa nimikkolähettiä tai kohdetta tukevat seurakunnat pitävät yhteyttä. Verkostoitumisen ei tarvitse olla
vain internetin välityksellä
tapahtuvaa toimintaa, vaan
siihen voidaan helposti liittää
kokoontumia. Tällainen verkostoituminen antaisi sekä
kaukaiselle yhteistyökirkolle
että lähetysjärjestölle mahdollisuuksia suurempienkin
projektien toteuttamiseen.
Verkostoitumisella voidaan toteuttaa hyvin konkreettisella tavalla ennen

tunnustuksellisuutta ja jokaista kristittyä koskeva velvoite.
Seurakuntalaiset tarvitsevat yhä enemmän tietoa uskontojen kohtaamisesta ja
ekumeniasta. He kohtaavat
nämä kysymykset joka tapauksessa arkipäivässään ja
olisi tärkeää, että oma seurakunta pystyy antamaan heille
opastusta.

Eettiset kysymykset
Lähetystyön muutokset vaativat mielen
ja ajattelutavan päivittämistä,
kirjoittaa Seppo Rissanen.

kaikkea sitä, mikä on lopulta
on lähetystyön päämäärä:
Kristuksen maailmanlaaja
kirkko, joka kiittää Jumalaa,
iloitsee ja kärsii yhdessä.

Ekumeeniset haasteet
Seurakunta osana maailmankylää merkitseekin edelleen
väistämättä paneutumista
niin ekumeenisiin suhteisiin
kuin uskontojen kohtaamisen ongelmiin. Vaikeat asiat
eivät kuitenkaan aina tarkoita hankaluuksia, vaan voivat
rikastuttaa seurakuntaelämää. Monen seurakunnan
kohdalla maailmankylä itse
asiassa on omassa keskuudessa kaikkine ekumeenisine
ja uskonnollisine kysymyksineen. Sen vuoksi Suomen
ekumeenisen neuvoston ja
Kirkon ulkoasiain osaston
näitä asioita käsittelevien oppaiden tulisi olla saatavilla
jokaisen seurakunnan käsikirjastossa ja niitä myös tulisi
ahkerasti lukea.
Ekumeenista osallistumista ei aina nähdä kovin tärkeänä, koska sillä ei ole samanlaista identiteettiä luovaa merkitystä kuin tunnustuksellisella toiminnalla. Asia
pitäisi kuitenkin nähdä niin,
että ekumeenisuus on osa

Mikäli seurakunta haluaa
olla aktiivinen maailmankylässä, merkitsee se myös uudenlaisten eettisten kysymysten kohtaamista. Arvelen, että näiden asioiden käsittely
voi kuitenkin antaa paljon
uutta jokaisen suomalaisenkin seurakunnan elämään.
Ovathan tiedotusvälineemme täynnä väkivallan, naisten ja lasten hyväksikäytön,
köyhyyden ja ekologisten katastrofien sävyttämiä uutisia.
Maailmankylässä aktiivisesti
mukana oleva seurakunta
voi antaa näille asioille elävien ihmisten nimiä ja kasvoja.
Seurakunnan hahmottaminen osana maailmankylää
voi siis antaa uudenlaista
ulottuvuutta seurakunnan lähetystyön toteuttamiseen.
Kyse ei siis ole mistään muotiasiasta, vaan meidän Herramme antaman tehtävän toteuttamisesta niillä välineillä,
jotka hän nyt on antanut
meille.
Kirjoittaja on teologian tohtori ja Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra
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Matkalla lisääntyvän
kirkkojenvälisen
lähetysyhteistyön aikakauteen
Nopeasti muuttuvassa maailmassa kristittyjen välinen vuorovaikutus lähetystehtävän
toteuttamiseksi ja seurakuntien vahvistamiseksi on lisääntymässä. Se edellyttää yhteisiä
ponnisteluja hyvin monenlaisten näkyvien ja
näkymättömien rajojen ylittämiseksi. Suuria
haasteita kristillisille kirkoille on riittämiin.
Niihin vastaaminen luotaa syvältä sekä kristillisen uskon että etiikan laajaan kenttään.
Kirkkojen on oltava valveutuneita ja reagoitava uskontopluralismin nostamaan keskusteluun, jossa Jeesuksessa Kristuksessa oleva
totuus halutaan suhteellistaa.
Erityisesti islamin globaali monimuotoisuus ja jatkuva kasvu edellyttävät paitsi lähetystyön ja uskontodialogin jatkamista, myös
uuden viestintäteknologian lisäämistä evankeliumin saamiseksi yksittäisten muslimin
kuultavaksi ja vastaanotettavaksi monesti
suljetuissa yhteisöissä. Myös aidsin aiheuttama käsittämättömän suuri ja monia kansoja
koetteleva tragedia vaatii lisää yhteisiä sekä
terveydenhoidollisia että kristilliseen etiikkaan perustuvia kasvatuksen ja koulutuksen
toimenpiteitä. Kokonaisvaltaisesti käsitetty
kristillinen usko ja elämä ottaa huomioon koko ihmisen ja hänen kaikki tarpeensa ja hoitaa häntä evankeliumilla ja lailla.
Kirkon lähetystyön keskuksessa kävi kesällä useita vieraita eri puolilta maailmaa jakamassa ajatuksiaan ja kokemuksiaan kirkkonsa elämästä ja yhteisestä lähetystehtävästä. Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN)
Afrikan-työn aluesihteeri tansanialainen tri
William Temu on puhui kirkon toimitalossa
pitämässään aamuhartaudessa palvelijoille
uskotuista talenteista (Matt. 25:14-30). Temu
kiteytti tekstin sanoman: On olennaista tietoisesti selvittää Jumalalta saadut omat ja
työyhteisön lahjat (talentit) ja pantava ne
käyttöön mahdollisimman pian. Lahjojen
käyttämisestä seuraa tuloksia, joista voidaan
aidosti hämmästyä ja iloita. Tässä on tehtävä
myös meille ollessamme kukin paikallamme
maailmanlaajassa Jumalan valtakunnan julistus- ja palvelutyössä.
Piispa Ambrose Moyo puolestaan toi terveisiä Zimbabwen evankelisluterilaisesta kirkosta. Hän painotti molemminpuolista jakamista. Zimbabwelaisilla on ulospäin näkyvää
iloa ja innostusta, joka nousee evankeliumista. Tällöin toteutuvat sanat: ”…Me saamme
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myös riemuita Jumalastamme, kun nyt
olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen”
(Room. 5:11). Tämä näkyy ja kuuluu yhteisöllisyytenä, jossa jokainen halutaan ottaa
huomioon. Moyo tähdensi seurakunnan
merkitystä. Jokaisen seurakuntalaisen tulisi
kasvaa tietoisuuteen siitä, että juuri hän on
kasteensa perusteella sanoin ja teoin evankeliumin esillä pitäjä omassa ympäristössään.
Myös kirkkomme lähetysjärjestöt pohtivat
omaa tehtäväänsä muuttuvassa maailmassa.
Millä alueilla ne voisivat lisätä keskinäistä
yhteistyötä Suomessa ja ulkomailla? Nyt ollaan yhä selvemmin siirtymässä kirkkojenvälisen yhteistyön ja kaksisuuntaisen jakamisen
aikaan. Sopimuksin kirkoilla, hiippakunnilla
ja seurakunnilla on lisääntyvässä määrin
suoria yhteyksiä eri puolille maailmaa toisiin
kirkkoihin. Maahanmuuttajatyö seurakunnissa lisääntyy. Myös eräät kunnat ovat lähdössä kehitysyhteistyöhön. Tässä tilanteessa
lähetysjärjestöt sekä suuntautuvat uusille
työaloille että antavat asiantuntemustaan
kirkkojen yhteistyösuhteiden kehittämiseen.
Viime vuosina kirkkomme on allekirjoittanut
muutamia yhteistyöasiakirjoja, viimeksi Kiinan kristillisen neuvoston (CCC) kanssa
vuonna 2000 ja Namibian evankelisluterilaisen kirkon (ELCIN) kanssa vuonna 2001.
Kirkollamme on perustajajäsenenä yhteistyötä mm. KMN:n ja Luterilaisen Maailmanliiton (LML) jäsenkirkkojen sekä Porvoon julkilausuman kirkkojen kanssa. Kirkollamme
on hyvät yhteydet myös katoliseen ja ortodoksiseen kirkkoperheeseen. Kristuksen
maailmanlaaja kirkko on yhdessä mittavien
haasteiden edessä tässä maailmassa. Siksi on
perusteltua myös kohdata ne yhdessä.

Timo Vasko
KLK:n
lähetysteologi
missiologian
dosentti
timo.vasko@evl.fi

På väg mot en tidsålder
med ökande mellankyrkligt
missionsarbete
För att genomföra missionsuppdraget och
stärka församlingarna utökas växelverkan
mellan de kristna medvetet i vår snabbt föränderliga värld. Detta förutsätter fullödiga
gemensamma bemödanden för att överkomma många slag av synliga och osynliga gränser. Det finns ingen brist på stora gemensamma utmaningar för de kristna kyrkorna
och samarbetet mellan dem. Bemötandet av
dem lodar djupt både i den kristna trons och
etikens vittomfattande fält. Kyrkorna måste
vara alerta och reagera på den sanningsdiskussion som religionspluralismen gett upphov till och i vilken man önskar proportionera den sanning som finns i Jesus Kristus.
Särskilt förutsätter islams globala pluralism och ständiga tillväxt, utom fortsatt mission och religionsdialog, även en ökning av
ibruktagandet av den nya kommunikationsteknologins möjligheter för att enskilda muslimer i ofta slutna samfund skall kunna höra
och ta emot evangelium. Även den av aids
förorsakade tragedien som utsätter många
folk för lidanden kräver ökade gemensamma
åtgärder såväl inom hälsovårdssektorn som
inom på kristen etik baserad fostran och utbildning. Kristen tro och kristet liv som förstås övergripande, beaktar hela människan
och alla hennes behov och sköter henne med
lag och evangelium.
Under den gångna sommaren fick jag flera underrättelser om det ökande missionssamarbetet. Ett flertal gäster besökte Kyrkans
central för mission och delade med sig av sina tankar och erfarenheter om sin kyrkas liv
och det gemensamma missionsuppdraget.
Dr William Temu från Tanzania, som är distriktsekreterare för Kyrkornas världsråds
(KVR) arbete i Afrika, har länge arbetat
med bistånds- och utvecklingsuppgifter i Afrika. Vid en morgonandakt i Kyrkans hus
hade Temu som text Matt. 25:14-30 om talenterna som anförtrotts tjänarna. Han sammanfattade texten i orden: Det är väsentligt
att medvetet gå till grunden med de gåvor
(talenter) man själv och arbetsenheten fått
av Gud. Efter utredningen skall de tas i användning så fort som möjligt. Användningen
av dem ger resultat som man uppriktigt kan
förvåna och glädja sig över. I dessa Temus
tankar ingår också en uppgift för oss då vi
var och en är på vår plats i evangelisations-

och tjänsteuppdraget i Guds världsvida rike.
Biskop Ambrose Moyo för sin del hade
hälsningar från evangelisk-lutherska kyrkan
i Zimbabwe. Han betonade det ömsesidiga
delandet. Zimbawierna har en glädje och en
entusiasm som syns utåt och som kommer
av evangelium. Då fullbordas orden:"... vi
har vår stolthet i Gud tack vare vår herre
Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen." (Rom. 5:11). Detta syns
och hörs som en samfundsgemenskap där
man vill ta var och en i beaktande. Moyo betonade församlingens betydelse. Varje församlingsmedlem bör komma till insikt om
att just hon på basis av sitt dop år den som i
sin egen omgivning i ord och gärningar skall
framhålla evangelium.
Även vår kyrkas missionsorganisationer
dryftar sin egen uppgift i en föränderlig
värld. På vilka områden kunde de öka sitt
inbördes samarbete i Finland och utomlands? Vi håller nu på att allt tydligare övergå till en tid av samarbete och ett dubbelriktat delande mellan kyrkorna.
Kyrkorna, stiften och församlingarna har
genom avtal i allt större grad direkta förbindelser till andra kyrkor i olika delar av världen. I församlingarna ökar invandrararbetet.
Även några kommuner håller på att gå med i
utvecklingssamarbete. I denna situation siktar sig missionsorganisationerna in på nya
arbetsområden samt bidrar med sin sakkunskap till att utveckla kyrkornas samarbetsrelationer. Under de senaste åren har
vår kyrka undertecknat några samarbetsavtal, senast med Kinas kristna råd (CCC) år
2000 och med Evangelisk-lutherska kyrkan i
Namibia (ELCIN) år 2001. Vår kyrka har
som stiftande medlem samarbete med medlemskyrkorna i bl.a. KVR och LVF samt
med Borgådeklarationens kyrkor. Vår kyrka
har även goda relationer till den katolska
och den ortodoxa kyrkofamiljen. Kristi
världsvida kyrka står tillsammans inför stora
utmaningar i denna värld. Därför är det motiverat att möta dem tillsammans.
Timo Vasko
missionsteolog KMC
docent i missiologi
timo.vasko@evl.fi
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Lähetysjärjestöt uuden edessä
Miten lähetysjärjestöissä koetaan lähetyksen tämänhetkinen tilanne? Mitkä
ovat järjestöjen suurimmat haasteet?
Kirkkomme Lähetys otti asiasta selvää
esittämällä lähetysjärjestöjen hallitusten
puheenjohtajille seuraavat kysymykset:
1. Monilla lähetyskentillä kansallinen luterilainen kirkko ottaa vähitellen työstä
kokonaisvastuun, ja pioneerivaihe lähetystyössä tällä alueella on ohi. Miten lähetysjärjestönne reagoi tähän tilanteeseen?
2. Miten lähetysyhteistyö muiden luteri-

laisten lähetysjärjestöjen kanssa toimii?
3. Kuinka aiotte kehittää lähetys- ja kehitysyhteistyötä?
4. Mihin asetatte painopisteet ulkomaisessa työssä lähitulevaisuudessa?
5. Mitä painotatte kotimaisessa toiminnassa?
6. Mitkä ovat nyt suurimmat haasteet järjestöllenne ja miten aiotte vastata niihin?
7. Mihin suuntaan yhteistyötä seurakuntien, hiippakuntien ja KLK:n kanssa tulisi
kehittää?

Raimo Mäkelä (Kylväjä):

Misjonssamband). Eräillä, ehkä kaikillakin
kentillä suomalaisten keskinäinen yhteistyö
sujuu hyvin. Joissakin tapauksissa samalla
kentällä toimivat suomalaiset järjestöt voisivat harkita jopa työn yhdistämistä, jos siitä
olisi käytännön hyötyä. Itsetarkoitus se ei
ole.
3.-4. Kylväjä toimii kaikkiaan kymmenellä kentällä, joista suuri osa on erityisen vaikeita. Osa kentistä on jopa sellaisia, ettei
maassa varsinaisesti saa tehdä lähetystyötä,
työn tekijöiden ja kohteiden henki on vaarassa eikä työstä tai suunnitelmista voi avoimesti kertoa kotimaassakaan. Sekä suurpiirteinen että yksityiskohtainen suunnittelu
pitkällä tähtäyksellä on vaikeaa, koska kukaan ei tiedä, minä hetkenä kaikki loppuu.
Sekä taloudelliset että henkilövarantomme
ovat sellaiset, ettemme voi ajatella merkittävää laajentamista, ellei sitten useita nykyisiä
kenttiä sulkeudu kokonaan. Etsimme kuitenkin koko ajan uusia lähtijöitä uskoen, että ”lapsi tuo leivän tullessaan”. Lähetyskurssilla on ollutkin olosuhteisiin katsoen
ilahduttavasti osanottajia, joten toivoa on.
Tällä hetkellä pyrimme lähinnä jatkamaan
uskollisesti ja sitkeästi tekemäämme työtä.
Erityisen kiehtovia ovat mahdollisuudet
Mongoliassa ja Venäjällä, joka kolmesataa
vuotta on ollut pietistien erityiskiinnostuksen kohteena jo August Hermann Francken
ajoista asti. - Työssämme julistus ja erimuotoinen auttaminen kulkevat käsi kädessä.
Monilla kentillä auttaminen on käytännössä
etualalla. Silti teemme selvän eron varsinaisen lähetystyön ja ns. kansainvälisen diakonian välillä, jossa sanallista todistusta Jeesuksesta ei ilman muuta ole.
5. ”Lähetys on palavien sydänten asia”,
sanovat norjalaiset ystävämme Raamatun
mukaisesti. Siksi pyrimme kotimaassa ensi-

"Itsenäisesti
yhteistyössä"
1. Seurakunnan, seurakuntien ja kirkon
syntyminen on tietysti lähetystyön yksi perustavoite. Kun niin tapahtuu, se ilahduttaa.
Luterilainen lähetysjärjestö ei kuitenkaan
käy tarpeettomaksi silloinkaan. Sillä on
vuosisatainen hengellisen elämän, sielunhoidon ja teologisen ajattelun perinne toisin
kuin uusilla kirkoilla, ja se voi välittää perinnettä niille. Uusilla kirkoilla taas on
yleensä sellaista intoa, jota vanhasta raukeasta kristikunnasta paljolti puuttuu. Lähetysjärjestö voi välittää sitä kotiympäristöönsä.
2. Se riippuu olennaisesti siitä, millainen
luterilainen järjestö on kysymyksessä. Jos
on käytännössäkin selkeä yhteinen hengellinen ja teologinen perusta, yhteistyöllä on
erinomaiset mahdollisuudet. Tietysti järjestöitsekkyys voi yhteistyötä silloinkin tuhota.
Eräillä kentillä Kylväjä ei ole itsenäinen toimiva subjekti vaan osa toista, suurempaa,
norjalaista lähetysjärjestöä (Norsk Luthersk
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sijaisesti siihen, että Pyhä Henki sytyttäisi
uskovien sydämen lähetykselle. Se taas tapahtuu vain Jumalan sanalla, jonka julistaminen ja opettaminen ovat kotimaan tärkeimmät toiminnot. Ellei ole rakkautta Jeesukseen ja lähetykseen, ei muulla ole paljon
merkitystä. Jos sitä on, siitä seuraa kaikki
muu hyvä, vaikkei suoraviivaisesti eikä
kamppailuitta. Pelkkä lähetysinformaatio ei
pidä lähetystä hengissä, ei myöskään pelkkä
rahan kerääminen, miten sitä sitten tehdäänkin. - Lähivuosina on edessä merkittävä ulkonainen muutos Kylväjän nykyisen
lähetysjohtajan siirtyessä eläkkeelle. Hän on
ollut työssä mukana alusta eli v:sta 1974 asti.
6. Tärkeintä on uusien lähetystyöntekijöiden ja lähettäjien saaminen. Molemmat
ovat lahjaa, mutta asian hyväksi on tehtävä
kovasti työtä pitämällä lähetyskutsua esillä
ja kouluttamalla uskovia. Lähetyksen asema
ei ole vahvistumaan päin. Seurakunnan varojen suuntaamisesta päättävistä luottamus-

henkilöistä läheskään kaikki eivät ymmärrä
lähetystyön olemusta ja merkitystä mutta
pitävät tärkeänä kehitysyhteistyötä ja ns.
kansainvälistä diakoniaa. Siksi varoista helposti annetaan enemmän näille kuin sellaiseen työhön, jossa Jumalan sanan julistaminen on olennaisesti mukana.
7. Seurakuntien tulisi varsinkin hyvinvoivissa kasvukeskuksissa entistä enemmän
antaa talousarvio- eli veromäärärahoja lähetysjärjestöjen välityksellä selkeään lähetystyöhön, johon sisältyy sanallinen todistus
Jeesuksesta, ja ottaa itselleen nimikkolähettejä ja -kohteita niiden piiristä ja koota näille vapaaehtoista tukea. Lähetysjärjestöjen
on hyvä keskustella keskenään niin syvällisesti ja etsiä yhteistyötä niin laajasti kuin
mahdollista. Olennaista on, että lähetysjärjestöt säilyttävät täyden itsenäisyytensä kirkossa ja suhteessa toisiinsa eikä niiden yläpuolelle tule mitään säätelevää elintä. Vain
se mahdollistaa niiden toiminnan innon ja
tehon.

Juha Pihkala (SLS):

ti tiivistämisen varaa. Tuemme koko sydämestämme sitä suuntaa, jota "Koko kirkon
missio" on osoittanut.
3. Lähetysseurassa on valmisteilla kolmannen vuosituhannen alun visio, jossa on
keskeisenä kokonaisvaltainen, holistinen lähetysnäkemys. Visio on ollut kehitteillä jo
useamman vuoden ajan ja sen on määrä valmistua tulevana syksynä. Paltamon seminaarissa yhteistyökirkkojen edustajat yhtyivät visioluonnoksen kokonaislinjaan, mutta
antoivat myös merkittävää, koko asiakirjaa
kehittävää palautetta.
4. Kokonaisvaltaisuus, koulutus ja evankeliumista osattomien tavoittaminen yhteistyössä paikallisten nuorten kirkkojen kanssa.
5. Kotimaassa on tärkeätä löytää kaupunkilaiset sekä lähettäjinä että lähtijöinä.
Lähetystyöntekijän profiili on muuttumassa,
samoin seurakuntien varainhankinnan ja lähetyskasvatuksen muodot. Mission on oltava entistä enemmän seurakunnan ja kirkon
missiota - järjestöjen tukemana.
6. Epäilemättä suomalainen ennennäkemätön muuttoliike, joka on rapauttamassa
perinteisiä toimintamalleja. Haasteet liittyvät pitkälti edellisen kysymyksen piiriin.
7. "Koko kirkon mission" viitoittamaan
suuntaan. Lähetysseura näkee tässä vahvasti oman vastuunsa vanhimpana ja suurimpana järjestönä.

"Kaupunkilaiset
löydettävä
lähtijöinä ja
lähettäjinä"
1.Tällainen kehitys on luonnollinen. SLS
neuvottelee omasta roolistaan ja panostaa
työhön kyseisen yhteistyökirkon tarpeiden
mukaan. Yhteistyön malleista keskustellaan
SLS:ssa muutenkin juuri nyt varsin intensiivisesti - Paltamossa oli 11.-13.6. neljäntoista yhteistyökirkon edustajat neuvottelemassa tulevaisuuden työtavoista.
2. Yhteistyötä toki on mutta myös selväs-
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Jarno Tepora
(Sanansaattajat):

"Hiippakunnallisia
tapaamisia
kehitettävä"
1.Sanansaattajat ry on erityisesti radiolähetystyöhön erikoistunut lähetysjärjestö.
Sen perustehtävänä on viedä evankeliumia radioaaltojen avulla niille kansoille ja
ihmisille, jotka eivät vielä ole kuulleet hyvää sanomaa tai maihin, joissa kristillisen
kirkon toimintamahdollisuudet ovat joko
hyvin rajalliset tai toiminta on kokonaan
kielletty. Painopiste on maissa, joissa kansallista luterilaista kirkkoa ei ole lainkaan
tai sen toimintamahdollisuudet ovat vähäiset.
Toisaalta Sanansaattajat on toiminut
pitkään Balkanin niemimaalla ja erityisesti
nykyisessä Kroatiassa kansallisen kirkon
työyhteydessä. Vastuuta siirretään suoraan kansallisen kirkon työntekijöille asteittain kokonaan ja että läheteillemme jää
ennen muuta koulutusvastuuta.
2. Radiolähetystyön avulla voidaan tukea muiden luterilaisten lähetysjärjestöjen
perinteistä lähetystyötä kentällä. Kotimaassa lähettien koulutuksen järjestäminen muiden järjestöjen kanssa on luonnollinen yhteistyömuoto. Sanansaattajilla on
yhteislähettejä toisten suomalaisten luterilaisten lähetysjärjestöjen kanssa mm. Japanissa, Keniassa ja Israelissa. Tämä on
koettu toimivaksi järjestelmäksi silloin,
kun Sanansaattajien ystäväkentästä löytyy
lähtijä, jolle ei löydy sopivaa kenttää yksin
Sanansaattajien työyhteydestä. Kaiken
kaikkiaan lähetysyhteistyö muiden luteri-
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laisten lähetysjärjestöjen kanssa toimii
suhteellisen hyvin, tosin kehittämisen varaa kyllä on.
3. Lähetysyhteistyön kehittämisen alueella painopisteinä tullevat olemaan radiolähetystyön nykyistä huomattavasti parempi integroiminen muiden järjestöjen lähetystyöhön. Myös koulutuksen alueella
näyttäisi olevan tarvetta syvempään yhteistyöhön. Kehitysyhteistyöhankkeissa
Sanansaattajat oman erityisjärjestöluonteensa vuoksi ei ole samassa määrin mukana kuin perinteiset lähetysjärjestöt. Toisaalta Sanansaattajat ei ole jättäytynyt
kokonaan niiden ulkopuolelle.
4. Sanansaattajissa on viime vuosina
määrätietoisesti panostettu radiolähetystyön laajenemiseen islamilaisissa valtioissa
Pohjois-Afrikassa ja Keski-Aasiassa. Tavoitteena on myös saavuttaa evankeliumilla Intian niemimaalla olevia kieliryhmiä,
tukea kyläkirkkojen perustamista ja jatkaa
työtä Kiinassa. Edelleen painopisteenä on
antaa koulutusta radion käytöstä lähetyksen välineenä esim. Inkerin kirkossa, Virossa, Kroatiassa ja Turkissa.
5. Kotimaisessa työssä painotetaan erityisesti kolmea työmuotoa. Radioraamattukoulu on saanut erittäin hyvän vastaanoton kuulijoilta. Se vahvistaa käsitystämme, että selkeää raamattuopetusta tarvitaan maassamme. Toiseksi korostamme
lähetystietouden jakamista seurakunnissa
sekä työntekijöille että tavallisille seurakuntalaisille. Tämä voi tapahtua esimerkiksi yhdessä hiippakuntien lähetystoimistojen kanssa. Kolmanneksi painotamme
ihmistä hoitavien raamattutuntien pitämistä seurakunnissa.
6. Suurimpana haasteena on kysellä
Jumalan tahtoa silmällä pitäen yhtäältä sanomaa, jota julistamme ja toisaalta toimintatapoja, joita käytämme ja joiden kanssa
elämme päivittäin niin ulkokentällä kuin
kotimaassa. Tämä edellyttää jatkuvaa kyselyä, valvomista, nöyrää mieltä ja toisten
kunnioittamista.
7. Sanansaattajat kokee itsensä seurakuntien yhteistyö- ja palvelujärjestöksi,
joka haluaa jakaa seurakuntalaisille lähetystietoutta ja raamattuopetusta yhdessä
seurakunnan työntekijöiden kanssa; lähetit
ovat paitsi järjestön työntekijöitä, myös
seurakunnan "etätyöntekijöitä". Hiippakunnallisia kaikkien lähetysjärjestöjen yhteisiä tapaamisia ja esiintymisiä tulisi yhä
kehittää. Tämä voisi olla perusyhteistyösuuntaus. KLK:n roolin näkisin koordi-

nointipaikkana, jossa avoimesti keskusteltaisiin kirkon kokonaislähetysstrategiasta
ja missiologisista kysymyksistä ja joka
myös keräisi erilaista tarvittavaa tilasto-

Heimo Karhapää
(Kansanlähetys):

"Kaikkien
tahojen
osaamista
tarvitaan"
1. Työn kokonaisvastuun siirtymiseen kansalliselle kirkolle suhtaudumme myönteisesti. Lähetystyön tavoitteena on muodostaa ja
tukea lähetysaloilla itsenäisiä seurakuntia.
Niistä rakentuu kansallinen kirkko, joka ottaa vastuun kirkon työstä ja sen perustehtävästä, lähetyksestä. Pioneerivaiheen jälkeen
lähetyksen resurssit vapautuvat ja suuntautuvat uusille alueille.
2. Lähetysyhteistyön kysymyksiä käsitellään lähetysjärjestöjen yhteistyötoimikunnassa, johon kuuluvat lähetysjärjestöjen johtajat ja kirkon lähetyssihteeri. Yhteistyö järjestöjen välillä on tiivistynyt ja parantunut.
3. Lähetystyöhön sisältyy usko ja rakkaus, evankeliumin julistaminen ja rakkauden teot. Ne muodostavat kokonaisuuden.
Lähetysjärjestön toteuttamien kehitysyhteistyöprojektien tulisi palvella lähetyksen
keskeisintä tavoitetta ihmisten evankelioimista. Lähetysjärjestöillä on hyvää osaamista kehitysyhteistyön toteuttamisessa. Liikkeemme resurssit eivät nykyisellään ole riit-

materiaalia lähetyksen kehittämistä varten.
Lähetysjärjestöt olisivat varsinaisia toimijoita.

täviä kyseiseen kehitystyöhön. Toteutamme
niitä kehitysyhteistyöprojekteja, jotka soveltuvat luontevasti työmme kokonaisuuteen.
4. Suuntaamme lähetystyön resurssit ulkomaisessa työssämme päätyöalueillemme
Japaniin, Etiopiaan, Venäjälle sekä Etu- ja
Keski-Aasiaan. Pyrimme kehittämään ja
tarkistamaan työmenetelmiä ihmisten saavuttamiseksi ja seurakuntien perustamiseksi. Lisäksi kehitämme kenttien johtamis- ja
suunnittelujärjestelmää palvelemaan ja auttamaan työn järjestämisessä.
5. Kotimaisessa toiminnassa painotamme
kansanlähetysnäyn vahvistumista, mikä
merkitsee uusien toimintatapojen etsimistä.
Pyrimme kehittämään nuorten ja lähetyksen yhteen nivomista kotimaisessa työssä ja
kansanlähetysopiston toiminnassa. Näemme
pienryhmien sitouttamisen lähetysnäkyyn ja
lähetystyöhön mahdollisuutena lähetystyön
voimistamiseksi. Tavoitteena on myös lähetysnäyn ja -työn ottaminen huomioon lapsityöstä lähtien.
6. Lähetystyön haaste pysyvästi on lähetysnäyn eläminen ja sykkiminen kristityn
sydämessä. Lähetysnäkyä pyrimme ylläpitämään julistuksen ja opetuksen sekä tiedotuksen kautta. Lähetystyön resurssien ja
toiminnan tasapaino on keskeinen haaste,
johon etsimme vastausta työn strategisten
linjausten kautta. Uusien lähettäjien ja uusien lähetystyöntekijöiden löytyminen ja sitoutuminen lähetyksen Herran kutsuun ja
palvelemiseen on myös keskeinen haaste, joka vaatii pitkäjänteistä käytännön työtä ja
rukoustyötä.
7. Lähetysjärjestöjen, seurakuntien, hiippakuntien ja KLK:n yhteistyön kehittämisen tulee perustua keskinäisen luottamuksen ilmapiiriin. Kaikilla osapuolilla on oma
paikkansa ja tehtävänsä kirkon päätehtävän
toteuttamisessa. Pelastuksen sanoman vieminen ihmisten voittamiseksi Kristukselle
merkitsee nyt ja tulevaisuudessa vastaamista muuttuviin haasteisiin, joissa tarvitaan
lähetysjärjestöjen, seurakuntien, hiippakuntien ja KLK:n resurssit sekä osaaminen.
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Leo L. Norja
(SLEY):

"Informaatiotekniikka myös
uusien kirkkojen
käyttöön"
1. Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys
(SLEY) on valmis kehittämään työtä yhteistyökirkon kanssa niin, että paikallinen
kirkko voi ottaa työstä niin suuren vastuun
kuin se on mahdollista. Tämä koskee niin
toiminnallista kuin hallinnollistakin puolta.
Lähettimme tulevat entistä selvemmin sikäläisen kirkon työntekijöiden rinnalla kulkijoiksi ja konsulteiksi. Lähettien työnkuvaa
muutetaan tilanteen mukaisesti.
SLEY pyrkii siirtämään vastuuta myös
afrikkalaiselle kirkolle vaikeimmassa asiassa, taloudenhoidossa, jos siihen on edellytyksiä. Mikäli kirkko tulee taloudellisesti
omavaraiseksi ja sillä on tarpeeksi koulutettua työntekijäkuntaa, lähettimme siirtyvät
muualle tai aloittavat uusia projekteja. Nuori kirkko tarvitsee kuitenkin yllättävän kauan lähettien yhteistyötä, koulutusta, koordinaatiota jne.
Nuorta kirkkoa rohkaistaan aloittamaan
itse lähetystyö kolmansiin maihin tai pioneerialueelle omassa maassaan. Valitettavasti kehitys ei ole vielä sellainen, että esimerkiksi Afrikan kentillä pioneerivaihe olisi
ohi.
2. SLEY haluaa kehittää lähetystyötä yhdessä paikallisen kirkon ja sen yhteistyöjärjestöjen kanssa. Kaikissa yhteistyökirkoissamme on useita lähetysjärjestöjä, joiden
kesken yhteisestä työstä keskustellaan. Yhteistyö niiden kanssa on vakiintunutta. Lähetyskentillä on varsin selvä työnjako alueellisesti tai muulla tavalla.
Välit oman kirkkomme lähetysjärjestöjen
kanssa ovat lähentyneet. Iloitsemme siitä ja
toivomme kehityksen jatkuvan.
3. Lähetystyön kehittäminen tulee jatku-
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maan. Järjestöjen kesken pyritään etsimään
työhön sellaisia ratkaisumalleja, jotka auttaisivat kirkkoa kehittämään työtä nykyaikaisissa yhteyksissä. Kirkolle pyritään
hankkimaan välineitä ja tietotaitoa niin että
se voi tehokkaammin käyttää hyväkseen nykyaikaisen tietojenkäsittelyn ja informaatiotekniikan suomia mahdollisuuksia. Kirkon
työntekijöille pyritään järjestämään koulutusta paitsi julistukseen ja opetustyöhön,
myös informaatiotekniikan kysymyksiin liittyvissä asioissa. Teemme koko ajan lähetystyötä Afrikan maissa siten, että siinä on mukana kehitystyön ulottuvuus.
Myös SLEY:ssä seurataan tarkkaan
kirkkomme yhteisiä valmisteluja näissä kysymyksissä (Laulajan komitea).
4. Vastikään SLEY:n hallitukselle esitetyssä lähetyksen strategiatyöryhmän raportissa todetaan: "SLEY toimii tukien yhteistyökirkkoja niiden perustehtävän toteuttamisessa. Raamatun opettamista ja evankeliumin juurruttamista pidetään keskeisinä
asioina. Yhteistyökirkkojen vahvistumista
tuetaan ja rohkaistaan missionaariseen toimintaan evankeliumin levittämiseksi maan
rajojen ulkopuolelle."
"SLEY on valmis myös toimimaan yhteistyökirkon rinnalla uudessa ympäristössä,
esimerkiksi tukemalla taloudellisesti ja mahdollisesti lähettejä lähettämällä Japanin ev.
lut. kirkon tai muun yhteistyökirkon lähetystyöhön Etelä-Koreaan, Brasiliaan tai siihen maahan, jonne yhteistyökirkko haluaa."
On kuitenkin todettava, että taloudelliset
mahdollisuutemme ovat rajalliset.
5. Tällä hetkellä on painotettava evankelisen liikkeen profiloitumista luterilaiseksi
kansanliikkeeksi ja kirkolliseksi lähetysliikkeeksi. Kirkkomme tarvitsee myös evankelisen herätysliikkeen vanhasta perinteestä
nousevaa vapaan armon ja autuuden julistamista.
6. Keskeisin haaste on tällä hetkellä liikkeen yhtenäisyyden löytyminen. Liikettä rasittaa virkakysymyksestä noussut kahtiajakautuminen. Seurakuntasuhteita tulisi vahvistaa. Liikkeeseen tarvittaisiin mukaan
enemmän nuoria.
Taloudelliset kysymykset ovat viime vuosina vaikeuttaneet myös lähetystyön kehittymistä.
7. Myös SLEY:ssä odotetaan mielenkiinnolla piispa Laulajan johtaman lähetystyön neuvottelukunnan työn valmistumista.
SLEY:n tulee olla selkeästi kirkollinen lähetysjärjestö. Yhteistyötä ja yhdessä tekemistä
tulee lisätä eri tahojen kanssa.

Jumalan
kosketuksia
Toisella kirkolla katua ylittää joukko somalialaisia nuorukaisia. Kirkon ovi on jo tuttu.
Kirkkoherran kanssa on käyty useita keskusteluja, miesporukalla on puhuttu Jumalasta. ”Miten olisi, jos tulisitte mukaan rippikoulutunneille, leireillekin?” ”Auttakaa te
meitä näissä vanhemmuuden kivuissa. Pelkäämme lastemme puolesta. Emme ymmärrä tätä maata.”
•••
Marja-Liisa Laihia
Päivänä muutamana toimistooni astelee
kaksi Lähi-idästä kotoisin olevaa ihmistä,
nainen ja mies. Ikäiseni rouva on tullut tapaamaan Suomessa opiskelevaa veljeään.
Pienen rupattelun jälkeen heidän asiansa
selviää. Jo vuosia he ovat etsineet elämänsä
ydinkysymyksiin vastauksia Raamatusta.
Nyt sisar pyytää päästä kasteelle, tulla liitetyksi kristilliseen kirkkoon, Kristuksen seuraajien yhteisöön. Mieleni pysähtyy, sydän
lyö kummasti. Näinkö Jumala tekee työtään maailmalla minun pyöritellessäni papereita Katajanokan toimistossa?
Käymme läpi kastetta, sen merkitystä ja
muotoja. Puhumme rakkaudesta ja toinen
toisistamme huolehtimisesta. Nainen kaivaa
käsilaukustaan ison Raamatun, etsii sieltä
Jeesuksen opetuksia ja näyttää veljelleen.
”Näin täällä sanotaan. Olen lukenut jo
monta vuotta tätä Jumalan Kirjaa. Ostin
sen raamattukirjakaupasta kotimaassani.”
•••
Taas kerran kuuluu kirkosta venäjänkielisen vihkikaavan sanat.
Mikä näitä kymmeniä vuosia sitten Neuvostoliiton maistraateissa avioliittonsa solmineita pariskuntia saa kaipaamaan kristillisen kirkon siunausta? Jumalako heitä tulee vastaan tässä maassa?
•••
Kadulla kulkee huiviin kietoutunut nainen.
Hän pysähtyy hiukan arkaillen ja ympärilleen pälyillen. Kädet ojentuvat kohti kadun
toisella puolella olevaa kirkkoa. Hän rukoilee. Etsii rukoukselleen suuntaa sieltä, missä
uskoo Jumalan olevan läsnä.
•••

Seurakuntakeskuksessa on koolla nuoria
tummatukkaisia naisia. Kyyneleiden vanat
pitkin poskia. Sylissä jokaisella huivi, johon
kirjotaan sitä ikävää ja ahdistusta, minkä läpi on jouduttu taivaltamaan nuoren elämän
aikana. Rinnalla kulkijana, ompelutoverina
on diakoni, kyyneleitä hänenkin liinassaan.
Jumalan valtakunnassa iloitaan ja surraan
yhdessä.
•••
Tässä rationaalisuuden ja kiireen ja epäoikeudenmukaisuuden kyllästämässä elämässä Jumala on kuitenkin läsnä. Niin salatuilla tavoilla Hän koskettaa ihmisiä, usein meidän kauttamme. Kristillisen uskon ytimestä
nouseva diakonia ei ole pelkkää ihmisten
palvelua, vaan kaikkivaltiaan Jumalan kosketusta. Konkreettiset toimet turvattoman,
ahdistetun tai syrjityn ihmisen puolesta todistavat ihmistä armahtavasta Jumalasta.
Kristuksen seuraamista on eri uskontoa
tunnustavan ja meitä oudoksuttavan naapurin vastaanottaminen. Koko olemuksellaan
hän kysyy meiltä uskomme aitoutta ja opettaa meitä elämään sitä julki.
Jumala tietää myös pelkomme eri tavoin
ajattelevia kohtaan, avuttomuutemme Jumalan valtakunnan lähettiläinä. Kuulee hiljaiset huokaukset. Hän varustaa arat.
Yllättävillä tavoilla Hän myös näyttää
kätensä jäljet. Silloin on ilo kuulua Jumalan
perheeseen. Ilo ottaa vastaan ihmistä, jota
Jumala on kutsunut. Ilo tunnustautua Kristuksen seuraajaksi ihmiselle, joka pelkää tämän maan jumalattomuutta.
Kirjoittaja on FM,
kirkon maahanmuuttajatyön sihteeri
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Kurdi- ja saamelaiskulttuurit kohtaavat seurakunnan järjestämällä pakolaisten Lapin retkellä.

Onko meilläkin
maahanmuuttajia?
Kati Turtiainen
Lapuan hiippakunnan pienten seurakuntien työntekijät ovat usein yllättyneet tilastotiedoista, joissa kerrotaan heidän seurakuntansa alueella asuvista maahanmuuttajista ja näiden kansallisuudesta, etnisestä
taustasta tai sijoittumisesta työelämään. Monet maahanmuuttajat eivät poikkea ulkonäöltään valtaväestöstä siten, että heidän olemassaoloaan olisi katukuvassa huomattu.
Lapuan hiippakunnan maahanmuuttajatyön tukiryhmä on kiertänyt eri puolilla
hiippakuntaa mm. Kirkon Ulkomaanavun
järjestämien Toivon Torstai -opintopäivien
yhteydessä. Päivät on suunnattu seurakunnan työntekijöille ja vapaaehtoisille sekä
kuntien työntekijöille. Työryhmän jäsenenä
oleva Vaasan työvoima- ja elinkeinokeskuksen edustaja on mm. esitellyt uutta lakia, joka haastaa myös seurakuntia ottamaan osaa
maahanmuuttajien vastaanottoon. Tilaisuuksissa on usein havahduttu siihen tosi-

14

asiaan, että pienimmissäkin seurakunnissa
on maahanmuuttajia. Varsinkin paluumuuttajat ovat sijoittuneet myös maaseutupaikkakunnille, vaikka pakolaisia ei ole otettu
vastaan.
Inkerinsuomalaisen paluumuuttajan löytäminen seurakuntayhteyteen voi olla rikastuttava kokemus puolin ja toisin. Moni on
löytänyt ystävän esimerkiksi vajaa kymmenen vuotta sitten Suomeen tulleesta inkerinsuomalaisesta Tatjana Senkinasta. Hän hakeutui rippikouluun arkana ja kristinuskosta juuri mitään tietämättömänä. Hänen juurensa ovat luterilaiset, mutta mentyään töihin Keski-Aasiaan hän ei kuullut missään
kristinuskon opetusta. Suomessa hänet kastettiin seurakunnan yhteyteen, minkä jälkeen kirkosta on tullut hänelle kuin toinen
koti. Tällä hetkellä hän toimii seurakunnan
vastuunkantajana ja venäläisten ja inkerinsuomalaisten yhteyshenkilönä. Näin seurakuntayhteydestä voi tulla myös merkittävin
kotoutumista edistävä kokemus.

Maahanmuuttajatyön tukiryhmään kuuluvat myös hiippakunnan lähetys- ja diakoniatyöstä vastaavat sihteerit ja allekirjoittanut paikallisseurakunnan edustajana. Työryhmän kokoonpano kuvaa sitä, että maahanmuuttajatyö ei ole minkään yksityisen
työalan asia - tosin on perusteltua, että joku
työntekijä perehtyy monikulttuurisuuden
erityiskysymyksiin ja koordinoi työtä. Toiseksi työryhmän kokoonpano kertoo siitä,
että yhteistyö kunnan maahanmuuttajia
vastaanottavien työntekijöitten kanssa on
tärkeää: näin voidaan heti alussa kutsua uusia maahanmuuttajia tutustumaan seurakuntaan.
Koulutustilanteissa on mietitty maahanmuuttajatyön erityiskysymyksiä ja työn
aloittamiseen liittyviä ongelmia. Usein kynnys kieli- ja uskontomuureineen tuntuu
isolta, mutta toisten kokemusten kuuleminen on sytyttänyt kipinän. Myös taloudelliset kysymykset ovat nousseet esteeksi.
Aluksi maahanmuuttajia kuitenkin voidaan
kutsua tavalliselle seurakunnan leirille tai
perhekerhoon, jolloin erityissatsauksia ei
tarvita.

Lapuan hiippakunnan kaltaisella alueella
tukiryhmän tehtävänä on ollut auttaa pieniäkin seurakuntia näkemään alueellaan
asuvia muualta tulleita lähimmäisiä ja etsiä
yhdessä työntekijöitten ja seurakunnan muiden vastuunkantajien kanssa tapoja työn
aloittamiselle. Toinen keskeinen tehtävä on
tarjota syventävää koulutusta niille, jotka jo
tekevät työtä maahanmuuttajien parissa.
Maahanmuuttajan, pakolaisen, muukalaisen, lähimmäisen, millä nimellä häntä
kutsummekaan, toivottaminen tervetulleeksi joukkoomme on kristittyjen vähin velvollisuus monikulttuuristuvassa Suomessa.
Materiaalia:
Kansan kirkosta kansojen kirkoksi. Kirkkohallituksen asettaman monikulttuurisuustyöryhmän mietintö. 1999:2
Tervetuloa Suomeen. Erikielisiä uskosta ja
kirkosta kertovia esitteitä maahanmuuttajille. Tilaukset kirkkohallituksen julkaisumyynnistä
Kirjoittaja on Jyväskylän kaupunkiseurakunnan maahanmuuttajatyön diakoni.

Naistenpiiristä
leirinuotiolle
– maahanmuuttajatyötä Lappeenrannassa
Irja Nieminen
”Sinähän olet kotiäitinä. Voisitko aloittaa
kerhotoimintaa Sammonlahdessa asuville
maahanmuuttajanaisille? " Tästä kysymyksestä alkoi uusi urani vapaaehtoisesta kerhonvetäjästä kaupungin palkkaamaksi maahanmuuttajien avustajaksi vuonna 1994.
Sammonlahden alueella asui paljon inkeriläisiä, jotka eivät kielitaidottomina olleet
löytäneet tietään tavanomaiseen vapaa-ajan
toimintaan ja olivat siksi vaarassa syrjäytyä.
Seurakuntayhtymässämme ei oltu aikaisemmin järjestetty ainoastaan maahanmuuttajille suunnattua toimintaa. Ensimmäisenä
käynnistyneen naistenpiirin osallistujat olivat venäjänkielisiä paluumuuttajia. Viikoittaisten kokoontumisten aiheet olivat hyvin
arkisia ja nousivat osallistujien keskuudesta.
Tutkittiin mainoksia ja opeteltiin naisille tärkeitä suomen kielen sanoja, kuten kärkivah-

vike, haarakiila ja permanentti. Tavoitteena
oli myös tutustua suomalaiseen perinteeseen, tapoihin ja kulttuuriin. Tutuksi tulivat
kirkolliset juhlapyhät, jotka ovat tärkeä osa
suomalaisuutta. Tunnelma oli vapautunut ja
kaikki viihtyivät: joskus osallistujia oli jopa
kaksikymmentä.
Muutamia vuosia seurakuntayhtymän
monikulttuurista toimintaa on suunnitellut
ja pitkälti toteuttanutkin oma työryhmä.
Työryhmässä on seurakuntaneuvoston valitsema luottamushenkilö yhtymän kustakin
seurakunnasta, työntekijä ja kirkkoneuvoston nimeämä puheenjohtaja sekä erityisnuorisotyöntekijä.

Rippikoulusta
jumalanpalvelukseen
Inkeriläisten ensimmäisiä ja tärkeimpiä toiveita oli venäjänkielinen aikuisrippikoulu.

15

Martta Hämäläinen,
Lilja Zamjatina ja
Julia Polesova osallistuivat maahanmuuttajien leirille.
Muutamat heistä oli kastettu, mutta ei konfirmoitu, osa ei toiveista huolimatta ollut
saanut kastetta. Konfirmaatiojuhlien edellä
on ollut mieliä liikuttavia aikuiskasteita. Nyt
rippikouluja on noin kaksi kertaa vuodessa.
Loogisena seurauksena rippikouluista olivat
venäjänkieliset jumalanpalvelukset. Messussa toimivat avustajina maahanmuuttajat,
mielellään edellisestä rippikoulusta konfirmoidut. Pyrimme näin saamaan heitä mukaan seurakunnan toimintaan. Messua edeltää keskustelutilaisuus tee- tai kahvikupin
ääressä. Olemme halunneet näin luoda häivähdyksen inkeriläisestä tavasta tulla kirkolle, kohdata siellä tuttuja ja viipyä pitempäänkin.
Niille maahanmuuttajille, jotka haluavat
tutustua Raamattuun, mutta eivät osaa suomea, on venäjänkielinen raamattupiiri kerran viikossa. Kun kielitaito on riittävä, heitä
ohjataan muihin raamattupiireihin ja seurakuntakerhoihin, jotta tutustuminen suomalaisiin alkaisi.
Maahanmuuttajia, joilla ei tietoa Jumalasta, uskosta ja seurakunnasta, kutsutaan
kätten kautta tutustumaan seurakuntaan:
lähetystalkoissa he voivat ommella, kutoa,
silittää, tehdä kankaanpainotöitä, askarrella
jne. Suomalaisen ohjaajan kanssa kielitaitokin karttuu.

Vanhoille ja nuorille
Inkeriläisvanhuksille on kesäisin järjestetty
leiripäiviä niin fyysiseksi kuin henkiseksi
virkistäytymiseksi. Kun kielitaito ei ole riittänyt sujuvaan lukemiseen tai puhumiseen,
on pantomiimi astunut kuvaan. Raamatun-
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teksteistä on saatu irti monenlaisia tunteita
näytelmien kautta.
Suurin osa inkeriläisvanhuksista on sinut
menneisyyden kanssa, mutta joillekin on ollut tarpeen keskustella diakoniatyöntekijän
johdolla pienessä ryhmässä traumaattisista
kokemuksista, jotka ovat yllättäen vuosikymmenien kuluttua nousseet pintaan.
Nuorilla maahanmuuttajilla ei useinkaan
ole minkäänlaista seurakuntayhteyttä. Heidän keski-ikäiset vanhempansa eivät tavallisesti ole seurakunnan jäseniä, niinpä nuoretkaan eivät osallistu koulujen uskonnonopetukseen. Viime vuosina muutamat nuoret ovat halunneet osallistua luokkatovereidensa kanssa rippikouluun. Tarvittaessa
rippikoulussa on ollut isosena kaksikielinen
konfirmoitu nuori. Seurakuntayhtymämme
erityisnuorisotyöntekijä aloitti kolme vuotta
sitten maahanmuuttajanuorten klubin eli
avoimen kerhon. Sillä ei ole tarkkaa ohjelmaa, vaan se muotoutuu osallistujien toiveista. Alussa osallistujia oli vain muutama,
nyt jopa toistakymmentä. Nuorten kohtaamiseen on erityisesti panostettava, sillä heillä on erityisen suuri vaara syrjäytyä.
Lappeenrantaan on tullut yhä enemmän
pakolaisia. Vastaanottokeskuksen asukkaille järjestetään saunomista ja virkistystä leirikeskuksessa. Tänä kesänä järjestettiin ensimmäistä kertaa viikonloppuleiri pakolaisja paluumuuttajaperheille sekä perheille,
joissa toinen puoliso on suomalainen ja toinen maahanmuuttaja.
Mikä saa vapaaehtoiset jaksamaan vuodesta toiseen maahanmuuttajatyössä? Minua liikuttaa aina inkeriläisvanhusten ylitsevuotava kiitollisuus pienistäkin asioista.

Heiltä voi oppia, mitä tarkoittaa luottamus
Jumalan johdatukseen ja vähään tyytyminen.
Aloittaessamme toimintaa pakolaisten
kanssa olimme hieman varovaisia oman uskomme esille tuomisessa. Suurin osa heistä
oli muslimeja. Toisaalta he tiesivät olevansa
seurakunnan järjestämässä tapahtumassa.
Sydän hieman pamppaillen leirinuotion
päätteeksi pidettiin iltahartaus. Ennen kuin

hartauden pitäjä ehti lausua aamen, kuului
pakolaisten joukosta voimakkaasti ja painokkaasti lausuttu aamen. Riemu täytti vetäjien sydämet: suuntamme on oikea.
Kirjoittaja toimii maahanmuuttajien avustajana
Lappeenrannan kaupungin Sammonlahden sosiaalitoimistossa. Hän on myös monikulttuurisen
työn työryhmän puheenjohtaja Lappeenrannan
seurakuntayhtymässä.

Maahanmuuttajien ilta
Espoossa
Matti Peiponen
Maahanmuuttajat ovat viime vuosina lisääntyneet espoonlahtelaisessa maisemassa.
Tässä Espoon läntisessä kaupunginosassa
asuu muutamia satoja venäläisiä, virolaisia
ja somaleja. Maahanmuuttajien elämästä,
uskosta ja toiveista keskusteltiin Espoonlahden kirkon keskiviikkoillassa huhtikuussa.
Ajatus illasta syntyi seurakunnan evankelioimistyön parissa. Seurakunnassa oli jo
pidemmän aikaa kyselty, miten maahanmuuttajat voivat ja viihtyvät Suomessa.
Toiveena oli ollut, että seurakunta voisi paremmin kohdata maahanmuuttajalähimmäisiä. Suunnitteluvaiheessa tavoitteena oli,
että saataisiin paikalle maahanmuuttajia ja
solmittaisiin yhteyksiä heidän kanssaan. Illan sisällöstä käydyssä keskustelussa lähestyttiin jo korkean tason uskontodialogin kysymyksiä: Miten tuoda kristillinen usko
esille illan ohjelmassa? Kuinka osoittaa
kunnioitusta toisten uskontojen edustajia
kohtaan? Mistä kysymyksistä tulisi lähteä
liikkeelle?
Ohjelman aluksi päätettiin pyytää maahanmuuttajien omia puheenvuoroja, jotta
voitaisiin keskustella niiden herättämistä
ajatuksista. Illan vetäjäksi lupautui Espoonlahden seurakunnan pappi Hans-Christian
Daniel, joka itsekin on maahanmuuttaja
Saksasta. Varsinaiset puhujat olivat bangladeshilainen Mohammed Kaiser ja romanialainen Ionel Armean. Mohammed Kaiser
kertoi, ettei omassa kotimaassaan ollut ko-

vin aktiivinen muslimi. Jouduttuaan erilleen kodistaan, suvustaan ja omasta kulttuuriperinnöstään hän kuitenkin tajusi
oman uskonsa merkityksen. Vaikka kotipihat joutuukin jättämään taakseen, usko kulkee mukana. Mohammed on pyrkinyt edistämään Espoossa uskontojen välistä vuoropuhelua ja rauhanomaista rinnakkaiseloa
perustamansa USHA eli Uskontojen välinen harmonia -järjestön kautta.
Ionel Armeanin mukaan on itsestä kiinni,
millaiseksi maahanmuuttajan elämä uusilla
asuinsijoilla muotoutuu ja kuinka hän saa
solmittua yhteyksiä paikalliseen väestöön.
Uskoltaan ortodoksi Ionel iloitsi siitä, että
Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa pidetään myös romaniankielisiä jumalanpalveluksia.
Iltaan osallistui vain kourallinen väkeä,
joka koostui muutamista maahanmuuttajista
ja kantaväestön edustajista. Pöytäkeskusteluissa kuitenkin todettiin, että tällaiset kohtaamiset ovat erittäin arvokkaita ja merkityksellisiä ja että niitä tulisi jatkaa. Kaikkien
uskontojen edustajat voivat tehdä paljon
asioita myös yhdessä, esimerkiksi vaikuttaa
yhteiskunnassa rauhan, oikeudenmukaisuuden ja suvaitsevaisuuden lisääntymiseen.
Tämän lisäksi eri uskontojen ja tunnustuskuntien edustajien kohdatessa tarjoutuu ainutlaatuinen mahdollisuus oppia tuntemaan
sekä toista että ennen kaikkea itseään ja
omaa maailmankäsitystään.
Kirjoittaja on pastori ja Espoon seurakuntien
kansainvälisen vastuun projektisihteeri.
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Pohjalaiset ja
palestiinalaiset
kumppaneina
Hannu Salomäki
"Emme puhu isosta kirkosta ja pienestä kirkosta tai kolmannen maailman kirkosta.
Kirkko on kirkko. Se merkitsee samaa kuin
korinttolaiskirjeessä: meillä on eri lahjoja ja
saamme siunausta toinen toisistamme", sanoo Jordanian evankelisluterilaisen kirkon
piispa Munib Younan.
Younan puhuu Lapuan hiippakunnan,
Jordanian evankelisluterilaisen kirkon ja
Suomen Lähetysseuran vuonna 1999 solmimasta yhteistyösopimuksesta. Nelivuotiskaudeksi tehty sopimus tähtää uudenlaisten,
konkreettisten yhteydenpidon muotojen kehittämiseen.
"Lähetysseuran kokemus alueella sekä
kirkkojenvälinen yhteys pääsevät esille ja
konkretisoituvat sopivan kokoisiksi tavoitteiksi ja suunnitelmiksi", kuvaa Lapuan
hiippakunnan piispa Jorma Laulaja.
Käytännössä sopimus merkitsee esimerkiksi koulutuksellista ja kasvatuksen alaan
liittyvää yhteistyötä. Suunnitteilla on mm.
hiippakunnan työntekijöiden matka Jerusa-

lemiin syksyllä.
"Työ on työalarajoja ylittävää, mukana
ovat niin kasvatustyö, diakonia kuin lähetysalakin", kuvaa hiippakuntasihteeri Paavo
Haapakoski.
Hiippakunta valitsi kolme pilottiseurakuntaa, Petäjäveden, Muuramen ja Pihtiputaan, toimimaan yhteistyössä Jordanian
luterilaisen kirkon kanssa. Yhteisten hankkeiden lisäksi kullakin seurakunnalla on
omia hankkeitaan.

Oppimista
Lapuan hiippakunnan piispa Jorma Laulaja
korostaa kumppanuuteen kuuluvaa vastavuoroisuutta ja vuorovaikutusta. Ahtaissa
oloissa eläviltä palestiinalaiskristityiltä on
paljon opittavaa.
"Esimerkiksi sitä, mitä on kristityn, myös
nuoren kristityn elämä vähemmistönä
enemmistönä olevien muslimien keskellä.
Voimme oppia myös, mitä on kristityn identiteetti. Kuinka eletään ja toimitaan, kun resurssit ovat vähäiset; kuinka toivotaan, kun

"Tottakai tarvitsemme
rukoustanne, mutta ei
rukousta tarvita vain
silloin, kun on sota.
Rukousyhteys jää vajaaksi,
jos vain toinen rukoilee.
Myös me rukoilemme
teidän puolestanne", sanoo
Jordanian luterilaisen
kirkon piispa Munib
Younan. Kuva: Pirre
Saario/SLS
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monet uhat ovat silmien edessä", kuvaa Lapuan hiippakunnan piispa Jorma Laulaja.
Munib Younan on innostunut esimerkiksi suomalaisista herätysliikkeistä ja hiippakunnan musiikkitoiminnasta.
"Emme halua suomalaista musiikkia,
mutta haluamme kehittää palestiinalaista
musiikkitoimintaa", kuvaa Munib Younan.

Rukousta
Lapuan hiippakunnan seurakuntia on haastettu liittämään yhteiseen esirukoukseen
rukous Lähi-idän kansojen puolesta. Younan sanoo, että rukoukseen sitoutuu myös
toinen osapuoli.
"Tottakai tarvitsemme rukouksianne,
mutta rukousta ei tarvita vain silloin, kun
on sota. Rukousyhteys jää vajaaksi, jos vain
toinen rukoilee. Myös me rukoilemme teidän puolestanne."
Lähi-idän kireässä tilanteessa arabikristityillä on vaikeaa. Monet pakenevat maasta.
Palestiinalaisista 70 % on työttömiä ja 55 %
kansasta joutuu selviytymään kahdella dollarilla päivässä. Myös Jordanian kirkko
elää taloudellisessa ahdingossa. Varat eivät
tahdo riittää pappien ja opettajien palkan
maksamiseen. Jos palkat jäävät maksamatta, on vaarana, että työntekijät lähtevät
pois. Younan toivoo, että kumppanuushiippakunta ei jättäisi palestiinalaiskristittyjä
yksin, ilman toivoa. Kristittyjen tulisi auttaa
arabiseurakuntaa pysymään maassa, jotta
kristillinen todistus säilyisi.
Younan toivoo, että suomalaiset tulisivat
näkemään tilanteen Lähi-idässä myös palestiinalaisten näkökulmasta. Hän korostaa,
että Lähi-idän konfliktissa kyse ei ole uskonnollisesta eikä raamatullisesta kysymyksestä, vaan poliittisesta kysymyksestä: se on
riita maasta ja vedestä.
Hänen mukaansa myös kumppanuuskirkon olisi korotettava äänensä totuuden ja
oikeudenmukaisuuden puolesta.
"Ainoa mahdollisuus on kahden valtion
ratkaisu", rauhaa odottava piispa sanoo.
"Aloittakaa päivittäinen rukous, jottei
mene niin kauan aikaa siihen, että oikeudenmukaisuus toteutuu".
Ennen muuta Jordanian kirkon piispa
korostaa kumppanuussopimuksen hengellistä merkitystä.
"Jos yhteys säilyy, voidaan osoittaa, että
kansallisuus ei merkitse mitään. Voimme
näyttää, että kristityt rakastavat toisiaan."

Vastuuviikolle tehtiin
sarjakuvakirja
Kuluta harkiten on 21.-28. lokakuuta 2001
vietettävän kirkkojen kansainvälisen vastuuviikon teema. Viikkoa varten on tehty
sarjakuvakirja, joka kertoo nuorten elämästä Tansaniassa, Intiassa, Kuubassa ja Suomessa. Sarjakuvantekijätkin ovat kyseisistä
maista. Suomalaisten sarjojen päähenkilöitä
ovat maahanmuuttajanuori ja vastuullinen
kuluttaja.
Sarjakuvakirja on tarkoitettu keskustelun ja toiminnan virittäjäksi sekä seurakunnissa että kouluissa. Siksi on tehty ideavihko, joka sisältää sarjakuviin liittyviä kysymyksiä ja tehtäviä sekä varhaisnuoria, nuoria että aikuisia varten. Vihjeitä löytyy ruokaohjeista raamattutyöskentelyyn.
Kirjassa annetaan myös vastauksia tavallisiin vastuullista kuluttamista, ylikansallisia
yrityksiä ja reilua kauppaa koskeviin kysymyksiin. Myös Vastuuviikon juliste on sarjakuva-aiheinen.
Sarjakuvakirjan hinta on 10 mk, yli
kymmenen kappaletta 7 mk/kpl ja yli sata
kappaletta 5 mk/kpl. Ideavihkon hinta on
15 mk, julisteen hinta 5 mk. Tilaukset: Kirkon Ulkomaanapu, Marjatta Rytkönen, PL
185, 00161 Helsinki, puh (09)1802 465,
faksi (09)1802 207, s-posti marjatta.rytkonen@evl.fi.
Lisätietoja: Ulf Särs, puh (09)1802 406,
s-posti ulf.sars@evl.fi.
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Kallad –
utrustad – utsänd
Jarkko Willman
Den Treenige Guden fortsätter att kalla, utrusta och utsända oss till sitt arbete. Vi kan
alltid emellanåt betrakta livet i vår församling och kyrka och fråga oss om detta trefaldiga uppdrag uppfylls i dess liv.
Jesus kallade människor för att följa honom. Ofta blev detta till den avgörande
stunden, då man lämnade någonting bakom
sig, båtarna, fiskenäten, tullstationen eller
barndomshemmet. Men i stället fick man
något nytt och bättre. Livet fick av Kallaren ett nytt innehåll och en ny mening, synderna blev förlåtna och evighetshoppet satt
i hjärtat.
Det kom en konkret period med undervisning och under den här tiden fick lärjungarna höra, vad Jesus lärde och se vad han
gjorde. Så småningom fick de också själva
ta emot ansvar när de blev utrustade med
gåvor som berättade om Guds rikes tillkomst. Förutom den muntliga och den
praktiska undervisningen var det en helt
nödvändig utrustning för dem att de på
pingsten fick ta emot den Heliga Anden,
som hjälpte dem att ta i bruk allt det som de
lärt sig under den treåriga missionskursen.
På påskmorgonen stannade de som kommit till graven för att titta på den tomma
graven, på Kristi himmelsfärdsdag såg de
ännu på molnen i skyn dit Jesus hade farit
upp. Men på båda gånger kom Herrens vitklädda sändebud som fick skuffa de tysta
åskådarna framåt. Gå – och berätta – i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien
och ända till jordens yttersta gräns.
Missionsiver och en långvarig trofasthet
genom flera årtionden går att finnas i vår
kyrka också i dag. Samtidigt frågar vi oss,
hur vi kunde garantera kontinuiteten i
missionsarbetet. Medelåldern bland medlemmarna i många missionskretsar är högaktningsfull. Vad kunde vara en lämplig
form för de yngre att arbeta för missionen?
Internationalitet och vänskap över gränser
är ju temata, som intresserar de unga. Om
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det känns främmande att binda sig långsiktigt så kunde vi locka nya människor till olika projekt eller ens till engångssatsningar?
Alla idéer är välkomna, och i många församlingar har man fått glädja sig över att
missionen har fått ett ansikte, kommit nära
och blivit aktuell, också för den nya generationen. En nyckel till kyrkans missionsutmaning finns i det trefaldiga uppdrag som
jag här ovan beskrev. För att man kan sända och bli utsänd så måste man också först
kalla och utrusta. Vi kan inte hoppa direkt
till den tredje uppgiften och vara ledsna om
det finns så få som far och fungerar som utsändare. Först måste kallelsen lyda klart
och därefter behöver man utrustas. Även
om dessa tre kan kronologiskt följa varandra så tror jag att de också ständigt måste
upprepas. Även de som ända från början
har varit med behöver alltid på nytt få vara
delaktiga av Guds kallande och utrustande
verk.
Någon far långt bort, ända till jordens
yttersta gräns. Han behöver sina utsändare
och förebedjare. Någon far nära, kanske
hem till sina egna, men också hon måste få
vara delaktig av kallet, utrustandet och utsändandet. Ibland sänds någon till oss och
nu tänker jag speciellt på de invandrare
vars ansikten vi möter på gatan. Men möter
vi också människan? Vi har kanske inte
riktigt vågat berätta om vår tro till dem som
har en annan tro. Ofta har vi karakteriserat
att församlingens verksamhet bland invandrarna sker ”endast” i den diakonala nästankärlekens anda. Men jag kan inte glömma min kollegas ord: ”Jag tycker att den
största kärleken till nästan innebär att jag
berättar för honom också om Jesus.”
Kristi kyrka är sänd att vara i rörelse,
också i denna tid.

Jarkko Willman är församlingspastor i Vasa
svenska församling, ansvarsområden missionsoch invandrararbetet

Roolien
muutos
lähetystehtävässä
Yksi Tampereen Missio-kongressin teemoista ensi tammikuussa on Maailma muuttuu muuttuuko lähetys. Muuttuuko lähetys?
Perusteiltaan se ei varmasti muutu siitä,
miten se nykyisin ymmärretään. Se pysyy
Jumalan pelastavana työnä maailmassa ja
seurakunnan pysyvänä kutsumuksena osallistua tähän työhön. Sen sijaan mitä tulee lähetystehtävän käytännön suorittamiseen ja
toimeenpanoon, olemme mielestäni eräiden
isojen muutosten edessä. Edessä on roolien
tarkistamista ja uudenlaista vastuun jakamista.
Suomen Lähetysseuran Paltamossa järjestämä seminaari kokosi kesäkuussa 14 yhteistyökirkon edustajaa keskustelemaan järjestön periaatteista ja tavoitteista ja antamaan palautetta SLS:n uuden visioasiakirjan luonnoksesta. Tapaaminen oli monella
tavalla historiallinen ja merkittävä. Se osoittaa, että lähetystyön suunnitelmia esimerkiksi Suomessa ei voida enää tehdä ilman
keskustelua yhteistyökumppaneiden kanssa.
Lähetysjärjestöt ovat uuden edessä sitä mukaa kun ne tiedostavat kuuluvansa laajaan
yhteistoimintaverkostoon, jossa yhdessä
suunnitteleminen, muut osapuolet huomioiva toimintatapa ja keskinäinen (monensuuntainen) oppiminen tulevat yhä tärkeämmiksi.
Yhteistyökirkkojen läsnäolo Paltamon
seminaarissa tarjosi harvinaisen mahdollisuuden keskustelulle lähetystyöntekijän
roolista ja nimikkeestä. Yhteistyökirkoissa
kaivattiin työtovereita, jotka “antavat Jumalan olla kanssaan, jotka osaavat kärsiä,
itkeä ja nauraa kanssamme“. Paikallisen kirkon opetuksen ja periaatteiden kunnioittamista pidetään tärkeänä. Lähetystyöntekijän rooliin kuuluu yhä enemmän toimiminen samanaikaisesti kahden kirkon - lähettävän ja vastaanottavan - työntekijänä. Sen
lisäksi valmiuksia tarvitaan edelleen työhön
niissäkin oloissa, joissa vastaanottavaa kirkkoa tai seurakuntaa ei ole olemassakaan, on
vain lähettävä tai lähettäviä kirkkoja. Missä
vaiheessa osa lähetystyöntekijöiden koulutuksesta tulee antaa ko. yhteistyökirkon tehtäväksi?
Myös oma kirkkomme on uuden edessä.

Kun toisilta kirkoilta oppimisen mahdollisuus koskee nimenomaan seurakuntia ja
kirkkoamme, ei enää riitä pelkästään sen toteaminen, että lähetystyössä lähetysjärjestöt
edustavat kirkkoa. Nekin edustavat kirkkoa, mutta kirkko tarvitsee lähetystehtävässään myös välittömämpää roolia, ehkäpä ennen muuta päästäkseen aktiivisemmin mukaan tärkeään toisilta kirkoilta oppimisen
prosessiin.
Eräiden yhteistyösopimusten myötä
olemme kirkkohallituksen ulkoasiain osastolla joutuneet oikeastaan ensimmäistä kertaa miettimään, mitä varsinaisesti tarkoitamme kirkkojen välisellä yhteistyöllä. Onko siinä kysymys kirkollisesta kanssakäymisestä ja yhteydenpidosta ylipäätään, yksinkertaisesti koska ollaan kirkkoja? Eikö takana ole kirjaimellisesti “yhteinen työ“, yhteinen tehtävä maailmassa? Kirkkojen pysyvä kutsumus on osallistua kokonaisvaltaisesti Jumalan pelastavaan työhön maailmassa. Joudumme pohtimaan oman kirkkomme kannalta tavoitteita ja toimintaperiaatteita kirkkojen väliselle yhteistyölle kirkon laajenevan roolin valossa. Koko kirkon
missio -prosessi etsii tälle nykyistä parempia
rakenteellisia edellytyksiä.
Saattaa hyvin olla, että lähetyksen kokonaisuudessa paikallisseurakunnan rooli
muuttuu kaikkein eniten. Monet seurakunnat ovat lähteneet liikkeelle omaehtoiseen
vastuun ottamiseen, lähetyskäsityksen syventämiseen ja vuorovaikutuksen (so. myös
oppimisen) lisäämiseen toisten kirkkojen
kanssa. Tämä kehitys laajenee ja syvenee.
Mitä kaikkea onkaan vielä edessä, kun koko seurakunnan toiminta-ajatus aletaan yhä
vahvemmin liittää maailmanlaajan seurakunnan pysyvään kutsumukseen?
Ilmoittautumislomakkeet
Tampereen
kongressia varten on lähetetty seurakuntiin.
Valmistautumiseen liittyy jännitystä ja suuria odotuksia. Nyt on aika ilmoittautua ja
lähteä isolla joukolla mukaan tekemään todeksi koko seurakunnan missiota. Ilo kasvaa siitä kun sitä jaetaan!
Hannu Paavola
hannu.paavola@evl.fi
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Seurakunnan
lähetysidentiteetti ja
muuttuva maailma
Marjatta Laitinen
Kun puhutaan seurakunnan lähetysidentiteetistä, ajatus siirtyy helposti abstraktille
yhtenäistasolle, ikään kuin olisi yksi ideaseurakunta ja yksi lähetysidentiteetti, joita
voi tarkastella suhteessa muuttuvaan maailmaan. Käytännön työssä huomaa kuitenkin
nopeasti, että näin ei ole elävässä elämässä.
Muuttuvassa maailmassa on lukematon
määrä erilaisia ja muuttuvia seurakuntia,
joilla voi olla erilainen ja muuttuva lähetysidentiteetti.
Kirkkomme viime vuosien lähetystä koskevissa mietinnöissä ja asiakirjoissa on havaittavissa kehitystä ”Koko kirkon mission”
ja ”Jakamattoman kansainvälisen vastuun”
suuntaan. Sama korostus on lisääntynyt kirkon piirissä käydyssä keskustelussa. Paikallisseurakunnan, paikalliskirkkojen ja universaalikirkon yhteys muuttuvassa maailmassa on nähty eri tahoilla entistä selvemmin. Vastavuoroinen jakaminen on tuottanut tuloksia sekä kansainvälisesti että oman
kirkkomme elämässä. Muuttuvassa maailmassa sitä on syytä jatkaa kirkon kaikilla tasoilla.
Miten tämä koko kirkon missio -ajattelu
ja jakamattoman kansainvälisen vastuun oivaltaminen saisi entistä enemmän sijaa paikallisseurakunnissa? Seurakunnan lähetysidentiteetissähän on kyse seurakuntalaisten
lähetysidentiteetistä. Meillä on joukko hyviä

"Suurin osa
seurakunnan jäsenistä
ei ole sisäistänyt,
että lähetys on
minunkin tehtäväni"

lähetysasiantuntijoita, on luottamushenkilöitä ja muita ”lähetysystäviä”, on lähetysjärjestöjä ja lähettejä, mutta suurin osa seurakunnan jäsenistä ei ole sisäistänyt, että tämä on minunkin tehtäväni, tämä on jokaiselle seurakunnan jäsenelle kuuluva toimeksianto.
Erityisesti tähän perusongelmaan tulisi
vakavasti kiinnittää huomiota koko kirkossamme ja paikallisseurakunnissa. Kirkon jäsenen identiteettiä tulisi entistä määrätietoisemmin rakentaa ja vahvistaa. Työn tulisi
edetä laajalla rintamalla, mutta avainasemassa on lapsi- ja perhetyö. Kun seurakunnissa tänä syksynä jälleen laaditaan toimintasuunnitelmia, niihin tulisi sisällyttää seurakuntalaisen identiteetin vahvistaminen.
Meillä kirkkoherroilla on tässä erityinen
vastuu.
Siellä, missä katukuva muuttuu päivä
päivältä kansainvälisemmäksi, on ehkä muita nopeammin tartuttu toimeen. Espoossa
on mm. laadittu mietintö, joka koskee kansainvälistä vastuuta ja Espoon seurakuntia.
Ikävä kyllä hyvätkin mietinnöt voivat hukkua ”neuvottelukuntien ja työryhmien yhä
uudelleen aloitettaviin keskusteluihin”, kuten Espoon seurakuntasanomien kesäisessä
pääkirjoituksessa todettiin.
Toivottavasti näin ei käy Espoossa eikä
tammikuussa Tampereen lähetyskongressissa. Silloin meillä on mahdollisuus yhdessä
käsitellä laajemmin seurakunnan lähetysidentiteettiä ja muuttuvaa maailmaa. Voimme jakaa kokemuksia ja löytää uusia toimintamalleja nimenomaan paikallisseurakuntien elämää ajatellen. Voimme kuulla
muiden kirkkojen edustajilta, miten he näkevät kirkon mission tässä muuttuvassa
maailmassa. Jaetaan ilo!

Kirjoittaja on teol. lis. ja Kanta-Espoon
seurakunnan kirkkoherra.
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Järjestöt lähetyksen
työrukkasina
Jaakko Uronen
Pappisurani aikana olen saanut nähdä, miten lähetysidentiteetti seurakunnassa on
laajentunut käsittämään useita järjestöjä
kahden asemasta. Nuorena pappina opin
ymmärtämään, että ns. kirkollinen lähetystyö kanavoitui Suomen Lähetysseuran
kautta ja Japaninlähetyksen kannattajat
kuuluivat evankeliseen herätysliikkeeseen.
Vallitsi status quo -tilanne, joka hyväksyttiin yleisesti.
Sitten tuli vuosi 1967 ja Kansanlähetys
syntyi. Se sai aikaan kuohuntaa lähetyksen
ystävien joukossa. Vanhan linjan kannattajat huolestuivat siitä, väheneekö kannatus.
Toimiiko uusi vanhan kustannuksella?
Kylväjä ja Sanansaattajat, joka oli toiminut jo pitkään Slaavilaislähetyksen nimellä,
syntyivät. Sekaannus vain kasvoi. Kirkko
otti kuitenkin vähitellen uudetkin järjestöt
siipiensä suojiin. Se oli viisautta. Nimitys
“kirkon virallinen lähetysjärjestö” takasi
uusille järjestöille kotipaikkaoikeuden sielläkin, missä ystäväjoukkoa ei ollut ennestään. Alettiin ymmärtää, että hallittu järjestöjen lisäys ei ollutkaan lähetystyölle haitaksi, päinvastoin. Kirkon lähettien lukumäärä
kasvoi voimakkaasti uusien järjestöjen kautta. Seurakuntiin saatiin uusia lähetysystäviä, joilla oli sama päämäärä.
Järjestöt toimivat edelleen rauhanomaisessa rinnakkaiselossa ainakin Pälkäneellä.
Lähetyspappi kutsuu puhujia ja tilaisuuksia
järjestetään eri kanavien kautta. Seurakunta
säätelee itse vierailijoiden järjestyksen. Budjetissa lähetyskannatus jaetaan järjestöille
vapaaehtoisen toiminnan suhteessa. Pidän
järjestöjä edelleen tarpeellisina. Ne antavat
lähetykselle kasvot. Jos vieraat olisivat vain
kirkon lähettejä, he tuntuisivat etäisiltä.
Varmasti lähetyskannatus laskisi, kuten on
käynyt esimerkiksi Ruotsissa. Tarvitaan
näitä “työrukkasia”, vaikka kotimaan kustannukset hieman nousevatkin. Omilla
rukkasilla työ sujuu paremmin!

"Järjestöt antavat
lähetykselle
kasvot"

Tämän päivän ongelma lähetyksessä kuten ehkä muussakin kansalaistoiminnassa
on puute työhön sitoutuvista ihmisistä. Ompeluseurat ovat maallakin hiipuneet. Vanheneva väki ei jaksa enää kokoontua ja nuoremmilla eläkeläisillä on muita harrastuksia.
Aktiivisten ihmisten sieluista kilpaillaan.
Harva lähtee lähetyksen talkoolaiseksi tai
muuksi vastuunkantajaksi, ellei ole nuorempana saanut lähetyskipinää.
Diakonian saralla voidaan harrastaa hyväntekeväisyyttä, lähetys edellyttää syvempää rakkautta lähetyskäskyn antajaan, Herraan Jeesukseen. Siksi olenkin hieman huolestunut, jos lähetys ja KUA aiotaan panna
saman kirkollisen sateenvarjon alle: rakennetaan organisaatio, jossa nämä yhdistetään.
Pelkään, että silloin hyväntekeväisyys kahlitsee pelastuksen evankeliumin levittämisen.
Pälkäneellä on ollut ilonaiheena torikahviotoiminta. Kesäkuukausina joka keskiviikko vapaaehtoiset leipovat satamäärin
munkkeja ja pullia kahvin ja teen kanssa
nautittavaksi tai kotiin vietäväksi. Kahviossa käy päivän aikana sadasta kahteensataan
asiakasta ja tuotto on ollut varsin hyvä. Varat käytetään nimikkolähettiemme työn tukemiseksi eli jaetaan eri järjestöjen kesken.
Lähetysystävät eri piireistä ovat työssä mukana. Suosittelen toimintaa sinne, missä sille on ulkoiset mahdollisuudet. Meidän seurakunnassamme se on sujunut hyvin.
Kirjoittaja on Pälkäneen
seurakunnan kirkkoherra.
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Pirstoutuva lähetystyö
Isto Pihkala
Rautaesiripun takainen maailma sisälsi ja sisältää edelleen suomalaisten sielunmaisemassa monia ristiriitaisia tunteita. Ne ovat
järjestäytyneet tietynlaisiksi Venäjä-kuviksi, joilla on kunkin henkilön arvomaailman
sävyttämä ilme. Nyt tämä venäläinen imperiumi on avoin kristilliselle lähetystyölle.
Venäjä lähetyskenttänä on aivan lähellä.
Se on visuaalisesti riittävän erilainen tuntuakseen ”oikealta” lähetyskentältä. Erilainen
kieli, toimeentulo ja ulkoinen järjestys tarjoavat mahtavat elämykset heti rajan takana.
Mahdollisuus saada omakohtainen kokemus lähetyskentästä alhaisilla kustannuksilla on kaikkien ulottuvilla. Sitä mahdollisuutta ovat kymmenet tuhannet seurakuntalaiset ja lähetysaktiivit käyttäneet hyväkseen.

Elämykset lähellä
Lähetysmatkat Venäjälle ovat usein olleet
hyvin valmisteltuja, mutta yhtä usein myös
verraten spontaanisti toteutettuja. Matkalaiset ovat tuoneet seurakunnillemme vastaansanomattomien kokemustensa muodossa haasteita, joita seurakuntien hallinto on
töin tuskin ehtinyt ja kyennyt jäsentelemään
mielekkääksi osaksi seurakunnallista toimintaa. Seurakuntahallinto on joutunut lujille pohtiessaan asioiden ja esitettyjen työhaasteiden todellista luonnetta. Usein on uskottu viestintuojien ensiterveisiä: mikä on
omakohtaisesti koettua, se on totta, oikein ja
arvokasta. Elämyksellisyyttä korostava
postmoderni kulttuuri vielä tukee tätä reagoimistapaa aikamme lähetystyössä.
Tähän muutospaineeseen ja sen oikeanlaiseen hyödyntämiseen ovat seurakunnat
oikeutetusti odottaneet kirkkomme lähetysjärjestöjen tukea. Keskustelu on kuitenkin osoittanut, että lähetysjärjestöt ja niiden
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johto ovat tukiryhmiensä ja jäsenorganisaatioidensa kautta kiinni tässä prosessissa aivan samalla tavalla kuin seurakunnatkin - ja
melko neuvottomina. Selkeässä, tavoitteellisessa johtamisessa on vaikeuksia sekä lähettävien seurakuntien että lähetysjärjestöjen
työssä. Kaikki ulkoiset tekijät suosivat lähetystyön pirstoutumista.

Kokemuksista totuuteen
Siihen, mihin on törmätty lähialuetyössä,
törmätään varmasti myös kaukomailla tapahtuvassa lähetystyössä. Omakohtaisten
kokemusten syventämiseksi kestäväksi lähetyskutsumukseksi tulee ihmisille nyt selvittää, mitä lähetystyö olemukseltaan varsinaisesti on. Kulttuurisella syväkairauksella
pitää myös selvittää, missä maaperässä työtä
tehdään. Muutoin on vaarana tulla temmatuksi mukaan näytelmärooliin, joka ei kohtaa ihmisten varsinaista todellisuutta. Lähetystyö on kuin elokuvissa käymistä vailla
osallisuutta todelliseen elämään.
Postmodernismi yrittää sopeuttaa globalisoituneen maailman pinnallisesti, visuaalisesti. Visuaalisia eroja sitten harmonisoidaan jonkinlaiseksi siedettäväksi kaikille
kelpaavaksi kulttuurimosaiikiksi. Se ei vielä
ole lähetystyötä. Lähetystyön on pidettävä
kiinni arvopohjastaan Raamatun pelastussanomasta. Sitä ei saisi kadottaa eikä saisi
eksyä pinnallisten havaintojen moniarvoiseen haasteviidakkoon.
Teoreettisella tasolla varmaan nyökyttelemme yksimielisyyttä. Olemme tottuneet
latinalaiseen rationalismiin, mutta mitä Raamatun pelastussanoma merkitsee lähetystyön käytännössä? Miten soveltaa se kokemuksellisuuteen? Eikö kokemus olekaan aivan tosi? Ehkä se on tosi, mutta valitettavasti se ei useinkaan ole totuus. Hyvin näytelty teatterikappale on vahva tosi kokemus,
mutta elämän todellisuutta ajatellen se on

Lähetyssihteerikoulutusta
Seurakunnan palkkiotoimisten ja vapaaehtoisten lähetyssihteerien koulutusta järjestetään vielä loppuvuonna joissakin hiippakunnissa.
Koulutus toteutetaan hiippakunnallisena
koulutuksena ja siitä vastaa Kirkon lähetystyön keskus hiippakunnan lähetystoimiston
kanssa. Koulutuksen tavoitteena on antaa
monimuotokoulutuksen muodossa opiskelijoille tarvittavat tiedot seurakunnan lähetystehtävän perusteista sekä nykyisistä toimintamalleista.
Kysy lisää oman hiippakuntasi lähetystoimistosta tai KLK:sta Kirsti Sirviöltä,
puh. (09) 1802 365.

Esittely matkalaukkulasten
verkkolehdestä
"Postmodernismin, elämyshakuisen lähetystyön ongelma
on, että se on kadottanut totuudenjanonsa ja silloin usein
myös totuuden ja päämäärän", Isto Pihkala toteaa.
Kuva: Uuden Tien arkisto/Philippe Gueissaz

harvoin totuus. Postmodernismin, elämyshakuisen lähetystyön ongelma on, että se on
kadottanut totuudenjanonsa ja silloin usein
myös totuuden ja päämäärän.
Tulevien vuosien lähetystyö edellyttää lähettävien seurakuntien ja asiantuntemusta
omaavien lähetysjärjestöjen saumatonta yhteistyötä. Yhteisen lähetystyön tulee säilyttää raamatullinen totuudennälkä haasteisiin
tarttuessaan. Lähetysjärjestöjen tai seurakuntien lukumäärä ei ole sinänsä ongelma,
vaan lähetystyön pinnallistuminen ja heikko
yhteistyökyky. Hallinnollisilla yhdistämisratkaisuilla parannetaan harvoin työn sisällöllistä laatua. Siitä on osaltaan nyt kyse.
Vertailukohtien hukkaaminen stagnatisoisi
lähetyksen lopullisesti.
Kirjoittaja on toiminut Inkerin ev. lut kirkon
pääsihteerinä v. 1993-1999 ja sen jälkeen Suomen Ev. lut. Kansanlähetyksen Venäjän työalan
projektisihteerinä.

Suomen lähetysneuvoston ylläpitämän matkalaukkulasten verkkolehden FinMKNetin
työryhmä on valmistanut FinMKNetistä
kertovan julisteen ja CD-Romin. Juliste ja
CD-Rom -esitys kuvaavat erinomaisesti lähetyslapsen elämää ja internetsivujen sisältöä. Sivuja kehitetään koko ajan ja juuri nyt
meneillään oleva kirjoituskilpailu tuo lisää
aineistoa.
Tilaukset osoitteeseen Suomen lähetysneuvosto, PL 124, 00161 HELSINKI tai
sähköpostitse:
lahetysneuvosto@hotmail.com

Nettilehti

Kirkkomme Lähetys -lehti on nyt luettavissa myös internetistä. Lehti löytyy
KLK:n kotisivuilta, osoitteesta
www.evl.fi/kkh/kuo/klk

Oikaisu

Edelliseen lehteen oli pujahtanut painovirhe. Kirsti Kenan haastattelussa s. 3 puhutaan "presidentti Nerudan lauseesta". Oikea
muoto on "presidentti Nyereren käyttämä
lause". Pahoittelemme virhettä.
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"Mieluummin kuolen kuin
todistan rakkaudestasi!"
Mercedes Garcia
Bachman, Brasilia
Joonan kirja on kertomus
miehestä, joka tuntee Jumalan rakkauden jokaista kohtaan, joka katuu ja kääntyy
Jumalan puoleen. Joona ei
ole kuka tahansa. Hän on
profeetta, hän tietää milloin
Jumala kutsuu hänet työhönsä - ja hän kieltäytyy ja
pakenee. Hän ei halua jakaa
ihmeellistä Jumalaansa viholliskaupunkinsa Niiniven
asukkaiden kanssa. Hän
kuolee mieluummin kuin todistaa tästä pelastuksesta
(Joona 4:3).
Kertomus päättyy avoimeksi jäävään kysymykseen,
jonka Jumala esittää Joonalle: “Sinä suret risiinikasvia,
vaikka et ole nähnyt vaivaa
sen vuoksi etkä ole sitä kasvattanut. Yhden yön se vain
eli, yhden yön jälkeen se
kuihtui pois. Enkö minä säälisi Niiniveä, tuota suurta
kaupunkia! Siellä on enemmän kuin satakaksikymmentätuhatta ihmistä, jotka eivät
pysty edes tekemään eroa oikean ja vasemman käden välillä, ja lisäksi paljon eläimiä.“ (Joona 4:10,11).
Verratkaamme Joonaa ja
Jumalaa toisiinsa. Joonan
huomio kiinnittyy pensaaseen, jolle hän on kuolemaan
asti vihainen - pensaalle, joka
ei maksa hänelle mitään,
mutta antaa suojan aurinkoa
vastaan. Jumala puolestaan
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on huolissaan suuresta joukosta ihmisiä ja eläimiä, jotka
ovat tuhoutumassa. Joona ei
nähnyt vaivaa pensaasta,
mutta Jumala on nähnyt
Niiniven ja välittää - ei vain
valitusta kansasta, eikä vain
ihmisistä, vaan myös eläimistä (ja ehkäpä myös pensaasta...).
Ainakin kolme kertaa
Joona haluaa mieluummin
kuolla kuin nähdä Jumalan
rakkauden kohdistuvan viholliseensa. Ensimmäisen
kerran laivassa, jolla hän oli
menossa mahdollisimman
kauas Niinivestä. Israel ei
ollut merenkulkukansa, ja
merta pidettiin pelottavan
vaarallisena
elementtinä,
mutta Joona oli valmis vaarantamaan henkensä. Myöhemmin, keskustelussaan
Jumalan kanssa, hän sanoo
mieluummin
kuolevansa,
koska “tiesin, että sinä olet
anteeksiantava ja laupias Jumala, sinä olet kärsivällinen
ja sinun hyvyytesi on suuri.
Sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla
olet uhannut...“ (Joona 4:3).
Kolmannen kerran hän on
niin vihainen kuivettuneen
pensaan takia, että taas toivoisi kuolevansa.
Joona on uskova, joka tiesi mitä oli saanut Jumalalta,
mutta jolla ei ollut lähetysnäkyä. Hänelle ja hänen kansalleen kuuluivat lupaukset,
kirjoitukset, Messias, pelastus ja tuleva valtakunta. Tie-

dän monia ihmisiä, erityisesti
pienten seurakuntien neuvostoissa, jotka Joonan tavoin ovat valinneet kuoleman mieluummin kuin
“muukalaiset“. Ihmiset joilla
on siistit kirkot, hienot tilastot ja jotka hymyilevät kauniisti, mutta jotka kaikin
mahdollisin tavoin haluavat
estää uusien ja ulkopuolisten
valtaavan heidän pientä yksityistä pyhäkköään. Missä on
todellisen muutoksen mahdollisuus? Kenen ehdoilla?
Rehellisesti sanottuna, jos
olisin Jumala, olisin antanut
Joonan kuolla paljon aikaisemmin! Jumala sen sijaan
osoittaa taas kerran juuri sitä
järkähtämätöntä rakkautta,
jota Joona valittaa. Hän pysyy Joonan, minun ja meidän kaltaisten helposti suuttuvien, käsityskyvyltään hitaiden ja itsepäisten ihmisten
kanssa. Mielestäni tässä on
myös meille tärkeä opetus
sellaisesta lähetystehtävästä,
johon osallistumiseen kuuluu todellinen elämän ja ajattelun muutos. Kenellä on
valta sanoa mikä on oikea aika ja mikä on riittävästi? Ihmisillä joiden keskelle meidät
on lähetetty? Meillä eikä kenelläkään muulla? Jumalalla?
Kirjoitus on katkelma esitelmästä Luterilaisen Maailmanliiton seminaarissa maaliskuussa.

Lähetyssihteerin näkökulma:

Vanhoista urista
uusille poluille?
Tuulikki Ihalainen
Olen ihastellut ja ihmetellyt
menneiden sukupolvien luovuutta ja intoa, kun he antoivat lähetystyön käyttöön sen,
mitä heillä oli: villalangat,
sukkapuikot ja käden taidot.
Mikä siunaus on ollut sillä,
että kaukaisimmallakin metsäkulmalla on säännöllisesti
kokoonnuttu piireihin toimimaan lähetystyön hyväksi!
Tuntuu kipeältä, että juuri
minä joudun lopettamaan
sen lähetyspiirin, joka kokoontui jo 1800–luvulla.
Meidän aikamme ihmisillä
on runsain mitoin enemmän
koulutusta, kielitaitoa ja aineellista hyvinvointia kuin
aiemmilla sukupolvilla. On
etsittävä yhteys niihin avainhenkilöihin, joiden kanssa
yhdessä voimme rohkaista
tämänkin ajan ihmisiä antamaan lahjansa lähetystyön
käyttöön. Oppisimmeko mekin antamaan sen, mitä meillä on? Mitä kaikkea osaamista seurakuntalaisten keskuudessa onkaan löydettävissä!
On myös jotakin, mistä
täytyy pitää kiinni muutos-

Opimmeko mekin
antamaan sen,
mitä meillä on?

ten keskellä. Sanoma on luovuttamaton. Pohjan lähetyssihteerinkin työlle luo seurakunnan julistus, ristin ja
ylösnousemuksen sanoma.
Ellemme kuule julistusta
Jeesuksesta ainoana tienä
pelastukseen, ei seurakuntalaisilla riitä intoa lähtemiseen
eikä lähettämiseen.

Kitararahoja
keräämään
Katselemme täältä Suomesta
käsin helposti lähetyskenttiä
ainoastaan lähetyskohteina.
Kuitenkin seurakunnat kentillä tekevät kanssamme samaa työtä. Tarvitsemme uutta yhteyttä lähetyskenttien ja
seurakunnan välillä.
Kun seurakuntamme jäsenelle järjestyi mahdollisuus
vierailla lähetyskentällä, hän
lupautui viemään meiltä tuliaisiksi kitaran paikallisen
seurakunnan nuorille. Seurakuntamme nuoret saivat pikaisesti kokoon tarvittavat
kitararahat ja odotamme innolla videota kitaran luovutuksesta. Tällaiset yhteydet
kentälle tuovat lähetystyön

läheisemmäksi.
Ei ainoastaan papille tai
lähetyssihteerille, vaan myös
tavallisille seurakuntalaisille
tulisi järjestää mahdollisuuksia vierailuihin ja muuhun
kanssakäymiseen puolin ja
toisin. Silti tarvitaan edelleen pitkäaikaiseen työhön
kentillä sitoutuvia lähettejä.
Joku nimikkoläheteistä voisi
olla kentän paikallinen työntekijä.
Seurakunnassa järjestetään usein rukousiltoja, joissa luetaan runsaasti henkilökohtaisia esirukouspyyntöjä.
Mitä meille kertoo uskostamme se, että näiden pyyntöjen joukossa on harvoin lähetystyöhön liittyviä aiheita?
Vuosi sitten liitin säännöllisesti piirissä rukoiltavien asioiden listaan pyynnön, että
seurakuntamme keskeltäkin
voisi joku lähteä lähetystyöhön. Syksyllä lähetyskurssia
on aloittamassa yksi perhe
kotiseurakunnastamme.
Kaikki ei ole sen varassa,
miten löydämme uusia polkuja uudessa tilanteessa. Jatkuvuuden toiminnalle antaa
se tosiasia, että antaessaan
tehtävän, inhimillisesti katsoen mahdottoman tehtävän,
Jeesus samalla näki sen kerran tulevan loppuun suoritetuksi.
Kirjoittaja on Heinolan
kaupunkiseurakunnan
lähetyssihteeri.
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"Kohtaamisessa on usein kysymys ohikiitävästä hetkestä,
pienestä sanasta tai vaikkapa vain hymystä, jossa välittyy
toisen ihmisen hyväksyminen. Siihen meidät kristittyinä
on kutsuttu", Tuula Liivola kirjoittaa. kuva: Jorma Ersta

Lähetti
seurakunnan
työntekijänä
Tuula Liivola
Palattuani pysyvämmin Suomeen 13 Japanissa vietetyn lähettivuoden jälkeen tunsin
useimpien lähettien tavoin, että kulttuurishokki oli suurempi kuin konsanaan ensimmäistä kertaa kentälle mennessäni. Vaikka
paluun piti tapahtua turvalliseen kotimaahan, koin olevani muukalainen. Vasta jatkoopiskelut ja sen kautta avautunut seurakuntatyö auttoivat kotiutumisessa.
Viime vuosina suomalaisen lähetystyön
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kuva on muuttunut. Se ei enää ole välttämättä kauaksi lähtemistä. Haasteet alkavat
jo omasta maasta. Olen toiminut neljä vuotta diakoniatyössä Hyvinkään seurakunnassa ja vastuualueenani on myös maahanmuuttajatyö. Lähettinä tervehdin ilolla Suomen kansainvälistymistä. Hyvinkään kaupunkikin on kansainvälisempi kuin katukuvasta voisi päätellä. Ulkomaalaisia on vajaa
1000 ja kaupungissa puhutaan 56 eri kieltä!
Tehtäväni on siten hyvin haasteellinen. Jos
kuitenkin vertaan työtäni lähetysalueen tehtäviin, koen helpottavana, että työni on kokonaisuudessaan selkeämpää kuin lähetyskentän pioneerityö. Se kattoi lukuisia tehtäviä suntion töistä lapsi- ja naistyöhön sekä
kaikkea siltä väliltä. Suomessa olen saanut
iloita myös työtoveruuden rikkaudesta ja
runsaista yhteistyömahdollisuuksista. Lähetyskentän asemapaikat olivat usein hyvin
yksinäisiä.
Onko nykyisessä työssäni sitten ollut
apua lähetystyön kokemuksista? Paljonkin.
Erityisen arvokkaana pidän jo pelkästään
kokemusta vieraan kulttuurin kohtaamisesta. Uuteen kulttuuriin sopeutuminen asettaa
aina ihmisen kovalle koetukselle. Erilaiset
kysymykset risteilevät tulijan mielessä. Millaisia ihmisiä täällä asuu? Millainen on heidän kielensä ja elämäntapansa? Kuinka
heidän kanssaan tulee toimeen? Vaikka
kaikki suomalaiset eivät olekaan saaneet
pohjalaista kasvatusta, meissä tuntuu lujasti
istuvan ajatus omillaan pärjäämisestä, ja sitä
odotamme myös muilta. Ei ihme, että saatamme olla varsin vaikeasti lähestyttäviä.
Sen ovat maahanmuuttajamme saaneet
usein kokea. Vaikeahkon kielen lisäksi syksyn pimeys, loputtomalta tuntuvan talven
kylmyys ja kauan odotetun kesän koleus
uhkaavat viedä maahamme muuttaneilta
viimeisenkin uskon elämästä selviytymiseen.
Seuratessani maahanmuuttajien kotoutumista muistikuvat omista kokemuksista lähetystyössä kulkevat silmien ohitse. Yksi
asia on jäänyt lähtemättömästi mieleen.
Olimme juuri saapuneet maahan. Asuntomme sijaitsi keskellä miljoonakaupungin vilinää. Eräs vanha, meille tuntematon mummo
pysähtyi kotimme edustalla ja toivotti meidät tervetulleiksi omaan maahansa. Matkasta lopen väsyneille läheteille se oli kuin enkelin kohtaaminen ja vahva kokemus siitä,
miten vähän toisen ihmisen kohtaamiseen
lopulta tarvitaan. Se ei ole kiinni kielitaidosta, kodin siisteydestä, oppineisuudesta tai
ajan pituudesta. Kysymys on usein ohikiitä-

västä hetkestä, pienestä sanasta tai vaikkapa
vain hymystä, jossa välittyy toisen ihmisen
hyväksyminen. Siihen meidät kristittyinä on
kutsuttu: jakamaan toisesta välittämistä ja
tarpeiden huomioimista – niin kuin toivoisin
itselleni samassa tilanteessa tehtävän.
Rakkauden käsky on vallankumouksellinen tämän päivän Suomessakin. Vasta sen
jälkeen kun ihminen tulee hyväksytyksi,
hän on valmis kuulemaan enemmänkin.
Evankeliumin ilosanoma on iloinen sanoma
myös maahanmuuttajalle, vaikka me suomalaisina pyrimmekin välttelemään kaikenlaista uskonnosta puhumista. Meille uskonasiat ovat lähinnä yksityisasioita, heille sitä
vastoin arkeen saumattomasti liittyvä elämänalue. Oikean tavan löytämiseen joutuu
jatkuvasti näkemään vaivaa. Sanoma on sen
arvoinen.
Kirjoittaja on
Hyvinkään seurakunnan diakonissa

"Kirje
meille"
Liisa Kingma
Sähköpostiviestin aiheeksi nimikkoseurakunnan uusi lähetyssihteeri oli pannut nuo
kaksi sanaa. Kentällä työpöydän ääressä istuessani ihmettelin, että tehtäväänsä aloittava työntekijä haluaa itse henkilökohtaisesti
tietää, millainen on nimikkolähetin arkipäivä.
"Koettakaa pysyä hengissä siellä vaarojen
keskellä", rippikoululaisen toivotus kirjeessä, jonka nimikkoseurakunnan rippikoululeirillä opettajana ollut pappi lähetti. Joku
välitti niin paljon, että halusi rippikoululaisten tietävän seurakunnan kauas ulottuvasta
toiminnasta ja työntekijöistä. Toisessa kirjeessä leiriläisten ryhmä kirjoitti laatimansa
rukouksen. "Eikö ollutkin hyvä rukous?" he
kysyivät.
Pienen nimikkoseurakunnan kirkkoherra
kertoili seurakunnan kuulumisia ja pääsiäisajan ajatuksia ja sai meidät tuntemaan olevamme osa seurakuntaa. Usein seurakunta
jää melko vieraaksi ja lähetti kaukaiseksi,

Liisa Kingman työpöydälle kertyy muun muassa kananmunia, joita työpaikan portille tulevat naiset ja lapset
kävivät myymässä saadakseen tuloja perheen elatukseen.
eletään niin kovin erilaisissa oloissa. Yhteyttä voidaan luoda ja hoitaa, mutta siihen tarvitaan molemminpuolista vaivannäköä ja aikaa.
Erään joulun kohokohtia oli nimikkoseurakunnan lähettämä video edellisen vuoden kauneimmista joululauluista. Omassa
olohuoneessamme tunsimme laulavamme
mukana kirkossa hankien keskellä.
Lähetyssihteerin mukana kouluvierailulla: se on kansainvälisyyskasvatusta ja uskon
kysymyksiä, tietoa siitä, ettei seurakunta ole
vain lähellä, vaan välittää ihmisistä kaukana
ja hyvin erilaisissa oloissa ja että Jeesuksen
tuoma pelastus kuuluu kaikille kaikkialla.
"Te nimikkolähetit olette meidän seurakuntamme käden jatke, joka ulottuu kaukana oleviin lähimmäisiimme". Tämä tulojuhlassa mieleen painunut seurakunnan tervehdys kuvaa mielestäni hyvin seurakunnan ja
nimikkolähetin suhdetta. Olen kokenut nykyisen järjestelmän hyvänä. Lähetysjärjestö
on asiantuntija lähetin ja kentän käytännön
asioitten hoitamisessa. Seurakunta ja yksityiset lähettäjät hoitavat esirukoustehtävän
ja tekevät lähettämisen taloudellisesti mahdolliseksi. Nimikkolähetin työn seuraaminen kaikissa eri työmuodoissa tuo terveellisen itsestä ulospäin suuntautuvan näkökulman toimintaan sekä pienten että isojen seurakuntalaisten elämään.
Kirjoittaja on teol. maist. ja toimii Kylväjän
palveluksessa.
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Uutta näkyä
kokonaisvaltaiseen
tehtävään
Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian
yhteistyö, kristillisen julistuksen ja palvelun
maailmanlaaja murros sekä arkielämän
mahdollisuudet vaikuttaa paikallisesti maailman hengelliseen ja aineelliseen hätään
ovat esillä Kirkon missio 2000-luvulla -kongressissa Tampereella 28.-29.1.2002. Kongressin tunnuksena on Jaetaan ilo!

Tuulahduksia neljästä
maanosasta
Kotimaisten esiintyjien lisäksi kongressiin
saadaan tuulahdus Aasiasta, Afrikasta, Euroopasta ja Latinalaisesta Amerikasta. Maanantaina kongressin avaa piispa Juha Pihkala. Arkkipiispa Jukka Paarma kutsuu esitelmässään yhteistyöhön ja puhetta kommentoi muun muassa Etiopian evankelisen
Mekane Jesus -kirkon johtaja Iteffa Gobena. Luterilaisen maailmanliiton (LML) lähetyksen ja kehityksen osaston johtaja Péri
Rasolondraibe Genevestä tarkastelee missiota muuttuvassa maailmassa. Suomalaisen
näkökulman aiheeseen tarjoaa muun muassa lähetysteologi, dosentti Risto Ahonen.
Maanantai-iltapäivän kongressi työskentelee "Ilon asemissa", jotka haastavat jokaisen osallistujan yhteiseen keskusteluun kokonaisvaltaisesta lähetystehtävästä. Otsikolla "Hyvät sanat ja hyvät teot" pohtivat
esimerkiksi lähetyksen käytännöllisyyttä ja
diakonian hengellisyyttä muun muassa teol.tri Mikko Malkavaara sekä lähetyssihteeri ja KUA:n yhteyshenkilö Inari Malinen.
Toisessa kanavassa piispa Ilkka Kantola ja
El Salvadorin piispa Medardo E. Gómez,
talouspäällikkö Sointu Kaikkonen ja pastori
Matti Korpiaho kysyvät muun muassa minkälainen on missionaarisen seurakunnan it-

30

setunto. "Rakkautta rajalla" -otsikolla ystävyyden mahdollisuuksia lähialueilla tarkastelevat muun muassa piispa Voitto Huotari,
suunnittelija Sylvia Raulo, arkkitehti Isto
Pihkala sekä Inkerin kirkon lähetysjohtaja
Ivan Hutter ja diakoniajohtaja Lilja Stepanova. Neljännessä kanavassa "Kumppanuuden kuviot" kysytään, mitä etelän kirkot
opettavat ja odottavat. Mukana ovat muun
muassa piispa Tomas Shivute Namibiasta ja
rovastit Paavo Erelä ja Tapio Leskinen.
Ruotsinkielisessä kanavassa "Efter missionen?" muun muassa piispa Erik Vikström ja
lähetyssihteeri Gina Rivera tarkastelevat
vaihtoehtoisia lähetyksen malleja ja kahdensuuntaista lähetystä. Ajankohtaisiin lähetysteologisiin kysymyksiin paneudutaan "Kristus uskontojen noutopöydässä" -kanavassa,
jossa ovat mukana muun muassa piispa Eero Huovinen, tri Rasolondraibe, kirkon lähetysteologi, dosentti Timo Vasko ja lähetysjohtaja Juhani Lindgren.
Maanantai huipentuu kansainväliseen ja
ekumeeniseen iltaan "Saman tähtitaivaan alla". Mukana ovat kongressin ulkomaiset
vieraat.
Kirkkojensa tervehdyksen kongressiin
tuovat myös Viron luterilaisen kirkon lähetysjohtaja, pastori Leevi Reinaru ja diakoniajohtaja, pastori Mart Salumäe, vieraat
Pohjoismaiden luterilaisista kirkoista sekä
Venäjän ortodoksisen kirkon lähetystyöstä
vastaava Belgorodin arkkipiispa Joan ja
Englannin anglikaanisen kirkon lähetyssihteeri, pastori John Clark. Suomessa toimivista muista kirkoista kongressiin osallistuu
ekumeeninen ryhmä.
Tiistaina Kiinan kirkon lähetysnäystä
kertoo Kiinan kristittyjen neuvoston apulaispääsihteeri, pastori Bao Jiayuan. Häntä

kommentoivat lähetysjohtaja, rovasti Seikku Paunonen ja pääsihteeri Markku Kotila.
Lähetyksen tulevaisuutta luodataan paneelissa, jossa ovat mukana piispa Jorma
Laulaja, rovasti Tuula Sääksi, rehtori Raili
Kemppainen, pääsihteeri Timo Rämä, uskonnonopettaja Päivi Paloranta, pastori
Lauri Haapala ja johtaja Tapio Saraneva.
Paneelin puheenjohtajana toimii kirkkoneuvos Risto Cantell.
Kirkon missio 2000-luvulla -kongressin
järjestävät Kirkon lähetystyön keskus
(KLK), kirkon lähetysjärjestöt, Kirkon Ulkomaanapu, Tampereen hiippakunta ja
Tampereen seurakuntayhtymä.

Kansainvälisen vastuun
neuvottelupäivä
Kongressia
edeltävänä
sunnuntaina
27.1.2002 pidetään Seurakunnan kansainvälisen vastuun neuvottelupäivä lähetyssihteereille ja KUA:n yhteyshenkilöille. Teemaa "Seurakunnan kansainvälinen vastuu
muutoksessa" käsittelevät muun muassa
diakoni Olavi Raassina, kansainvälisen vastuun projektisihteeri, pastori Matti Peiponen, lähetyssihteeri Marja Savolainen ja
diakonissa Tiina Kröger. Vastuumme yli rajojen -teemaan puolestaan johdattelevat
muun muassa lähetyssihteeri Maarika
Laakso, diakoni Kaisa Rauma, arkkitehti Isto Pihkala sekä vieraat Inkeristä, El Salvadorista ja Namibiasta. Ilon maailma -iltaohjelmassa esiintyy muun muassa Hillel Tokazier. Neuvottelupäivän järjestävät KLK,
SEURAKUNNAN KANSAINVÄLISEN VASTUUN NEUVOTTELUPÄIVÄ
lähetyssihteereille ja Kirkon
lkomaan-avun yhteyshenkilöille
sunnuntaina 27.1.2002 Tampere-talossa
RÅDPLÄGNINGSDAG
OM FÖRSAMLINGENS
INTERNATIONELLA ANSVAR
för missionssekreterare och Kyrkans
Utlandshjälps kontaktpersoner
söndag 27.1.2002 i Tammerforshuset
Klo 10.00 Jumalanpalvelus, Kalevan
kirkko / Gudstjänst, Kalevakyrkan
Klo 13.00 Seurakunnan kansainvälinen
vastuu muutoksessa / Församlingens
internationella ansvar i förändring.

Kirkon Ulkomaanapu ja Tampereen hiippakunta.
Molempien tapahtumien aikana on Tampere-talossa lähetystyön ja kansainvälisen
diakonian toimijoiden työtä ja materiaalia
esittelevä näyttely.

Ilmoittautuminen on alkanut
Kongressiin ilmoittautuminen päättyy
15.11, jonka jälkeen ilmoittautuneilta peritään 50 mk:n lisämaksu. Ilmoittautumisen
yhteydessä tehdään myös majoitusvaraus.
Kongressin osallistumismaksu on 350 mk ja
Seurakunnan kansainvälisen vastuun neuvottelupäivän osallistumismaksu 250 mk
henkilöltä. Maksu sisältää tapahtuman ohjelman, kokouspalvelut sekä ohjelmaan
merkityt ateriat ja kahvit. Ilmoittautumislomakkeita on toimitettu seurakuntiin, hiippakuntiin ja lähetysjärjestöihin. Niitä voi
myös tilata Tampereen Kokouspalvelusta tai
tulostaa
kongressin
kotisivulta
www.evl.fi/kkh/kuo/klk/tampere.html, josta
saa myös lisätietoja.
Ilmoittautumis- ja majoitusjärjestelyistä
vastaa Tampereen Kokouspalvelu Oy, PL
630, 33101 Tampere, puh. (03) 366 44 00,
faksi (03) 222 64 40. Muihin tiedusteluihin
vastaa allekirjoittanut, puh. (09) 1802 473,
050 593 4715, faksi (09) 1802 436.
Juha Auvinen
juha.auvinen@evl.fi
Kirjoittaja toimii Kirkon missio 2000-luvulla
-kongressin pääsihteerinä KLK:ssa.
Näkökulmia paikallisseurakunnasta /
Synpunkter från lokalförsamlingen
Klo 15.30 Vastuumme yli rajojen / Vårt
ansvar över gränserna.
Näkökulmia Afrikasta, Latinalaisesta
Amerikasta ja lähialueelta / Synpunkter
från Afrika, Latinamerika och närområdena.
Klo 19.00 Ilon maailma -iltaohjelma ja
iltahartaus / Glädjens värld -kvällsprogram och andakt.
Mukana mm. / med bl.a. Hillel Tokazier
Ilmoittautuminen neuvottelupäivään
kongressiin ilmoittautumisen yhteydessä.
Anmälan till rådplägningsdagen sker i
samband med anmälan till kongressen.
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Piispa Medardo Gomez:

Kirkon on vastattava
köyhien tarpeisiin
Maija Sankari
Salvadorin luterilainen kirkko on nuori,
12 000 jäsenen kirkko. Köyhyyden, väkivallan ja luonnonmullistusten koettelemassa
maassa kirkon johtaja piispa Medardo

Gomez korostaa uskon liittämistä ihmisten
arkitodellisuuteen.
"Kirkon tehtävä on jakaa Jumalan rakkautta. Toteutamme sitä erityisesti kolmella
tavalla: Jumalan sanan, sakramenttien ja
diakoniatyön kautta".
"Koska maassamme on niin paljon köyhyyttä ja kärsimystä, diakoniatyö on erittäin
tärkeätä. Jos saarnaa evankeliumia ilman
konkreettisia tekoja, ei ole uskottava. On
paljon ihmisiä, jotka puhuvat Jumalasta,
mutta tekevät uskonnolla vain bisnestä",
Gomez sanoo.

Elämän teologiaa

Koska maassamme on niin paljon köyhyyttä ja kärsimystä, diakoniatyö on erittäin tärkeätä. Jos saarnaa
evankeliumia ilman konkreettisia tekoja, ei ole uskottava", sanoo Salvadorin luterilaisen kirkon piispa
Medardo Gomez. KUVA Maija Sankari
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Medardo Gomez aloitti työnsä El Salvadorissa 1970-luvun alussa valmistuttuaan papiksi Meksikossa. Luterilaisuus eli maassa
silloin vain muutaman aktiivisen naisen varassa. Gomezin ja hänen vaimonsa työn
myötä seurakunta alkoi kasvaa ja kun myös
muita vastavalmistuneita pappeja tuli työhön, toiminta laajeni koko maahan.
Yhteiskunnallisten olojen vaikeutuessa
kirkko samaistui köyhien taisteluun oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta.
Seurauksena oli muun muassa kirkon johtajaksi valitun Gomezin ja joidenkin muiden
kirkon johtomiesten vangitseminen vuonna
1983 maan ollessa sisällissodassa.
Parhaillaan kirkossa on menossa prosessi, jossa on tarkoitus systematisoida ne kokemukset, joita kirkolla on sodan ajalta ja
sen jälkeen.
"Me kutsumme sitä elämän teologiaksi.
Se on osa vapautuksen teologiaa, mutta se
on meidän kansallinen salvadorilainen, luterilainen prosessimme", Gomez korostaa.
"Me keskitymme ihmisiin, joilla on suurin
tarve. Heillä voi olla rahaa, mutta he kärsivät. Siinä on pieni ero vapautuksen teologiaan, joka korostaa köyhiä. Emme usko, että
Jeesus teki mitään eroa ihmisten välillä olivat nämä sitten rikkaita tai köyhiä."

Yli miljoona salvadorilaista kärsii alkuvuoden
voimakkaiden maanjäristysten tuhoista.
"Kirkon tehtävä tässä tilanteessa on ylläpitää
toivoa. Mitä enemmän on tuskaa, sitä
enemmän tarvitaan toivoa", piispa Gomez
sanoo.

Kivun ja toivon globalisaatio

Köyhyys jatkuva haaste kirkolle

Salvadorin luterilaisen kirkon synnyn taustalla on 50-luvulla Yhdysvalloista tulleiden
Missouri Synodiin kuuluneiden lähetyssaarnaajien työ. Yhteiskunnallisen radikalisoitumisen ja naisten roolin vahvistumisen
myötä kirkko kuitenkin etääntyi Missouri
Synodista. Luterilaiseen maailmanliittoon
(LML) se liittyi vuonna 1984.
"Uskon, että lähetysjärjestöt ovat tärkeä
osa Kristuksen kirkkoa. Kirkko on globaali,
se on hengen globalisaatiota", Gomez toteaa
ja korostaa sen merkitystä erityisesti tänä
taloudellisen globalisaation aikana.
"Meille Pyhän hengen globalisaatio tarkoittaa sisaruutta ja veljeyttä. Se on solidaarisuuden ja kivun ja toivon globalisaatiota.
Kaikkien kirkkojen tulisi olla lähetysyhteydessä toisiinsa", Gomez toteaa.
Hän huomauttaa kuitenkin, että yhteyden tulee olla tasavertaista, jotta se olisi hedelmällistä. Lähetystyöntekijän on tunnettava asemamaansa todellisuus.
"Meillä on paljon hyviä ja huonoja kokemuksia ulkomaisista lähetystyöntekijöistä.
Meillä on ollut ihmisiä, jotka ovat todella samaistuneet meidän kansaamme, mutta myös
niitä, jotka ovat aiheuttaneet paljon ongelmia, koska eivät ole ymmärtäneet kansaamme ja tilannettamme."
Suomalaisia ei ole ollut Salvadorissa lähetystyössä, mutta piispa Gomez kiittää
LML:n palveluksessa Salvadorissa 90-luvulla työskennelleen pastori Tapio Leskisen
ja hänen Reetta-vaimonsa panosta myös
kirkon toimintaan.

Kirkon tulevaisuuden haasteet nousevat
maan tilanteesta.
"Meillä on pitkä sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden historia ja siitä johtuva köyhyys. Yksi tulevaisuuden haasteemme onkin, miten kehittää diakoniatyötä. Salvadorin tilanteessa köyhyys merkitsee jatkuvaa
hätätilaa. Tämä on pysyvä tilanne, jota emme ole pystyneet ratkaisemaan."
Tammi- ja helmikuussa sattuneet voimakkaat maanjäristykset olivat raskas isku
salvadorilaisille. Yli miljoona ihmistä kärsi
maanjäristyksen tuhoista. Pahiten maanjäristys koetteli juuri köyhiä, joilla ei ole mahdollisuutta varautua siihen. Monet ihmiset
kokevat tilanteensa toivottomaksi menetettyään kaikkensa.
"Kirkon tehtävä tässä tilanteessa on ylläpitää toivoa. Mitä enemmän on tuskaa, sitä
enemmän tarvitaan toivoa."
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Kiinan kristittyjen neuvoston apulaispääsihteeri Bao Jiayuan:

Kasvava Kiinan kirkko
tarvitsee pappeja
Juha Auvinen
Kiinan kirkko ei ole vain Raamatusta kiinnostunut kirkko, vaan myös lähetysmielinen
kirkko, sanoo Kiinan kristittyjen neuvoston
(CCC) apulaispääsihteeri, pastori Bao Jiayuan.
"Kirkkomme pyrkii puhumaan Jumalan
sanaa paikallisessa kontekstissaan ja keskittyy sisälähetykseen, jota pidämme yhtä tärkeänä maailmanlähetyksen kanssa."
Kirkossa korostetaan yleistä pappeutta,
ja kiinalaiset kristityt vastaavat aktiivisesti
lähetyskutsuun henkilökohtaisen todistuksen ja sosiaalisen palvelun kautta, Bao sanoo.
Hän kertoo, että vuodesta 1979 alkaen
kirkkojen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti ja kulttuurivallankumouksen (19661975) päättymisestä alkaen maassa on koettu ennennäkemättömiä herätyksiä. Yli
48 000 kirkosta, jumalanpalveluspaikasta ja
kokoustilasta yli 70 prosenttia on rakennettu äskettäin. Kiinassa perustetaan joka päivä kuusi uutta kirkkoa, jotka syntyvät paikallisten kristittyjen spontaanin toiminnan
tuloksena. He kutsuvat naapureita koteihinsa rukoilemaan, lukemaan Raamattua ja
keskustelemaan. Kun pieni ryhmä on kasvanut, perheen olohuoneeseen syntynyt
seurakunta vuokraa tilan tai hankkii talon,
jonka se kunnostaa kokoontumisia varten.
Baon mukaan protestanttisia kastettuja
kristittyjä arvioidaan Kiinassa olevan 15
miljoonaa. Luku on 21-kertaistunut viimeisen 50 vuoden aikana, kun koko Kiinan väkiluku on alle kolminkertaistunut vastavana
aikana.

Kiinan-lähetyksen pitkä varjo
Kiinan kirkon historia pohjaa siellä tehtyyn
lähetystyöhön. Kiinalaisten kokemukset ulkomaisista lähetysjärjestöistä ja lähetystyöntekijöistä ovat vaihtelevia.
"Ennen vuotta 1949 eri tunnustuskuntia
edustavat lähetysjärjestöt työskentelivät Kii-
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nassa, minkä seurauksena Kiinan kirkko
menetti minuutensa ja identiteettinsä."
Koska lähetysliike rinnastettiin kolonialismin leviämiseen ja imperialismiin, kristinuskoa pidettiin Kiinassa aina vieraana uskontona.
Kiinan kansantasavallan perustamisen
jälkeen kiinalaiset kristityt perustivat Kolmen itsen patrioottisen liikkeen, jonka tavoitteisiin kuuluvat itsehallinto, itsekannattavuus ja itse toteutettava evankeliumin julistaminen. Tämän seurauksena vierasmaalaisten lähetysjärjestöjen valta Kiinassa
päättyi. Kolmen itsen patrioottinen liike on
vapauttanut kirkon ulkomaisesta hallinnasta
ja luonut psykologisen pohjan evankeliumin
leviämiselle Kiinassa.
Pastori Bao korostaa, ettei Kolmen itsen
liike ole lähetystyön vastainen liike. Kiinalaiset kristityt arvostavat sitä, mitä ulkomaiset lähetystyöntekijät tekivät. Jumalalla on
oma aikataulunsa: lähetystyöntekijöiden oli
aika tulla Kiinaan, ja oli myös aika, jolloin
heitä ei enää tarvittu Kiinassa.
Nykyisin Kiinan kristittyjen neuvosto
(CCC) on valmis luomaan suhteita ulkomaisten kirkkojen kanssa.
"Toivotamme avoimin sydämin ja rehellisesti tervetulleeksi tosi kumppanuuden, joka perustuu molempia osapuolia hengellisesti, teologisesti ja taloudellisesti hyödyttävään sopimukseen. Pyrimme tosi kumppanuuteen Jumalan lähetyksessä, jossa Kristuksen tavoin julistetaan rakkauden, oikeudenmukaisuuden ja sovituksen ilosanomaa.
Emme toivo sellaista vanhanaikaisen lähetyksen malliin perustuvaa kumppanuutta,
joka vaivasi, sitoi ja sokaisi Kiinan kirkkoa
yli vuosisadan", Bao tähdentää.
Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja
CCC solmivat viime vuonna kirkkojen välisen yhteistyösopimuksen. Sen allekirjoittivat viime marraskuussa Nanjingissa arkkipiispa Jukka Paarma ja CCC:n puheenjohtaja Han Wenzao. Pastori Bao luonnehtii
kirkkojemme suhteita hyviksi.

Työntekijäkoulutus vaativin
tehtävä
Yhtenä kirkkonsa tulevaisuuden suurimmista haasteista pastori Bao pitää teologista
koulutusta.
Kirkossa on noin 2000 teologisen koulutuksen saanutta virkaan vihittyä pappia.
"Tuskin missään maailmassa on vain yksi
paimen 7 500 seurakuntalaista kohti. Haasteena on varustaa uusi sukupolvi johtajuuteen ja silloittaa suuri ikäkuilu, joka on syntynyt siksi, että teologinen koulutus on ollut
riittämätöntä monia vuosia."
Nyt teologista koulutusta saa yli 3000
opiskelijaa Kiinan 18 seminaarissa ja raamattukoulussa. Kirkon tehtävänä on kouluttaa yhä paremmin myös seurakuntien
maallikkojohtajia ja ruohonjuuriseurakuntia. Tätä tarkoitusta varten kirkko pyrkii
kokoamaan oppimateriaalia, joka on suhteutettu alueen olosuhteisiin ja ihmisten
koulutustasoon. Uusien raamattukoulujen
ja koulutuskeskusten perustaminen on välttämätöntä Myös opettaja- ja saarnaajaryhmien kokoaminen lyhyitä koulutustilaisuuksia varten on tärkeää.
Pastori Bao Jiayuan tulee olemaan yksi
pääpuhujista Tampereella tammikuussa
2002 pidettävässä lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kongressissa. Edellisen kerran Bao vieraili Suomessa viime vuoden elokuussa.

Suomen Pipliaseura on painanut Kiinassa miljoonia
Raamattuja. Bao Jiayan ojentaa kiitoskirjeen pääsihteeri
Markku Kotilalle.

Seurakunta on
evankeliumin todistaja
kaikella, mitä se
tekee ja sanoo
"Lähetys on seurakunnan ja kirkon olemassaolon tarkoitus. Lähetystyön tukeminen
seurakunnan tehtävänä on liian vähän sanottu“, sanoo Madagaskarilta kotoisin oleva
teologian tohtori Péri Rasolondraibe. Hän
on yksi Kirkon missio 2000-luvulla -kongressin ulkomaisista puhujista. Rasolon-

draibe johtaa Luterilaisessa Maailmanliitossa Lähetyksen ja kehityksen osastoa, jonka
tehtävänä on tukea LML:n jäsenkirkkoja
niiden kokonaisvaltaisessa lähetystehtävässä.
Teimme hänelle muutaman kysymyksen
keskellä maailmanliiton Neuvoston kokous-
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"Evankeliumi ei ole ensisijaisesti informaatioasia,
vaan päätös- ja toimeenpanoasia. Kun haluamme
osallistua tähän toimintaan, joudumme elämään
ja toimimaan sanojemme
suuntaisesti", sanoo
madagaskarilainen tohtori
Péri Rasolondraibe.

kiireitä kesäkuussa Genevessä.
Ainakin Suomessa seurakunnan vastuu lähetystyöstä pelkistyy vieläkin hyvin usein työn taloudelliseksi tukemiseksi. Miten paikallisseurakunnan roolia kirkon lähetystehtävässä tulisi
vahvistaa?
"Ajatus, että seurakunnan tehtävänä on
edistää ja tukea lähetystyötä, perustuu väärinkäsitykseen siitä, mitä seurakunta on ja
mitä lähetys on. Lähetys on seurakunnan ja
kirkon olemassaolon tarkoitus. Siksi lähetystyön tukeminen on liian vähän sanottu.
Kirkko ja seurakunta ovat olemassa Jumalan valtakunnan kuuluttamista varten, ja se
koskee koko seurakunnan elämää ja toimintaa."
"Toinen väärinkäsitys on lähetystyön liittäminen vain ulkomailla tapahtuvaan toimintaan tai vain Sanan julistukseen. Seurakunnissa tulisi etsiä uudelleen 'maailmaan
lähetettynä oleminen', jossa se on Jumalan
valtakunnan evankeliumin todistaja kaikella, mitä se tekee ja sanoo."
Yksi uusi käsite kirkon kokonaisvaltaisessa
lähetysvastuussa on ns. puolesta puhuminen tai
vaikuttamistoiminta (vaikeasti suomennettava
englanninkielinen termi “advocacy“). Miten evankelioiminen, maailman köyhien puolesta puhuminen ja vaikuttaminen liittyvät yhteen?
"Evankelioimisella raamatullisessa mielessä on aina profeetallinen luonne. Se tarkoittaa synnin ja vääryyden paljastamista, ei
vain ihmisen henkilökohtaisessa elämässä
vaan myös yhteisöllisesti ja yhteiskunnan
tasolla."
"Kysymys on pitkälti siitä, miten ymmärrämme evankeliumin ja evankelioimisen.
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Tehtävämme ei ole välittää evankeliumia
eteenpäin siinä merkityksessä kuin uutisten
lukija välittää uutisia kuulijoille. Evankeliumi ei ole ensisijaisesti informaatioasia, vaan
päätös- ja toimeenpanoasia. Kun haluamme
osallistua tähän toimintaan, joudumme elämään ja toimimaan sanojemme suuntaisesti.
Puolesta puhuminen ja vaikuttamistoiminta
ovat julistamaamme evankeliumiin kuuluvaa ristin tietä."
Mitä Lähetyksen ja kehityksen osasto tekee
niiden saavuttamiseksi, jotka eivät ole vielä kuulleet tai nähneet evankeliumia?
"Luterilaisen Maailmanliiton tai oman
osastoni tehtävänä ei ole lähetystyön tekeminen, se on kirkkojen tehtävä. Me autamme jäsenkirkkojamme silloin, kun ne pyytävät apua suunnitelmilleen tai työlleen, myös
sellaisilla alueilla joissa ei ole muita kirkkoja
tai kristittyjä. Tällöin pyrimme erityisesti
selvittämään, mitä aluetta lähellä olevia jäsenkirkkoja olisi tärkeä saada mukaan yhteistyöhön. Myös muiden kirkkojen huomioiminen on tärkeää, koska lähetys on kristillisten kirkkojen yhteinen tehtävä. Osallistumme mielellämme myös toimintatapojen
suunnitteluun."
Haastattelu: Hannu Paavola

Suomen
Lähetysseuran
naislähetit
ryhmäkuvassa
Eila Helander Kutsumus
kantaa. Naislähetit Suomen
Lähetysseuran työssä toisen maailmansodan jälkeen.
Summary: God´s call sustains us. Suomen Lähetysseura. Saarijärvi 2001. 250
s.
Professori Eila Helanderin
tuore uskontososiologinen
tutkimus on jatkoa teol. toht.
Kirsti Kenan kirkkohistorialliselle teokselle Eevat apostolien askelissa, joka käsitteli
naislähettejä Suomen Lähetysseuran työssä 1870-1945.
(Tekijä esittää jälkimmäisen
alaotsikon
virheellisessä
muodossa, joka on itse asiassa peräisin Kenan teoksen
kannesta: lähettinaiset pro
naislähetit).
Helander keskittyy toisen
maailmansodan jälkeen lähetystyöhön lähteneisiin naisiin, käytännössä vuosiin
1946-94. Tänä aikana naislähettien yhteismäärä oli 765;
heidät on lueteltu erillisessä
liitteessä. Naiset muodostivat
SLS:n läheteistä noin kaksi
kolmasosaa, mikä jo sinänsä
perustelee teemanvalinnan.
Tutkittavana ovat sekä lähetystyössä toimineet naimattomat naiset, jotka ovat olleet
selvänä enemmistönä, että
miespuolisten lähetystyönte-

kijöiden vaimot.
Kuvauksen pitkä aikajänne, laaja kohderyhmä ja
eräät tutkimuseettiset näkökohdat ovat johtaneet siihen,
että tekijä on käsitellyt naislähettejä kollektiivisena ryhmänä kiinnittämättä huomiota yksittäisiin vaikuttajiin.
Toisin kuin Kena, hän on
luopunut henkilöhakemistostakin, joka työalahakemiston
ohella olisi palvellut lukijaa.
Perinteisen lähdeaineiston
ohella tutkimus perustuu laajaan kysely- ja haastatteluaineistoon sekä omakohtaiseen
havainnointiin.
Tekijä luo aluksi yleiskuvan SLS:n työn laajenemisesta eri maanosissa ja sen
muuttumisesta yhteistyöksi
paikallisten kirkkojen kanssa. Selvitys naislähettien uskonnollisesta ja sosioekonomisesta taustasta osoittaa ns.
yleiskirkollisten aseman voimistumista ja viidennen herätysliikkeen (Kansan Raamattuseura ilmeisesti mukaan lukien) edustajien edelleen vankkaa jalansijaa. Lähettikunnassa on virkamiesja maanviljelijäkodeista lähtöisin olevilla ollut 1990-luvulle saakka yliedustus. Naisista puolet on sijoittunut nykyisen Namibian alueelle,
mikä näkyy myös LounaisAfrikan työlle osoitettuna
laajana huomiona. Naislähetit ovat toimineet ennen
muuta terveydenhuollon ja
opetustehtävissä sekä seurakuntatyössä. He ovat olleet
koulutuksensa ja ammattitaitonsa puolesta ”valiojoukkoa” (s. 45).
Työalueen vuorovaikutus-

suhteita selvittäessään Helander tarkastelee suomalaisen lähettiyhteisön omaa
kulttuuria sekä sosiaalista ja
sukupuolirakennetta. Hän
esittää osuvia huomioita naimattomien naislähettien asemasta ja kohtelusta. SLS on
saattanut pitää heitä ikään
kuin ehtymättömänä ja uusiutuvana luonnonvarana,
jolloin monet heistä ovat ”kadonneet” nimettöminä suureen, vähään tyytyvään joukkoon. Tekijä käsittelee luontevasti myös kysymyksiä eri
sukupolvien keskinäisestä
sopeutumisesta, naislähettien
asumismuodoista sekä suhteista ulkomaisten lähetysjärjestöjen edustajiin.
Kuvausta naislähettien
suhteista paikallisiin ihmisiin
ja kirkkoon leimaa osittain
epäkonkreettinen, aikaan ja
paikkaan sitomaton ympäripyöreys (esimerkiksi s. 75).
Ongelmat ovat usein olleet
sukupuolesta riippumattomia. Näin tosin ajattelin
myös lukiessani kuvausta
Namibian itsenäistymisvaiheista. Naimattomat suomalaiset naiset osoittivat kuitenkin keskimääräistä vahvempaa solidaarisuutta afrikkalaisia kohtaan haluamalla sotatilan keskelläkin jäädä työalueelleen. 1960-luvun kansainvälisyysherätys on muokannut naisläheteistä yhteiskunnallisesti ja poliittisesti
tiedostavia, tekijä korostaa.
Tämä on samalla osa uuden
lähettipolven ”itsellisyyttä”.
Suomalaisten naislähettien työ on ollut niin ammatillisesti kuin sosiaalisesti antoisaa. Tätä kokemusta on
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vielä vahvistanut tilaisuus
kohentaa naisten asemaa
työkentällä. Työ on yleisesti
koettu kutsumustyöksi, johon on liittynyt voimakas
kutsumustietoisuus.
Sivumäärältään suhteellisen suppean kirjan pisimmät
ja samalla merkittävimmät
jaksot ovat alaluvut ”Kutsumus koetteilla” ja ”Työn ja
naiseuden suhde” (4.2. ja
4.3.). Niistä saa hyvän kuvan
naislähettien työssään kohtaamista moninaisista vaikeuksista, jotka ovat koetelleet heidän fyysistä ja henkistä kestokykyään. Aiemmin on saattanut olla vallalla
suomalainen ”raivaaja- ja
raatajakulttuuri”, johon on
kuulunut ahkera, itseään
säästämätön työnteko, ”kunnon lähetin” tuntomerkki.
Uuteen lähettikuvaan taas
kuuluu myös työtehtävien
rajaaminen ja oman itsen
hoito.
Erityisen monipuolisesti
Eila Helander käsittelee teemaansa lähetystyössä olevien
perheenäitien ja heidän lastensa näkökulmasta. Kysymys on samalla SLS:n perheja palkkapolitiikasta, joka on
vähitellen muuttunut naisten
asemassa suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuneiden
muutosten myötä. Kun tekijä
vertaa naimattomia lähettejä
suomalaisiin diakonissoihin,
lähettiperheiden puolisot olisi voinut rinnastaa kotimaan
papinemäntiin. Samoin olisi
ollut mielekästä pohtia, mitä
vaikutuksia naisten tulolla
SLS:n johtokuntaan on ollut.

Naislähettejä
saatettiin pitää
ehtymättömänä,
vähään tyytyvänä
luonnonvarana.
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Sen sukupuolijakauman kehittymiseen olisi epäilemättä
liittynyt yleisempää mielenkiintoa.
Lapset on nähty sekä lähetystyön esteeksi että edistäjiksi. SLS:n päättäjien ”lähes lapsikielteinen asenne”
on muuttunut, samoin ”ihanneäidin” kuva (s. 138, 150):
”Lapsensa lähetykselle uhraavan äidin mallista on luovuttu, ja tilalle on tullut lastensa puolesta taistelevan äidin ihanne. - - Naiset eivät
enää 1980-luvulle tultaessa
perustele kotiäidin työtä itselleen osana lähetystyötä
vaan näkevät sen oikeutuksen lasten itsensä tähden.”
Helander nostaa avoimesti
esille myös arat kysymykset
naislähettien kasvattilapsista
ja adoptioista sekä lasten
koulunkäynnistä riipaisevine
oppilaskotiongelmineen. Ansiokas työn ja naiseuden suhdetta käsittelevä jakso päättyy naimattoman naislähetin
elämäntilanteen syvälliseen
analyysiin. Väliotsikkona on
”Vain työlleen omistautunut
naimaton naislähetti?”
Alkuperäisen tavoitteensa
”naislähetin muotokuvan”
luomisesta tekijä toteuttaa
näin otsikoidussa erinomaisesti rakennetussa loppuluvussa, joka kokoaa tutkimuksen tulokset.
Eila Helanderin naislähettitutkimus jatkaa merkittävällä tavalla Suomen Lähetysseuran historiaan kohdistuneiden akateemisten tutkimusten monipuolista sarjaa.
Samalla se haastaa Lähetysseuraa - ja muitakin lähetysjärjestöjä - itsetutkisteluun
sukupuolten välistä työnjakoa ja perhe-elämää koskevissa kysymyksissä.
Hannu Mustakallio
Suomen ja Skandinavian
kirkkohistorian dosentti, Järvenpää

Koko kansan
kirkoksi
Staffan Grenstedt: Ambaricho and Shonkolla. From
Local Independent Church
to the Evangelical Mainstream in Ethiopia. The Origins of the Mekane Yesus
Church in Kambata Hadiya. Stockholm 2000. 316
sivua.
Ruotsalaisen pastori Staffan
Grenstedtin väitöskirja käsittelee Mekane Yesus -kirkon
syntyvaiheita. Grenstedt toimi Ruotsin kirkon lähetystyöntekijänä Keskisen EteläEtiopian (SCS) hiippakunnassa vuosina 1984-86. SC
Synodin perustaminen edustaa hyvin erikoislaatuista lähetyshistoriaa. Lähetysjärjestöillä oli maassa oma yhteistyöelimensä, jossa maata
jaettiin reviireihin samalla
lailla kuin kolonialistit olivat
valloittaneet maailmaa. Samalla oli kysymys paavalilaisesta periaatteesta ”olla laskematta työtä toisen perustukselle”. Nuoren kirkon
johtajat tarkastelivat asiaa aivan toisesta näkökulmasta:
protestanttisen kirkon tulee
pyrkiä olemaan koko kansan
kirkko. Lähetysjärjestöjen
periaatteet eivät sido nuoren
kirkon johtajien käsiä. Valtion asettamia uskontolakeja
on tietenkin noudatettava.
Kirkon historia kertoo, että suuren ja perinteikkään
ortodoksikirkon kanssa pyrittiin monesti yhteistyöhön
ja uudistamaan kirkkoa sisältäpäin. Protestanttisen kirkon perustamisen aika kuitenkin koitti. Siihen liittyi
1970-luvulla Amerikan Presbyteerilähetyksen työn tuloksena syntynyt kirkko, joka on mukautunut Mekane
Yesus –kirkon luterilaiseen
tunnustuspohjaan. Uudestikastajia sen sijaan oli vaikea

sijoittaa saman katon alle.
Society on International Ministry (SIM), aiemmalta nimeltään suomeksi Sudanin
sisämaalähetys, oli 1920 –luvun lopulta levittänyt työnsä
Etelä- ja Lounais-Etiopiaan.
Ennen italialaismiehitystä
Kambata Hadiyan alueella
oli ehditty kastaa kymmenen
henkeä. Lähetystyöntekijät
pääsivät palaamaan maahan
1944. Silloin nuoreen, riippumattomaan afrikkalaisen
kirkkoon kuului 10 000 kastettua jäsentä.
SIM:n työntekijät kiristivät miehityksen jälkeen uskovan eettisiä velvoitteita.
Päihdyttävien aineiden käyttö kiellettiin expressis verbis
kirkossa, johon kuuluvan
kansan kulttuuriin kuuluivat
nautinta-aineet. Tästä sai alkunsa skisma, joka johti
”juomarikirkoksi” haukutun
ryhmän syntymiseen. Uusi
ryhmä hakeutui Evankelisten konferensseihin ja sittemmin uuden vasta perustetun Mekane Yesus –kirkon
jäseniksi. Nuori kirkko näki
voimavaransa rajalliseksi ja
koki samalla ongelmallisena
skismaattisen ryhmän ottamista oman kattonsa alle.
Skismaa yritettiin sovitella
useampaan kertaan. Pisteeksi iin päälle tuli SIM:n kirkon peräänantamattomuus
moraalisäädöksissä.
Mekane Yesus –kirkon
tukema toiminta aloitettiin
Luterilaisen maailmanliiton
tukemana projektina. Vuonna 1968 Suomen Lähetysseura aloitti työnsä SCS:n
palveluksessa lähetysjärjestönä, jonka yhteistyösopimukseen sisältyi integraatio.
Grenstedt analysoi kirkon
kehitystä hallinnon, opin,
etiikan ja jumalanpalveluselämän kautta. Tutkimusjakso päättyy vuoteen 1975, aikaan, josta allekirjoittanut
muistaa kiivaana velloneen
keskustelun moratoriosta.

Mihinhän sekin ilmiö katosi,
kun ei siitä mainitse sanallakaan edes Risto Ahonen uusimmassa lähetysteologiassaan?
Ilpo Perttilä
Pastori, lähetystyössä Etiopiassa
1960-90 -luvuilla

Pedagogiaa
islamin ehdoilla
Esko S. Kähkönen: Dialogisuuden ongelma islamin
esittämisessä. Falaturin ja
Tworuschkan teologis-pedagogisen ohjelman tausta
Helsinki 2000. 235 s.
Kähkösen väitöskirjan aihe
kuuluu Euroopan aate- ja
kirkkohistorian ratkaisevaan
käännekohtaan, vaikka sitä
ei vielä juuri missään ymmärretä. Kähkösen tutkimuskohde koskee Euroopan
sydämessä tapahtuvaa monensuuntaista liikehdintää.
Kaksi maailmaa, islamilainen
ja länsimainen (ei voi sanoa
kristillinen), kohtaa, muttei
ymmärrä toisiaan eikä edes
itseään eikä tilannetta, jossa
ne kohtaavat. Kähkönen käsittelee tämän kohtaamisen
erästä muotoa ja paljastaa
nähdäkseni erittäin terävästi
juuri ne ongelmat, jotka tähän kohtaamiseen liittyvät ja
joita ei kuitenkaan tahdota
myöntää.
Mitä tällä tarkoitan? Islamilainen prof. Falaturi ja
kristillinen prof. Tworuschka
olivat asettaneet päämääräkseen Saksan toiseksi suurimman uskonnon, islamin, entistä asianmukaisemman esittelyn koulukirjoissa. He ovat
tehneet asiasta tutkimuksen

ja antaneet suosituksia. Eurooppalaisen ajattelun mukaan tämän pitäisi olla sekä
luonnollinen ja hyvä pyrkimys että melko hyvin saavutettavissa oleva päämäärä,
onhan työssä kaksi tiedemiestä, joiden akateeminen
taso on punnittu. Mitä Falaturi ja Tworuschka eivät itse
huomaa, ja mitä Saksan politically correct ilmapiirissä ei
saa huomatakaan, projekti
muodostuu lopulta – Kähkösen tutkimuksen mukaan –
tunnustuksellisen islamin puheenvuoroksi. Miten tämä
on mahdollista?
Kysymys on nähdäkseni
hyvin laajasti katsottuna samasta ilmiöstä kuin saksalaisten kirkollisten lastentarhojen luopuminen kristillisistä lauluista, Raamatun lukemisesta, rukouksista ja joissakin tapauksissa jopa joulun
vietosta, koska ei tahdota
loukata muslimeja. Ei kuitenkaan voisi kuvitella, että
joku islamilainen instituutio
muuttaisi omaa ohjelmaansa
kohteliaisuudesta kristittyjä
kohtaan, ei islamin maissa eikä diasporatilanteessakaan.
Kähkösen tutkimus näyttää, mistä on kysymys Falaturin ja Tworuschkan tapauksessa: islamilainen osapuoli, kaikesta länsimaisesta
oppineisuudestaan huolimatta, pitää kiinni islamista ja
uskaltaa sen tunnustaakin.
Falaturi on konservatiivinen
muslimi, joka pitää islamia ei
ainoastaan oikeana uskontona, vaan lopulta ihanteellisena järjestelmänä myös yhteiskunnallisesti. Tworuschka elää toisessa maailmassa:
vaikka hän tunnustautuu ainakin jonkinlaiseen kristilliseen uskoon, hän asettuu
työssään sen ulkopuoliseksi
tarkkailijaksi. Lisäksi hän on
sodanjälkeisen saksalaisen
uskontokulttuurin (katolisten ja protestanttien rinnakkaiselo) ja muukalaisviha-al-
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Kaksi maailmaa
kohtaa, muttei
ymmärrä itseään
eikä toisiaan

lergian kasvattama: vika on
aina meissä. Kummankaan
miehen maailmaan ei sovi
(tosin eri syistä), että islamia
tarkasteltaisiin kriittisesti.
Jos suhteissa on jotakin kielteistä, kielteisyyden täytyy
löytyä eurooppalaisista ja
tässä tapauksessa kristityistä
ja kristinuskosta. Falaturin ja
Tworuschkan selvin sanoin
ilmaistu vaatimus on, että islam on esitettävä sympaattisesti, rauhaa edistävästi. Objektiivisuuden voi silloin tietenkin unohtaa.
Kähkösen tutkimus osuu
aikaan, josta voisi sanoa:
kaksi maailmaa kohtaa toisensa, mutta aivan kuin eri
aikakausina. Islam elää naivissa itseihailun kuplassa, jota eurooppalainen ei henno
puhkaista.
Kristikunnan
edustajat pitävät kristinuskon klassista muotoa ohitettuna ja itsekritiikkiä korkeimpana hyveenä.
Suomalaisen yleisön on
ehkä vaikea nähdä, kuinka
ajankohtainen Kähkösen tutkimus on. Tietenkin on silti
hienoa, että tutkimus on
luettavissa suomeksi. Sen
paikka ja vaikutusalue olisi
kuitenkin Saksa, ja olisi suonut, että se olisi julkaistu
saksaksi. Luulen Kähkösen
olevan kanssani samaa mieltä.
Risto Soramies
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Etiopian työn
esittelypaketti
Gustav Arén: Envoys of the
Gospel in Ethiopia, in the
Steps of the Evangelical
Pioneers. Studia Missionalia Upsaliensia LXXV. Borås 1999. 569 s.
Sodanjälkeisen Etiopian lähetystyön veteraani ja Mekane Yesus -kirkon pappisseminaarin
perustajajäsen
Gustav Arén sai kirkolta tehtäväksi laatia lähetyshistoria
sen työn osalta, joka johti
Mekane Yesus –kirkon perustamiseen. Ensimmäinen
osa oli Arénin väitöskirja
Nyt julkaistu toinen osa porautuu vuosisadan alun lähetyshistoriaan ja lähetystyön
merkittäviin soihdunkantajiin, joista erityisesti mainitaan Aleqa Taye Gebe-Mariam, Bojin evankelistat ja
Karl Cederqvist, pappi, joka
ensimmäisenä ruotsalaisena
lähetystyöntekijänä asettui
Addis Abebaan vuonna
1904. Tutkimus jatkuu aina
Italian miehitykseen asti ja
kertoo myös seurakuntatoiminnan myötä- ja vastamäistä miehityksen aikana.
Arénin postuumina julkaistu teos on tunteella ja sydämellä – jos en ihan sanoisi
sydänverellä kirjoitettua lähetyshistoriaa. – Tutkimuskohde tulee lähelle myös
suomalaisten lähetysjärjestöjen lähetystyötä. Tapasin
Arénin viimeksi 80-luvun
alussa Mekane Yesus –seminaarissa. Tapaamisesta jäi
mieleeni Arénin korostus, että lähetystyötä voisi siirtää
ulkomaisilta lähetystyöntekijöiltä enemmän etiopialaisille
itselleen. Sama ajatus tulee
kirjassa todistetuksi moneen
kertaan. Evankeliumi levisi
tahattomastikin monen etio-

pialaisen sananviejän kautta.
Lähetystyöntekijän saapuessa
evankelioimattomaksi
luultuun maastoon evankeliumin siemen oli jo siellä.
Lähetystyö aloitettiin sekä
Eritreassa että Wollegassa
ortodoksisen kirkon työyhteydessä. Tavoitteena oli uudistaa ortodoksista kirkkoa
sisältä päin, mutta tehtävä
osoittautui mahdottomaksi.
Vanha leili ei suostunut ottamaan uuden leilin antia sisäänsä. Tutkimus kuvaa tasapuolisesti ja kronologisessa
järjestyksessä ruotsalaisten ja
saksalaisten saapumista oromojen keskuuteen.
Saksalaisten lähetysnäky
toteutui 90 vuoden viiveellä.
Jo 1800-luvun puolivälissä
oli Hermannsburgin papilla
Louis Harmsilla syttynyt lähetysnäky oromojen tavoittamiseksi. Amerikan Presbyteerilähetys tuli Wollegaan
1920–luvulla. Tohtori Lambiella, joka aiemmin toimi
presbyteerilähetyksen työntekijänä, tuli olemaan suuri
merkitys Sudanin Sisämaalähetyksen työntekijänä mm.
Hosainan hiippakunnan alueella. Hänen siirtymisensä
toisen lähetyksen palvelukseen pudottaa hänen myöhemmän henkilöhistoriansa
tämän tutkimuksen ulkopuolelle.
Vaikka kirjan kuvaus pyörii Tigraessa, Wollossa, Wollegassa, Shoassa ja Illubaborissa, se luo taustan kaikelle
työlle, jota Mekane Yesus
–kirkossa tehdään tänään.
Nykyisille ja tuleville Etiopian läheteille tämä kirja on
tarpeellinen työn esittelypaketti. Olisi hyvä, että kaksoisteokselle tulisi jatko-osa
piankin. Olisikohan liikaa
vaadittu, että löytyisi Arénin
veroinen kirjoittajakin?
Ilpo Perttilä

Kirje vailla
vastauksia
Heikki Hilvo: Kirje isältä.
Suomen Lähetysseura, Helsinki 2000. 45 s.
Pitkään Taiwanissa perheineen ollut pastori Heikki
Hilvo on koonnut pieneen
kirjaseensa tuntoja lähetyslasten isänä, ja vähän myös
”lähetysvaimon” puolisona.
Kirjeenomainen tilitys valottaa ratkaisuja, joita perheen
pää ja vanhemmat yhdessä
lähetystyöhön lähtiessään ja
työssä ollessaan tekivät ilman, että lasten mielipidettä
aina voitiin kysyä. Kirjeen
vastaanottajina ovat perheen
kolme poikaa ja Taiwanilla
syntynyt tytär.
Hilvo aloittaa sanomalla
olevansa lapsilleen ”selityksen velkaa, ehkä anteeksipyynnönkin”. Silti Kirje isältä ei selittele eikä pyytele anteeksi. Se kyselee ja pohtii
asioita ja tapahtumia vuosien
varrelta – lämmöllä. Joukkoon mahtuu niin iloisia kokemuksia kuin koettelemuksiakin. Kirje isältä ei paljasta
kaikkea perheen elämästä.
Ehkä vain samanlaisia elämänvaiheita ”lähetysisänä”
kokenut voi lukea rivien välistä vielä syvempiä tuntoja
kuin kirjoittaja on paperille
pannut.
Uskoakseni jokainen lähettiperhe joutuu kipuilemaan kutsumuksen ja perheen parhaan välillä, vaikka
ne eivät suljekaan pois toisiaan. Lähteminen on aina
hyppy tuntemattomaan ja
jostakin luopumista. Perheelämän kannalta kuluttavaa
on lähetyskurssi- ja kielikouluvaiheen juurettomuus ja
joskus pitkään kestävä
”osoitteettomuus” vielä työalueelle päästyäkin. Siellä ti-

lannetta mutkistaa vieras
kulttuuriympäristö. Lapset
saattavat joutua kylmiltään
pois kotoa ja vieraskieliseen
kouluun, jossa ei tunneta
pehmeää laskua.
Jos lapset kokivatkin tulevansa pallotelluiksi koulusta toiseen tai kodin ja kouluasuntolan väliä, sitoi heitä
toisiinsa ja perheeseen lähekkäin eletyt viikonloput, retket meren rantaan, elokuvat,
”saasyödämitähaluaa-hetket”
ja urheiluharrastukset. Sukulaiset korvasi aina vaihtuva ystävien verkosto ympäri
maailmaa. Vaikka aina ei ollut selvää, missä koti on, perheen ”pesäpaikka” löytyi Lapista ennen maailmalle lähtöä hankitusta talosta. Tosin
siinä missä Suomen-lomat
olivat vanhemmille ”juurihoitoa” lapsuudenmaisemissa,
olivat ne lapsille ulkomaanmatkoja.
Lähetysuran myönteisiin
puoliin kuuluu tutustuminen
vieraisiin kulttuureihin, kansainvälistyminen ja kielitaito.
Lapset saivat kokemuksia,
joita vain saman nähnyt ja
kokenut voi ymmärtää. Se
yhdistää omaan perheeseen
ja toisiin matkalaukkulapsiin,
mutta joskus erottaa muista.
Sopeutumisen uusiin kuvioihin, varsinkin ”kylmään, kalliiseen ja kovaan” Suomeen,
haastaa halu lähteä lämpimään, kauas pois.
Lasten kasvettua isoiksi
lähettivanhemmat tulevat
kysyneeksi, mikä on perheen
nuorison kansainvälistymisen hinta. Hilvo kyselee, millä kielellä lapset ilmaisevat
sisimmät tunteensa, millä
kielellä he puhuttelevat Jumalaa, mikä on heidän kotimaansa, mitkä heidän lapsuutensa maisemat? Hilvo ei
arvuuttele lähtemisten ja tulemisten saldoa, mutta uskoo sen olevan plus-merkkinen. Tuomisina on ainakin

rohkeutta ja luottamus Kaikkivaltiaan varjelukseen. ”Jumalallisen seikkailun” ulkopuolelle olisi ollut hullua jättäytyä.
Suomalaisen miehen lienee helpompi kirjoittaa kuin
puhua. Kirje isältä on tiiviydessäänkin avoin ja ajatuksia
herättävä. Ilahduttavaa on
se, että Heikki Hilvo on pukenut sanoiksi niin monen
lähettivanhemman tunnot.
Juha Auvinen
Lähetysisä Papua-UudessaGuineassa 1988-1994.

Koskettavia
kokemuksia
runoina
Leena Haavisto (toim.):
Ristiaallokossa. Suomen
Lähetysseura,
Helsinki
2000. 254 s.
Mikään ei vedä vertoja runolle tunteiden tulkkina.
Leena Haavisto on toimittanut lähetystyötä käsittelevän
runoantologian Ristiaallokossa. Kirjoittajia on kaikkiaan neljäkymmentäseitsemän, ja lähes kaikki ovat olleet tai ovat edelleen lähetystyössä. Suurin osa sydäntään
raottaneista on naisia. Miehistä kirjailija Lassi Nummi
edustaa lähetystyöntekijöiden lapsia.
Runot sijoittuvat puolen
vuosisadan jaksolle aina
1950-luvulta vuosituhannen
loppuun asti. Vaikka runot
ovat hyvin rehellisiä, niiden
ikähaitarista voi havaita, mitä lähetystyöntekijän on ollut
lupa ilmaista ääneen. Saattaa
olla, että kaikkein herkimmät
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tunteet ovat pöytälaatikon
kätköissä.
Kirjan aihepiirit ovat tuttuja jokaiselle lähtijälle.
Teoksen nimi ‘Ristiaallokossa’ ja kannen kuva kallioihin
lyövistä tyrskyistä ilmaisevat
hyvin lähetystyöntekijän sekavia tunteita ja kysymyksiä.
Ero sukulaisista, lähtemisen
ilo ja ikävä, kutsumus, Suomeen paluun odotus ja uuden pelko ovat monissa runoissa käsiteltyjä teemoja.
Perheelliset miettivät lastensa kohtaloa. Kaikki käyvät
avointa keskustelua Jumalan
kanssa.
Heimo Lipiäinen esittää
Jumalalle kysymyksiä, kun
työalalle lähtö siirtyy sairauden vuoksi. Hän päättää säkeeseen, josta kirjakin on ilmeisesti saanut nimensä.
"Myös ristiaallokossa
turvana ahdingossa
on risti aallokossa."
Aivan oma ja riipaiseva alueensa on ristiriita, jota lähetti
kokee nähdessään köyhyyttä. Tästä esimerkkinä EevaLiisa Herojan koskettava runo ‘Jakuub’.
"Jakuubin suuret silmät
kuin suolammet.
Pyytämään käpristyneet kädet,
luukarahkat.
Varpaat kerjuukupin vartijoina.
Jakuubia ei pysty katsomaan
toista kertaa
eikä koskaan saa mielestä pois."
Elma Aaltosen runossa ‘Rikas’ käydään hauska keskustelu siitä, millainen omistamisen taso tekee ihmisestä vauraan. Vuokraemäntä pitää
yksin elävää Elmaa rikkaana, koska hänellä on kaksi
vesipannua. Hänen mielestään yksi riittää. Perustelut
kahden pannun tarpeellisuudesta eivät mene perille.
"Mutta olet sinä kuitenkin rikas: Yksi ihminen ja kaksi
vesipannua."
Maija Sohlmanin suunnitte-
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lema kirjan ulkoasu ja runojen taitto on tasapainoinen ja
kaunis. Kirjan kiinnostavuutta lisää se, että runot sijoittuvat moniin eri maihin ja
kulttuureihin. Teos on myös
esimerkki ruohonjuuritason
lähetysyhteistyöstä eri järjestöjen kesken. Ristiaallokossa
on hyvä lahjakirja lähetystyöntekijöille, mutta myös
Suomeen jääville. Lukija saa
monipuolisen kuvan lähetystyöstä ja vastauksia kysymykseen, miksi lähetit ovat
joskus niin kummallisia,
mutta ihania.
Vuokko Vänskä
Uusi Tie -lehden vs. päätoimittaja

Vain yksi tie
Jumala ja jumalat. Uskontoteologian perusteet Raamatun valossa. Juhani
Lindgren.
Perussanoma
Oy, Kauniainen 2000. 290
s.
Lähetysyhdistys Kylväjän lähetysjohtaja Juhani Lindgrenin kirjassa on kolme keskenään melko erilaista päälukua. Aluksi esitellään ja
kommentoidaan Raimo Harjulan ja Raija Sollamon lehtihaastatteluista alkanutta kirjoittelua kristinuskon pelastustien ainutlaatuisuudesta
sekä esitellään Miikka Ruokasen analyysi Vatikaanin II
konsiilin näkemyksestä kristinuskon ja muiden uskontojen pelastustiestä.
Kirjan pääluku "Jumala
ja jumalat Raamatussa" muodostaa kertauskurssin Raamatun eri kirjojen uskontoteologisista teemoista. Itse
tempauduin mukaan Uuden

testamentin kirjojen mukana.
Kolmas luku on otsikoitu
"Luomisen aamu ja synnin
yö". Kirjoittajan mukaan luominen ja syntiinlankeemus
muodostavat yhdessä avaimen, jonka avulla evankeliumi ja Kristuksen ja kristillisen uskon ainutlaatuisuus tulevat ymmärrettäväksi.
Kirjansa johdannossa Juhani Lindgren rajaa ja määrittelee näkökulman, josta
hän kirjoittaa. Kirjan peruslähtökohtana on Kristuksen
ainutlaatuisuus. Ainoastaan
Jeesus on tie sen Jumalan
luo, joka on meidät luonut.
Toinen lähtökohta on persoonallisen pahan ja häneen
sitoutuneiden pimeyden valtojen olemassaolo. Kolmantena lähtökohtana on epäjumalien ja niiden palvelemisen
ilmeinen valta epäuskoisen
ihmisen elämässä. Kirjoittaja
kertoo oman uskontoteologisen kantansa muodostuneen
Raamatun ja lähetystyön arjesta kertovan aineiston pohjalta. Myös Tunnustuskirjat
ovat hänen tulkinnassaan
avainasemassa.
Vielä toisenkaan lukemiskerran jälkeen kirjasta ei
avautunut mitään erityisesti
uutta näkökulmaa. Toisaalta
Raamatun
perusasioiden
kertaaminen ei liene koskaan
pahasta. Jotkut heitot ja ylilyönnit särähtivät, kuten puhe "ajatustensa silohepenissä
kulkevista rationalisti-humanisteista", joille ei Raamatun
sanasta paljon avaudu, tai
otsikko Raamatusta maailman seksuaalimyönteisimpänä kirjana. Jotkut kirjan ajatukset alleviivasin uskon
vahvistukseksi pahan päivän
varalle, kuten "Jos Jumalaan ylipäänsä halutaan uskoa, hänet on jätettävä sellaiseksi Jumalaksi, jona hän ilmoittaa itsensä" (s. 163) ja
"Ensimmäisen käskyn ensimmäinen osa ´Minä olen Herra, sinun Jumalasi´ onkin it-

sessään suunnaton evankeliumi… Jumala tarjoutuu
Jumalaksemme. Tämän hän
toteuttaa konkreettisesti ja
suurenmoisesti lähettämällä
meille Jeesuksen, jolle annetaan nimeksi Immanuel,
se merkitsee: ´Jumala meidän kanssamme´. "
Pirkko Masih
Salpausselän seurakunnan lähetystyöstä vastaava teologi,

Eläviä esseitä
uskosta
Sinun kasvojasi etsin. Kirjoituksia uskosta. Notto R.
Thelle. Suomen Lähetysseura, Helsinki 2000. 145
s.
Etsin kirjasta turhaan tietoja sen kirjoittajasta Notto
R. Thellestä. Kustantajalta
sain selville, että Thelle on
norjalainen miespastori, joka toimii professorina Oslon teologisessa tiedekunnassa. Vuosina 1969-1985
hän on ollut työssä Kioton
ekumeenisessa Japanin uskontojen keskuksessa. Sen
verran kirja herätti kiinnostusta, että toivoisin Notto R.
Thellen saapuvan Suomeen
luennoimaan esimerkiksi
"visionäärisestä julistuksesta", josta hän on kirjan mukaan luennoinut.
Visio kuvaa hyvin sitä tapaa, millä Thelle lähestyy
aiheitaan. "Sinun kasvojasi
etsin" on hyvin runollinen
hartauskirja, jota inspiroituneet kieli- ja mielikuvat värittävät. Jotkut luvut ovat
alun perin saarnoja, joista
tuli esseitä. Thelle yhdistelee persoonallisesti hyvin-

kin erilaisia tekstejä ja muistikuvia: juutalaista viisautta,
pohjoismaisten kirjailijoiden
runoutta, raamatunjakeita
ja tapahtumia. Hän pureutuu Raamatun tapahtumiin
ja saa ne haisemaan, maistumaan ja koskettamaan tunteita.
Itse tunsin saavani eniten
niistä luvuista, joita sävyttivät hänen kokemuksensa
uskontojen kohtaamisesta.
Thelle kehottaa meitä käymään toistemme pyhissä tiloissa, kuunnellen ja puhuen
keskenämme, koska joka
kerran poistuessamme tiedämme vähän enemmän toisistamme ja Jumalasta.
Näin menetellen voimme
hänen mielestään turvallisemmin ja iloisemmin kohdata myös kadulla pyhäkköjen ulkopuolella. Se, mikä
toisen uskossa on todellista,
vaikuttaa meihin omalla painollaan.
Kirjoittaessaan muslimien ja kristittyjen kohtaamisesta Thelle esittää kysymyksen siitä, uskommeko
samaan Jumalaan. Hänen
mielestään meidän on vastattava ensin selkeästi "kyllä" ja sitten yhtä selkeästi
"ei". "Koska kunnioitamme
islamia ja sen antaumusta,
meidän pitää sanoa, että
emme usko samaan Jumalaan. Islam hylkää osan
kristittyjen uskon keskeisestä oivalluksesta: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen,
yhteen kolmipersoonaiseen
Jumalaan tunnustautumisen… Koska kunnioitamme
omaa uskoamme, emme voi
sanoa uskovamme samaan
Jumalaan. Yhteisen Yhden
Jumalan tunnustaminen hajoaa kappaleiksi meidän jumaluskomme
ytimessä.
Meidän tunnustuksemme,
että Jeesus Kristus on tosi
Jumala ja tosi ihminen on
muslimeille Jumalan pilkkaamista."

Kappaleesta "Paimen ja
gurut - kristillinen usko ja
New Age" hän kuvailee uskonnollisten mestarien ja
gurujen tapaamisten vaikutusta itseensä. Kuitenkin
hän toteaa: "Mieluimmin
kerron, miksi aina itse palaan takaisin Mestarin Kristuksen luo. Minä näen, että
muut mestarit jättävät jälkiä
mieleeni siksi, että he jollain
lailla muistuttavat Hänestä.
Väläyksittäin he ehkä ovat
myös saaneet minut näkemään Hänet kirkkaammin."
Notto R. Thellen elämänasenne näyttää olevan:
Kaikesta voi oppia. Kaiken
välityksellä Jumala voi puhutella ja kohdata meidät.
Pirkko Masih
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Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kongressi
Kongress för mission och internationell diakoni
Tampere-talo/ Tammerforshuset 28–29.1.2002
Maanantai / Måndag 28.1.2002
10.00–11.45 KUTSU ILOON/
INBJUDAN TILL GLÄDJE
Kongressin avaus, piispa Juha Pihkala, ym.
KUTSU YHTEISTYÖHÖN/
INBJUDAN TILL SAMARBETE
Esitelmä, arkkipiispa Jukka Paarma
Etiopialainen näkökulma/
kirkonjohtaja Iteffa Gobena
13.30–14.45 MAAILMA MUUTTUU –
MUUTTUUKO MISSIO?
Esitelmä, osastonjohtaja Péri Rasolondraibe,
LML
Suomalainen näkökulma, dos. Risto Ahonen
Kommenttipuheenvuorot
15.30–18.00 ILON ASEMAT/
GLÄDJENS STATIONER
Ilon asema I/Hyvät sanat ja hyvät teot
Kilpailusta yhteistyöhön – Lähetystyön
käytännöllisyys ja diakonian hengellisyys
– Ihmisen ja tehtävän kokonaisuus – Vaatiiko
Yhteisvastuu lähetystä? – Meidän ja muiden eurot
Ilon asema II/Seurakunta itse teossa
Seurakunnan lähetysjärjestys – Tekeekö vai tukeeko seurakunta lähetystyötä? – Seurakunta,
lähetyksen perusyksikkö? – Seurakunnan missionaarinen itsetunto
Ilon asema III/Rakkautta rajalla
Ystävyyden mahdollisuudet – Inkerin opetuksia
Ilon asema IV /Kumppanuuden kuviot
Mitä etelän kirkot odottavat ja opettavat?
– Keskinäinen vastuu, jakaminen ja kunnioitus
ja tasavertaisuus
Glädjens station V/Efter missionen?
Missionens nya relationer – Vad kunde mission i
retur vara hos oss? – Mission med andra ord
Ilon asema VI / Kristus uskontojen noutopöydässä
Missiologian ajankohtaiset kysymykset – Uskontoteologia – Kristuksen ainutlaatuisuus – Lähetystehtävän oikeutus
19.30–21.30 SAMAN TÄHTITAIVAAN ALLA / UNDER SAMMA STJÄRNHIMMEL
Kansainvälinen illanvietto, mukana mm. vieraita
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muista kirkoista, musiikkia muilta mailta;
Jakaranda, Lasse Heikkilä & Robinson Crew,
Kumbe, Nancy Wang-Hedström…
Juontajina Ann-Christine Marttinen & Pekka
Simojoki
Tiistai / Tisdag 29.1.2002
9.00 AAMURUKOUS / MORGONANDAKT
9.30–10.30 KIINAN KIRKON KASVOT/
KYRKAN I KINA
Esitelmä, Kiinan kristittyjen neuvoston edustaja
Kommenttipuheenvuorot
11.00–12.30 JAKAMISEN JUHLAA /
DELANDETS FEST
Ilon hippusia maanantain työskentelystä
14.00 LÄHETYKSEN TULEVAISUUS /
MISSIONENS FRAMTID
Paneelikeskustelu, jossa pohditaan uutta lähetysnäkyä ja sitä, miltä lähetys näyttää 10 vuoden
kuluttua. Mukana mm. lähetystyön ja kansainvälisen diakonian vaikuttajia seurakunnista, järjestöistä ja kokonaiskirkosta. Pj. kirkon ulkoasiain osaston johtaja, kirkkoneuvos Risto Cantell.
15.30–16.30 LÄHTEKÄÄ RAUHASSA JA
PALVELKAA HERRAA ILOITEN
GÅ I FRID OCH TJÄNA HERREN MED
GLÄDJE
mukana mm. arkkipiispa Jukka Paarma ja ulkomaiset vieraat, kirkon lähetyssihteeri Hannu
Paavola ja Manna-kuoro.
Konferensens språk är finska och svenska. Gemensamma föredrag simultantolkas till svenska.
Glädjens stationer går på finska, utom den femte
sektionen där språket är svenska.
Muutokset ovat mahdollisia.
Ändringar är möjliga.
Konferensens språk är finska och svenska. Gemensamma föredrag simultantolkas till svenska. Glädjens stationer går på finska, utom den
femte sektionen där språket är svenska.
Tervetuloa! – Välkommen!

EKUMEENINEN LÄHETYSPYHÄ
LOKAKUUSSA

E

kumeeninen lähetyspyhä järjestetään
lokakuun 14. päivänä. Suomen ekumeenisen neuvoston, Suomen lähetysneuvoston
ja Suomen vapaan kristillisyyden neuvoston
lähetysyhteistyöryhmä on valinnut ekumeenisen lähetyspyhän teemaksi "Rakkaus yhdistää". Teema mukailee evl. kirkon evankeliumitekstiä (Matt. 22:34-40) tuona sunnuntaina.

Kolmen kirkkokunnan edustajat kirjoittavat johdantotekstit aineistomateriaaliin,
joka lähetetään suoraan seurakuntiin. Lähetyspyhän tarkoitus on mm. tuoda esille lähetyksen tarpeita ekumeenisesta näkökulmasta sekä rukoilla oman sekä muiden seurakuntien/kirkkojen lähetyshankkeista.

ISLAM-SYMPOSIUM 5.11.2001
Ajankohtaista päivitettyä tietoa islamin perusteista ja kohtaamisesta seurakuntien työntekijöille, uskonnonopettajille, lähetystyöntekijöille, opiskelijoille ja muille kiinnostuneille. Symposium on maksuton eikä etukäteisilmoittautumista tarvita.
Islam-symposium järjestetään 5.11.2001 Helsingin yliopiston pienessä
juhlasalissa, Fabaninkatu 33, 4. krs.
OHJELMA
10.15-10.20
Symposiumin avaus
Dosentti Timo Vasko
10.20-11.00
luento ja keskustelu
Prof. Jaakko Hämeen-Anttila:
Uskonnollinen suvaitsevaisuus
islamin klassisissa teksteissä
11.00-12.00
luento ja keskustelu
TT Esko Kähkönen: Islamin esittämisen ohjeistus
saksalaisissa uskonnon oppikirjoissa 1980-luvulla
12.00-13.00
lounastauko
13.00-14.00
luento ja keskustelu
FM Sylvia Akar: Profeetan perimätieto (hadith)
uskonnollisen auktoriteetin lähteenä
14.00-15.00
luento ja keskustelu
TM Risto Soramies: Turkkilaisten muslimien
näkemys kristinuskosta
15.00
Symposiumin päätös
Prof. Jaakko Hämeen-Anttila
Symposiumin järjestäjät:
Arabian kielen ja islamin tutkimuksen oppiaine,
systemaattisen teologian laitos,
Kirkon ulkoasiain neuvoston islam-työryhmä
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Opintomatka
maahanmuuttajatyössä toimiville
Maahanmuuttajatyössä toimiville sekä uskontojen ja kultturien kohtaamisesta kiinnostuneille järjestetään
opintomatka Tanskaan 2.-7.11.2001.
Kööpenhaminassa järjestetään 2. 4.11.2001 seminaari, jonka teema on
FAITH, GENDER AND CULTURE, Christian reflections in a multiethnic society.
Matkalla on mahdollisuus tutustua Monikulttuurisen Keskuksen
toimintaan. Opintomatkakustannukset: n. 2.500,- mk (majoitus perheessä)
Tiedustelut: Jukka Koistinen, puh.
7092 583 (jukka.koistinen@evl.fi) tai
Orlando Molina, puh. 7092 401
(orlando.molina@evl.fi)

kirkkomme

Lähetys
Vår kyrkas mission
kirkkomme.lahetys@evl.fi
JULKAISIJA / UTGIVARE
Kirkon lähetystyön keskus
PL 185
00161 Helsinki
Puhelin: (09) 18021
Faksi: (09) 1802 436
www.evl.fi/kkh/kuo/klk
PÄÄTOIMITTAJA /
CHEFREDAKTÖR
Hannu Paavola
hannu.paavola@evl.fi
TÄMÄN LEHDEN VASTAAVA TOIMITTAJA
Timo Vasko
timo.vasko@evl.fi

Paikkoja avoinna
lähetystyössä
Etsi lisää tietoa paikoista ja koulutuksesta
kirkon lähetysjärjestöistä:
• Suomen lähetysseura: Sisko Vainionkulma (09) 1297 305 sisko.vainionkulma@mission.fi
• Suomen Ev.lut. Kansanlähetys: Liisa
Pihkala (019)7792 220
liisa.pihkala@sekl.fi
• Suomen Luterilainen evankeliumiyhdistys: Annikki Erelä (09) 6939 021 annikki.erela@sley.fi
• Ev.lut. lähetysyhdistys Kylväjä: Pentti
Marttila (09)25325 430
pentti.marttila@flom.fi
• Sanansaattajat: Tuula Korpiaho
(019)4577 746 tuula.korpiaho@sansa.fi
• Svenska Evangeliföreningen i Finland:
Göran Stenlund (09)6811 560 eller
(050)3493521 goran@slef.fi
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Tervetuloa
Tampereelle
Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kongressi
Kongress för mission och internationell diakoni
Tampere-talo/Tammerforshuset 28.-29.1.2002
Ilmoittautuminen ja majoitusvaraukset/Anmälan och reservering av logi
Ilmoittautuminen 1.8.-15.11.2001. Ilmoittautumislomakkeen voi tulostaa kongressin kotisivuilta www.evl.fi/kkh/kuo/klk/tamprere.html
Ilmoittautumis- ja majoitusjärjestelyistä vastaa Tampereen Kokouspalvelu
Oy, PL 630, 33101 Tampere, puh. (03) 366 44 00, faksi (03) 222 6440, e-mail
registration@tampereconference.fi, www. tampereconference.fi
Anmälan 1.8.-15.11.2001. Anmälningsblanketter kan fås från kongressens
hemsida www.evl.fi/kkh/kuo/klk/tamprere.html
För arrangemangen med anmälan och logi svarar
Tampereen Kokouspalvelu Oy, PB 630, 33101 Tammerfors,
tfn (03) 366 44 00, fax (03) 222 6440,
e-post registration@tampereconference.fi,
www. tampereconference.fi
Muut tiedustelut/Ytterligare uppgifter
Muihin tiedusteluihin vastaa kongressin pääsihteeri/Ytterligare uppgifter ger
kongressens generalsekreterare: Juha Auvinen, juha.auvinen@evl.fi, puhelin
(09) 1802 473. Lisätietoja myös verkko-osoitteesta/ Ytterligare uppgifter också på nätet, adress: www.evl.fi/kkh/kuo/klk/tamprere.html

