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LUKIJALLE
Tämä Lähetysteologisen Aikakauskirjan numero sisältää perjantaina 29.1.2016 Helsingin Tuomiokirkon kryptassa pidetyssä kansainvälisessä lähetysseminaarissa esitetyt puheenvuorot. Niitä on täydennetty ja toimitettu vastaamaan lehden toimituksellista linjaa. Kansainvälinen lähetysseminaari oli Kirkkohallituksen ulkoasiain
osaston Kirkon lähetystyön keskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari.
Liitteenä on myös ns. perussopimus sekä joulukuussa 2015 kirkon ulkoasiain neuvoston hyväksymä ”Yhteinen todistus. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaus” kieliversioineen. Aikaisemman
lähetysasiakirjan (2010) päivitetty versio on syntynyt laajan vuorovaikutuksellisen työskentelyn pohjalta. Lopullisen muodon on valmistanut kirkon lähetystyön toimikunta.
Risto Jukko			
Johtaja
Kirkon lähetystyön keskus		

Jaakko Rusama
Lähetysteologi
Kirkon lähetystyön keskus
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RISTO A. AHONEN

GLOBAALIN KRISTINUSKON HAASTEET

Kirkon lähetystyön keskus on kuluneen 40 vuoden aikana ansiokkaasti tukenut suomalaista lähetystyötä ja
välittänyt tietoa siitä, mitä maailmalla on tapahtunut. KLK on saanut toimia suuren murrosvaiheen keskellä.
Historian muutosvaiheiden aikana myös kieli muuttuu ja on jatkuvan muutosprosessin alainen. Eräät keskeiset
teologiset käsitteet saattavat vanhentua ja kantaa mukanaan historiallisia rasitteita (kuten denomination, younger churches, Christendom). Globaali kirkko on eräs tärkeistä uusista käsitteistä. On hyvä kysyä, tuoko puhe
globaalista kirkosta ja globalisoitumisesta mitään olennaisesti uutta ekumeeniseen keskusteluun.1
Kirkon universaalisuus ja katolisuus ilmaisevat teologisina käsitteinä rikkaammin kirkon olemuksen kuin
globaali kirkko, mutta se on myös hyödyllinen ja kuvaa kirkon todellisuutta mm. kahdella tavalla. Ensinnäkin
globaali kirkko korostaa kristinuskon maailmanlaajuista luonnetta ja kirkkojen riippuvuutta toisistaan. Se mitä
tapahtuu kirkolle toisella puolen maapalloa koskee myös meitä. Rajattomassa maailmassa ihmiset liikkuvat,
muuttavat, käyvät kauppaa ja osallistuvat tutkimustyöhön kaukana kotimaastaan.
Toiseksi globaali kirkko muistuttaa lähetystyön tavoitteesta viedä todistus Kristuksesta ”aina maan ääriin
saakka”. Tämä suuri tavoite on toteutunut maantieteellisessä mielessä niin, että miltei kaikista maista löytyy
kristillinen kirkko. Vielä on kuitenkin paljon sellaisia ihmisryhmiä ja ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet mitään
Kristuksesta tai eivät enää halua kuulla hänestä mitään. Lähetystyö jatkuu, mutta maantieteellinen ulottuvuus
ei painotu niin paljon kuin aikaisemmin. Sen sijaan esimerkiksi ajallinen, eskatologinen tavoite lähetystehtävän
täyttämisestä tulee entistä selvemmin esille. 2
Jeesus liitti lähetyksen ja kaiken lopun yhteen. Aikaa on niin kauan kuin lähetystyö on kesken. Kirkot ovat
aikaisemmin vähätelleet eskatologiaa ja se on jäänyt opin muodostuksessa sivuun. Tunnettua on esim. Friedrich
Schleiermacherin näkemys, jonka mukaan ”opilla viimeisistä ajoista” ei ole samaa painoarvoa kuin muilla opinkohdilla. Eskatologia on jätetty villin mielikuvituksen temmellyskentäksi ja lopun ajan merkkien sensaatiohakuiseksi selvittelyksi. Ihmiset eivät ole kuitenkaan menettäneet kiinnostustaan lopun aikoja kohtaan, vaan ovat
luoneet kirkon vaietessa sekulaarin eskatologian. Viihdeteollisuus on kehittänyt oman elokuvalajinsa ihmiskunnan viimeisten päivien kuvailusta tai avaruusmatkoista. Yllättävän paljon tilaa saavat televisiossa ja aikakauslehdissä erilaiset ennustajat. Lisaksi futurologiasta on tullut varteenotettava tieteenala.3
Kristillisen uskon eskatologinen sanoma on ainutlaatuinen ja monipuolinen ja avaa näkymän siitä, miten
kerran Jumalaa ylistetään kaikilla kielillä ja kaikkien kulttuurien kauneimmilla ilmaisutavoilla.
Viime aikojen missiologisessa keskustelussa on alettu syvemmin ymmärtää se, miten lähetyksessä on kyse
Jumalan missiosta, maailmansuunnitelmasta, jossa hän pelastaa ihmisen Kristuksen pelastustyön tähden ja uudistaa koko luomakunnan, luo uuden taivaan ja maan. Eskatologiassa ei ole niinkään kysymys kaiken lopusta
kuin täyttymyksestä, täyttymyksestä uskon ymmärtämisessä ja perille pääsemisessä.4

1

Sanneh 2003, 22–23. Rahner 1980, 44–56.

2

Schreiter 2004, 116–123.

3

Hornig 1980, 150–162.

4

Wright 2006, 313–319, 523–535, 625–651.
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KIRKKOJEN RIIPPUVUUS TOISISTAAN
Evankeliumi Kristuksesta on levinnyt satojen kielten ja kulttuurien piiriin. Kauas on kuljettu Antiokian, ensimmäisen kristillisen seurakunnan perustamisesta, jolloin uusi usko ylitti ensimmäisen kerran kulttuurirajat juutalaisen ja hellenistisen kulttuurin kohdatessa toisensa.  
Monikielisen ja -kulttuurisen uskon universaalinen luonne tulee hyvin ilmi kunkin kielen arvostamisessa.
Islamin mukaan vain yksi pyhä kieli, arabia kelpaa ilmoituksen ja rukouksen kieleksi., minkä vuoksi jokainen
muslimi joutuu opettelemaan rukoilemista varten arabiankielisiä Koraanin lauseita. Andrew J. Walls ja Lamin
Sanneh ovat osoittaneet sen, että kristinuskossa jokainen kieli ja kulttuuri on arvokas ja voi periaatteessa tulla
kristinuskon uudeksi vallitsevaksi pääkieleksi ja kulttuuriksi. 5
Kristilliset kirkot ovat joutuneet sinänsä tavattoman myönteisen, mutta kuitenkin hämmentävän kysymyksen eteen: muuttuuko uskon sisältö relatiiviseksi tulkintojen tulkinnaksi satojen kielien ja kulttuurien tuodessa
oman kontribuutionsa uskon tulkintaan. Kysymyksen tekee aiheelliseksi myös kristinuskon jatkuva pirstoutuminen pieniin yhteisöihin. Kun erillisten kirkkojen määrä oli vuonna 1900 vain 1600, se oli vuonna 2000 34
200 ja vuonna 2014 jo yli 45 000. Eli kristinusko pirstoutuu jatkuvasti lisää pieniksi ”yksiköiksi”, ryhmiksi,
liikkeiksi.
Laajempi ekumeeninen keskustelu kontekstuaalisuudesta alkoi harvinaisen otolliseen aikaan 1970-luvulla.
Sen avulla on opittu näkemään syvemmin uskon kulttuurisidonnaisuus. Aito usko pukeutuu aina jonkin kielen
ja kulttuurin asuun niin, että ihminen voi kokea uskon kaikkialla ”kotimaiseksi”, oman kulttuurin läpäisemäksi.
Kontekstuaalisuudessa ei ole kysymys vain uskon soveltamisesta tiettyyn kulttuuriin, vaan myös jokaisen kielen ja kulttuurin annin tuomisesta uskon ymmärtämiseen. Kontekstuaalisuudessa on tärkeää havaita myös kulttuurin rajoitukset ja kunkin kulttuurin turmeltuneisuus. Kirkkojen on autettava toisiaan havaitsemaan omien
kulttuuriensa rajoitukset.6

VANHAN KRISTIKUNNAN JA ETELÄN KRISTITTYJEN
KOHTAAMINEN
Kirkkojen pirstoutumisen jatkuessa joudutaan kysymään, onko puhe niiden keskinäisestä riippuvuudesta ja
yhteydestä vain kaunista sanahelinää. On suuri vaara, että kristityt ja kirkot etääntyvät yhä enemmän toisistaan.  
Vaikein ongelma koskee kristittyjen uuden enemmistön ja vanhan kristikunnan eli Euroopan kirkkojen suhdetta. Vanhan kristikunnan rinnalle on noussut viime vuosikymmenien aikana aivan toisenlainen kirkon elämän ja
järjestäytymisen muoto, jossa kirkko on yhteiskunnassa vähemmistökirkko, vaikka kristittyjen määrä voi olla
varsin suuri. Kristinusko on edennyt Afrikassa ja Aasiassa usein ihmisten luontaisten yhteyksien kautta kansanliikkeinä ja järjestäytynyt varsinkin helluntailaistyyppisinä muutaman sadan hengen pienyhteisöinä.7
Vanha kristikunta muotoutui vuosisatojen kuluessa vahvaksi vallankäyttäjäksi ja yhtenäiskulttuurin takaajaksi. Kirkko on valtion liittolaisena kantanut merkittävää yhteiskunnallista vastuuta. Valtakirkkona se on käytännössä ollut enemmistön kirkko. Samaistuessaan aikansa kulttuuriin kirkko on ollut altis vallitsevien aatevirtausten vaikutuksille, jotka ovat usein vieraannuttaneet kirkkoa sen omista juurista.   Kristikunnan suhde
lähetykseen on jäänyt etäiseksi mm. sen takia, että kaikki kristikunnan sisällä olevat ihmiset ovat olleet kirkon
jäseniä.
Toinen muoto puolestaan edustaa länsimaiden ulkopuolelle syntynyttä kristillisyyttä, jossa kristityt elävät
vähemmistönä vieraan uskonnon ja kulttuurin paineen alla ja kuuluvat usein köyhimpään väestönosaan.

5

Sanneh 1989, 210–212.

6

Shenk 2002, 122–128.

7

Hanciles 2008, 377–380.

8

LÄHETYSTEOLOGINEN AIKAKAUSKIRJA 17 (2016)

Globaalissa maailmassa nämä kaksi erilaiselta pohjalta muodostunutta kirkkoa kohtaavat toisensa kaikkialla,
myös Euroopassa, jonne on vuosikymmenien kuluessa tullut suuri määrä maahanmuuttajia, ei vain pakolaisuuden, vaan yhä enemmän liike-elämän, kansainvälisten työmarkkinain, tutkimuksen ja opiskelun takia. Maahanmuuttajat, varsinkin kiinalaiset, korealaiset ja nigerialaiset ovat vuosien kuluessa muodostaneet oman kulttuurin, kielen ja yhteydenpidon vaalimiseksi verkostoja ja yhteisöjä, joita on alettu kutsua niiden missionaarisen
vaikutuksensa vuoksi diaspora-ryhmiksi. Suurin osa näistä maahanmuuttajista on ollut nimenomaan USA:ssa
kristittyjä. Britannian 40 000 hengen korealaisyhteisössä kristittyjä on noin 70 prosenttia.8

KIRKKOJEN SISÄISET ONGELMAT YHTEYDEN ESTEENÄ
Eurooppalaisten kristittyjen on ollut vaikea tiedostaa kristinuskon piirissä tapahtunutta muutosta. Ekumeenista
keskustelua ei käydä enää eurooppalaisten ehdoilla eikä lähetystyön pääsuunta ole enää Euroopasta ja PohjoisAmerikasta muualle, vaan kaikkialta kaikkialle ja takaisin Eurooppaan. Liberaalisen teologian ja fundamentalismin rationalismi on etelän kristityille vierasta. Raamattua luetaan ja tutkitaan vanhan oraalisen perinteen mukaisesti kertomuksina. Etelän kristityille tyypillinen luottamus Jumalan uudistavaan ja parantavaan toimintaan
tulee ilmi mm. siinä näkemyksessä, miten näkyvän ja näkymättömän maailman rajaa pidetään ohuena ja miten
menneiden sukupolvien uskotaan olevan monella tavalla läsnä näkyvässä maailmassa.
Maahanmuuttajien kristillisyydessä on luonnollisesti omat ongelmansa. Heidän piirissään on paljon sellaista
ajattelua, jossa Euroopan kirkot nähdään vähitellen kuolevina ja etelän karismaattinen hengellisyys tulevaisuuden uskona. Ylemmyydentunto seuraa heitä. Kolonialismin varjo estää etelän kristittyjä usein näkemästä länsimaisen kristillisyyden rikasta hengellistä perintöä.9
Etelän kristityt ovat oppineet antamaan suuren arvon omalle kulttuurilleen uskontulkinnassa, mutta voidakseen ymmärtää eurooppalaisten ajattelua ja elämänasennetta heidän tulisi paneutua myös länsimaiseen kulttuuriin. Pinnallinen toisen kulttuurin tuomitseminen katkaisee yhteyden ja tässä tapauksessa eristää maahanmuuttajat kantaväestöstä. Kulttuurierot vaikuttavat asenteisiin ja aiheuttavat helposti vierauden tuntua. Johann
Sebastian Bachin kirkkomusiikki on kaukana afrikkalaisten helluntaiyhteisöjen äänekkäästä jumalanpalveluksesta ja musiikista.
Euroopan kirkoissa on puolestaan hämmennystä aiheuttanut erityisesti miljoonien ihmisten eroaminen kirkosta, mikä uhkaa rapauttaa monien kirkkojen talouden. Kirkon tilannetta on yritetty parantaa eri tavoin ottamalla huomioon paremmin ihmisten toiveet. Ongelmia ei kuitenkaan ratkaista loputtomilla kyselyillä siitä, mitä
mieltä ihmiset eilen olivat, ja mitä he mahdollisesti tänään ja huomenna ovat.
Tällaiset selvitykset tuovat mieleen Bonhoefferin väitteet halvasta armosta. Nimimerkki Morosus on luonnehtinut tällaista toimintaa ironisin sanoin:
Miten itsestään selvänä, ihmisille ilman muuta kuuluvana - muka evankeliumista puhutaankaan Jumala hyväksyy teidät sellaisina kuin olette. Sulavin sanoin, tuskatta ja vaivatta kuin kulkukauppias antejaan kehuen kuulen Suurimmasta
”todistettavan”: ottakaa vastaan, uusinta muotia, vaihtaa saa ellei kelpaa, annamme mieluisampaa tilalle, hinnatkin halvimpia.10

Kirkkojen uskottavuus kärsii pahasti, jos Eurooppaan muodostuneet tuhannet maahanmuuttajien seurakunnat
jäävät täysin erillisiksi yhteisöiksi vailla mitään yhteyksiä vanhoihin kirkkoihin. Kaiken lisäksi näiden maahan-

8

Jørgensen 2011, 9–19.

9

Escobar 2002, 84–87, 128–130.

10 Morosus 1969, 92–93.
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muuttajayhteisöjen määrä koko ajan kasvaa ja ne tulevat yhä enemmän vaikuttamaan eurooppalaisen uskonnollisuuden kokonaiskuvaan.
Ekumeeninen keskustelu kristittyjen yhteydestä koinonia-käsitteen pohjalta on osoittanut sen, miten siinä
on kysymys syvimmältään osallisuudesta Kristukseen (Hepr. 3:14) ja Pyhään Henkeen (Hepr. 6:4). Kristittyjen
yhteys ei ole sen takia vain ulkonaista suhteiden ja pelisääntöjen järjestelyä, vaan se koskettaa kristillisen uskon
ydintä, syntyä ja kasvua. Pakistanin kirkon piispa Manu Rumalshah puhui vuosia sitten lähetysjuhlilla lämpimästi suomalaisesta lähetystyöstä ja perusteli lähetystyötä sanomalla: ”Ilman teitä me emme olisi eheät. Ilman teitä
olisimme vajaat”. Sen vuoksi kristittyjen eristäytymisestä kärsivät kaikki osapuolet.
Kirkkojen pirstoutuminen, lähetyksen murrosvaihe ja epävakaa maailmantilanne ovat pakottaneet kirkkoja
eri puolilla maailmaa selvittämään, mikä on kirkon identiteetti tässä ajassa, miksi kirkko on olemassa ja mitä ja
keitä varten. Identiteettiin sisältyy lähtökohtaisesti kaksi oletusta tai pikemminkin väitettä. Toisaalta kirkolla on
oma muuttumaton uskon perustansa, toisaalta sen uskon muoto on muutoksenalainen ja saa aikojen vaihtuessa
uusia piirteitä. Kirkko kadottaa jotain identiteetistään, ellei se löydä uskolle ymmärrettävää muotoa aikojen
vaihtuessa. Toisin sanoen identiteetin etsiminen on jatkuva prosessi.
Kirkon muuttumaton perusta löytyy kirkon apostolisuudesta, joka korostaa silminnäkijätodistusta: ”…minkä
olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: elämän
Sanasta.” (1. Joh 1:1). Apostolisuus merkitsee uskollisuutta tälle todistukselle. Sitä ei ole tarkoitettu kuitenkaan säilöttäväksi, vaan kuulutettavaksi ja jaettavaksi kaikkialla. Toiseksi apostolisuus merkitsee uskollisuutta
apostoliselle lähetystehtävälle. Lähetysteologia on avannut kirkon olemuksen ja tehtävän aivan uudella tavalla,
kun se on osoittanut apostolisen lähetystehtävän perustuvan Kolminaisuuteen ja sen persoonien keskinäiseen
yhteyteen ja rakkauteen. Kristityille annettu lähetystehtävä on sen jatkumoa, jossa Isä on lähettänyt Pojan ja Isä
ja Poika Pyhän Hengen maailmaan.11
Kirkon olemassaolo ja tarkoitus perustuu kaikessa Jumalan valintaan, kutsuun ja valtuutukseen. Kirkon
elämälle on tärkeintä olla ja pysyä lähettämisen ketjussa ja jatkumossa. Kirkko on syntynyt lähetyksestä ja elää
niin kauan kuin lähetyksen aikaa on. Kirkon olemusta leimaa ’lähetettynä oleminen’ (Being Sent). Lähetyksen
perustuminen Kolminaisuuteen ja Jumalan maailmansuunnitelmaan merkitsee sitä, että kirkon tulevaisuus on
riippuvainen ’lähetettynä olemisesta’ ja siitä seuraavasta lähetystehtävästä.
Identiteetin etsiminen merkitsee muuttumattoman perustan tiedostamisen lisäksi sen selvittämistä, miten
suhteet tulisi järjestää muihin kirkkoihin ja yhteiskuntaan. Edellä on ollut puhetta kristillisen uskon kulttuurisidonnaisuudesta. Voidakseen ymmärtää ja kunnioittaa muita kirkkoja ja niiden jäseniä, on paneuduttava kristittyjä erottaviin kulttuurieroihin. Siinä eräs polttava ongelma koskee, varsinkin Afrikassa ja Aasiassa, historian
uudelleen arviointia. Monissa maissa ja kirkoissa on herättänyt paljon katkeruutta se, että heille on saneltu,
miten tulee elää ja miten ymmärtää oma historia. Ulkopuoliset ovat kirjoittaneet historian. Katkerat muistot
saattavat seurata sukupolvesta toiseen. Maailmassa lähetyksen kiusana on vielä kauan kolonialismin ja postkolonialismin perintö. Voidakseen toimia sovituksen ja sovinnon lähettiläinä on uskallettava kohdata myös historian painolasti.
Maailmanlähetyksen muuttuneen tilanteen takia paikallisseurakunnan rooli lähetyksessä on korostunut
merkittävästi. Voi kysyä retorisesti, mitä onkaan tapahtunut. Samalla kun tehtävämme kaukana maailman toisella puolella jatkuvat, viime kuukausien aikana paikallisseurakuntien eteen on ilmaantunut todellinen lähetyskenttä. Suurissa asutuskeskuksissa keskellä kielien ja kulttuurien sekamelskaa monet turvapaikanhakijat
odottavat seurakunnan kutsua. Monissa seurakunnissa on saatu iloita siitä, että pakolaiset ovat halunneet tulla
tutustumaan seurakunnan toimintaan. Kauneimpia joululauluja on ollut kuuntelemassa iso joukko turvapaikanhakijoita. Paikallisseurakunnille on avautunut lähetyksen perusmuoto, sen osoittaminen, miten tässä maailmassa kunnioitetaan ja ylistetään elävää Jumalaa.
Kirkon tunnetuista neljästä olemusmääreestä (apostolinen, katolinen, yksi ja pyhä) etenkin sana ”pyhä”
muistuttaa tästä perustehtävästä. Kirkko ja sen jäsenet eivät itsessään ole millään tavalla pyhiä, mutta kirkko on

11 Koyama 1976, 1–5.
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pyhä Kristuksen tähden ja sen tehtävän takia, mihin Jumala on erottanut sen maailmasta. Israelin kansa valittiin
maailmalle osoittamaan, miten elävää Jumalaa kunnioitettiin ja palveltiin:
… Israel, sinä jonka olen valinnut palvelijakseni - ja teidän tulee tuntea minut ja uskoa minuun, ymmärtää, kuka minä
olen… Minä olen puhunut, minä olen pelastanut, olen ilmaissut teille tahtoni, minä itse, ei kukaan muu. Te olette minun
todistajani, sanoo Herra. (Jes.43: 10–12)

MIHIN JUMALA TUNNUSTAUTUU?
Todistuksen problematiikkaa avaa hyvin 1970- ja 1980-luvulla käyty keskustelu kansalaisuskonnosta (civil religion). Sosiologi Robert Bellah kiinnitti huomiota siihen, että USA:n presidenttien virkaanastujaispuheissa kansakunnan historiaa ja tulevaisuutta on tarkasteltu voimakkain uskonnollisin kielikuvin. Presidentit ovat puhuneet
valitusta kansasta, jumalallisesta kutsumuksesta (manifest destiny), Kaitselmuksen ainutlaatuisesta johdatuksesta ja USA:sta rauhan ja demokratian takaajana. Bellahin havaintoja seurasi vilkas kansainvälinen keskustelu
kansalaisuskonnollisuuden ilmenemisestä eri maissa.12 Vilkas keskustelu ja tutkimustyö avasivat monia mielenkiintoisia piirteitä uskonnon asemasta yhteiskunnassa, mutta professori Martin E. Marty kiteytti kansalaisuskonnon merkityksen väittämällä, ettei siinä ole kysymys todellisesta uskonnosta, koska kukaan ei käytännössä
harjoita sitä eikä tunnustaudu siihen. Aito uskonto johtaa tunnustavan seurakunnan elämään.13
Kirkon elämälle on ratkaisevaa se, mihin Jumala tunnustautuu. Apostolit lähetettiin nimenomaan Jeesuksen
sovituskuoleman ja ylösnousemuksen todistajiksi, ei jonkin ylevän elämäntaidon esittelijöiksi.
Yhdessä suuressa asiassa olemme tulleet yllättäen lähemmäksi lähetyksen lopullista päämäärää ja täyttymystä. Nyt alamme jo hiukan pystyä enemmän kuvittelemaan, mitä Ilmestyskirjan 7. luvun näky tarkoittaa:
Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista
maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään
valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa ja huusivat kovalla äänellä: – Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän, joka
istuu valtaistuimella, hän ja Karitsa! (Ilm. 7: 9–10).
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MIIKKA RUOKANEN

JUMALAN MISSIO JA KIRKON KASVU
USKON JA RAKKAUDEN ”KORIT”
Kaiken terveen kristillisen teologian eräs tunnusmerkki on aina ollut tietty distinktio, vaikka ei suinkaan separaatio, uskon ja rakkauden välillä. Tätä voidaan myös kutsua uskon ja etiikan, evankeliumin ja lain, armon ja
luonnon distinktioksi tai lunastuksen ja luomisen distinktioksi. Pohjana on Vanhan ja Uuden testamentin keskeinen opetus, rakkauden kaksoiskäsky: Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä kuten itseäsi. Uudessa testamentissa tämä muuntuu uskon ja rakkauden kaksoiskäskyksi: ”Tämä on hänen käskynsä: meidän tulee uskoa
hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme.” (1. Joh. 3:23)
Sekä teologisesti että filosofisesti katsoen pelkkä eettinen toiminta ei ole vielä uskontoa, oikeaa etiikkaa
voi harjoittaa ilman uskontoakin. Uskolla on kuitenkin aina vaikutus etiikkaan: se tarkentaa luonnollista käsitystämme oikeasta ja väärästä sekä motivoi ja energisoi toimimaan hyvän ja arvokkaan puolesta. Filosofisesti katsoen uskonnollinen usko on jotain, joka keskittyy ”perimmäisen todellisuuden” (the ultimate reality) ympärille:
uskonto etsii perimmäistä selitystä siihen, miksi universumi ja me olemme olemassa, mikä on kaiken olemisen
tarkoitus, mitä voimme toivoa, onko olemassaoloa kuoleman jälkeen, jos on olemassa perimmäinen todellisuus,
miten voimme saada siihen yhteyden, jne. Etiikka ei edes yritä vastata tällaisiin kysymyksiin. Yleensä terveessä
missiologiassa uskon ja rakkauden ”korit” ovat tasapainossa. Kolmiyhteisen Jumalan missio (missio Dei), johon
kirkko ja kristityt osallistuvat, tähtää syntisen kääntymykseen, uskon syntymiseen ja uuteen elämään kristittynä yhteydessä Kolmiyhteisen Jumalan omaan elämään ja kirkon kommuunioon. Samanaikaisesti Jumalan missiolla on myös immanenttiset ulottuvuutensa: se tähtää sovintoon ja rauhaan ihmisten kesken, yhteiskunnalliseen
oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon, ihmisoikeuksien toteutumiseen, ihmisarvoiseen elämään, keskinäiseen
palveluun, yhteisön heikoimmista jäsenistä huolehtimiseen jne. Kaikki tällainen edustaa tervettä luomisen teologiaa, pyrkimystä Jumalan luomistyön varjeluun ja kukoistukseen.
Luomisen etiikka tulee selvästi esille Jeesuksen saarnassa kotikaupungissaan Nasaretissa. Siinä hän kertoo,
miksi hänet on lähetetty maailmaan. Jeesus siteeraa profeetta Jesajaa:
Herran Henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan
Herran riemuvuotta. … Tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen. (Luuk. 4:18–21)

Sama ajatus, että Jumala puolustaa vallasta osattomia köyhiä ja sorrettuja on nähtävissä myös Marian kiitosvirressä (Luuk. 1:46–55). Näissä profeetallisissa sanoissa, kuten profetiassa aina, on kaksi merkitystasoa: sekä
konkreettinen eettisen vapautuksen taso tässä ja nyt että sitä syvempi ikuisen pelastuksen taso eskatologisessa
täyttymyksessä.
Kirkkohistoriallinen tutkimus on osoittanut, että kirkon rakkauden palvelu eli diakonia oli yksi avain kristinuskon ilmiömäiseen leviämiseen antiikin Rooman valtakunnassa. Esim. yksin Rooman seurakunta vuoden 250
paikkeilla avusti päivittäin 1500 köyhää. Ympäri Välimeren seurakunnat perustivat sairaaloita, koteja vanhuksille ja orvoille sekä jakoivat ruokaa nälkäisille – kaikki tämä apu annettiin myös ei-kristityille. Tämä huolenpito
oli täysin ennennäkemätöntä antiikin maailmassa. Ei-kristitty keisari Julianus (331–363) pelkäsi, että ”kristityt
saattavat hyvillä töillään kaapata koko maailman itselleen”. Tätä perintöä jatkaa tänäänkin kristillisen lähetykseen olennaisesti kuuluva diakonia.
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NYKYMISSIOLOGIAN IMMANENTTIS-EETTINEN TRENDI
Kun lukee aikamme ekumeenisia missiologisia dokumentteja, protestanttisten mainline-kirkkojen tai niiden lähetysjärjestöjen lähetysteologisia asiakirjoja tai yksittäisten missiologien tekstejä, ei voi olla huomaamatta, että
tämän hetken trendinä on yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden vahva korostus - ei vain karitatiivinen diakonia, vaan profeetallinen poliittinen vaikuttaminen yhteiskunnassa. Se on meidän aikamme kontekstuaalista
missiologiaa, konkreettisesta tarpeesta nousevaa pohdintaa. Missiologia, joka on nostanut voimakkaasti esille
kontekstuaalisuuden teeman, on itsekin oman kontekstinsa tuote: se heijastelee niitä arvoja ja ongelmia, joiden
keskellä lähetysteologiaa tänään harjoitetaan.
Tällöin yhteiskunnan sosiaalieettiset kysymykset nousevat etualalle, samoin konkreettinen toiminta muutosvoimana kohti tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Missio nähdään ennen muuta profeetalliseksi toiminnaksi, joka saa vahvasti poliittisen vaikuttamisen eli poliittisen lobbauksen hahmon. Eikä
tämä ole lainkaan huono asia, mutta ongelma saattaa syntyä ensinnäkin siitä, että missiologisen pohdinnan lausumattomaksi esiymmärrykseksi tulee helposti ajanhenki (Zeitgeist), sen vallitseva ideologinen ja moraalinen
eetos, jokin poliittinen ohjelma tai jonkin intressiryhmän agenda. Eli missiologiasta tulee liian kontekstuaalista!
Eettisesti painottunut missiologia saisi pohtia älyllisemmin ja itsekriittisemmin omaa esiymmärrystään (Vorverständnis, Vorgriff ). On myös täysin ymmärrettävää, että kehittyvissä maissa, joissa yhteiskunnalliset ongelmat
ovat vielä länsimaita huomattavasti suurempia, yhteiskunnallisen vaikuttamisen agenda painottuu lähetysteologiassa. Mutta toisaalta, tästä huolimatta kasvavien etelän kirkkojen lähetysteologia ei ole latistanut uskon koria
samassa määrin kuin länsimainen missiologia; siellä uskon ja rakkauden ulottuvuus ovat molemmat vahvoja.
Toinen ongelma on se, että nykymissiologian on erittäin vaikea sanoittaa mielekkäällä, tuoreella ja innostavalla tavalla Jumalan lähetyksen uskon korin aluetta. On vaikeaa sanoa mitään relevanttia esim. inkarnaatiosta,
rististä, sovituksesta, ylösnousemuksesta, pelastuksesta, Pyhän Hengen työstä, ikuisesta elämästä, eskatologiasta jne. Nämä tuntuvat jääneen jonnekin oppihistorian museoon. Eettisistä asioista on paljon helpompi puhua,
ne ovat konkreettisia, suhteellisen helposti kaikkien ymmärrettävissä.
Professori Kati Niemelältä kysyttiin Kirkko ja kaupunki -lehden haastattelussa 18.11.2015: ”Mitä ajattelee
helsinkiläinen luterilainen pappi parinkymmenen vuoden päästä?” Niemelän mukaan esim. suhtautumisessa
lähetystyöhön tulee tapahtumaan selkeä muutos: ”Evankelioimisen merkitys nähdään vähäisenä ja julistuksen
rooli pienenee, mutta samalla tullaan ajattelemaan, että kirkon on oltava laajasti yhteiskunnallinen vaikuttaja.
Se on tavallaan moderni versio lähetystyöstä.” Lähetystyön latistuminen yhteiskunnalliseksi vaikuttamiseksi on
seurausta laajemmasta teologian ja spiritualiteetin ohenemisesta tai ainakin sen muutoksesta. Niemelä toteaa:
”Papit eivät itse lue Raamattua eivätkä pidä sen opettamista yhtä tärkeänä kuin ennen. … Perinteisiin oppeihin
uskotaan vähemmän, mutta uskontoa sinällään ei pidetä vähemmän merkityksellisenä.” Tämä muutos on jo
aiemmin havaittu ja yksityiskohtaisesti dokumentoitu mm. Kirkon tutkimuskeskuksen selvityksissä. On tapahtumassa uskontajun vahva kontekstualisoituminen tämän hetken länsimaisen sekulaarin kulttuurin ja yhteiskunnan eetokseen.

JUMALAN MISSIO JOHANNEKSEN EVANKELIUMISSA
Vahvaan eettiseen ja jopa poliittiseen vaikuttamiseen pyrkivä profeetallinen lähetysajattelu on tärkeää siksi,
että todellisiin ongelmiin pyritään vaikuttamaan porautumalla yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden syihin ja juuriin. Ongelma saattaa syntyä siitä, että tällainen missiologia korostaa Jumalan missiosta liiaksi vain osatotuutta. Immanenttis-eettinen lähetysajattelu osaa puhua hyvin Jumalan rakkauden laista mutta puhe Jumalan
pelastavasta rakkaudesta eli armosta ja evankeliumista voi olla vaikeampaa.
Kristillisellä kirkolla on oikeutus ja kyky osallistua Jumalan missioon tässä hänen maailmassaan vain ja ainoastaan sen perusteella, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi antaa tämän oikeutuksen. Seuraavassa avataan
lyhyesti näkökulmaa Kolmiyhteisen Jumalan missioon kanonisissa kirjoituksissa, kristillisen uskon perusteksteissä. Esitetyt ajatukset voidaan löytää laajasti sekä Vanhasta että Uudesta testamentista, mutta tässä otetaan
esimerkiksi vain Johanneksen evankeliumi sekä joitain viitteitä muihin evankeliumeihin.
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Johanneksen evankeliumin perusteema kuuluu: Maailman luonut Logos tulee omaan maailmaansa: ”Sana/
Logos tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä
ainoalle Pojalleen antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.” (1:14) ”Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo”
(1:4). ”Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.” (1:11) ”Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät
tuntemaan hänet.” (1:18)
Jumala lähetti Logoksensa maailmaan antaakseen elämän, valon, armon ja totuuden, itsensä Jumalan tuntemisen ja yhteyden Jumalaan. Mutta maailma elää ”pimeydessä” eli epäuskossa, paatumuksessa, synnissä. ”Valo
on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemesta pimeyden. Se, joka
tekee pahaa, kaihtaa valoa; hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi.” (3:19–20) Vain harvat ottivat
hänet vastaan; maailma vihaa valoa, koska se ei halua tunnustaa syntejään.
Johannes Kastaja oli lähetetty valmistamaan tietä Pelastajalle: ”Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta,
jotta kaikki uskoisivat siihen.” (1:7) ”Minä olen sen nähnyt ja todistan, että tämä mies on Jumalan Poika.” (1:34).
Muiden evankeliumien mukaan Johannes Kastaja valmisti tietä Messiaalle kutsumalla ihmisiä kääntymykseen
(metanoia), tunnustamaan syntinsä, ottamaan vastaan kaste anteeksiantamuksen merkkinä sekä elämään tämän
jälkeen oikeudenmukaista elämää lähimmäisiä rakastaen. Kaikissa evankeliumeissa Johannes Kastaja toteaa:
”Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä.” Johanneksen evankeliumissa Kastaja näkee, että Pelastajalla on kaksi päätehtävää:
1.

Ensinnäkin, hän on ”Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin.” (1:29, 36) Hän on uuden liiton syntiuhri ja uuden liiton aterian pääsiäislammas, joka puhdistaa ihmiset synnin syyllisyydestä ja
rangaistuksesta. Hänen uhrinsa myös yhdistää meidät jumalalliseen ikuiseen elämään: ”Sillä, joka syö
minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä. ... Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy
minussa, ja minä pysyn hänessä.” (6:54, 56)

2.

Toiseksi, Pelastaja ”kastaa Pyhällä Hengellä” (1:33). Messias/Kristus eli ”Voideltu” on Pyhän Hengen
voitelema ja täyttämä henkilö, joka antaa Pyhän Hengen niille, jotka ottavat hänet vastaan; tämä sama
Jumalan Henki yhdistää uskovan Kolmiyhteisen Jumalan omaan elämään. Johanneksen evankeliumi
käyttää 40 kertaa verbiä menein (”pysyä”, 1 Joh. 27 kertaa) kuvaamaan intiimiä yhtymystä Jeesuksen ja
uskovan välillä. (Paavali käyttää liki 160 kertaa ilmaisua en Khristo, olla ”Kristuksessa”.)

Pelastaja, Vapahtaja, Messias/Kristus, Logos, Jumalan Poika, Jumalan Karitsa, Ihmisen Poika, Israelin kuningas
– Johanneksen evankeliumi käyttää rikasta terminologiaa - on lähetetty maailmaan antamaan ihmisille ikuisen
elämän. Tämä on Kolmiyhteisen Jumalan mission olennaisin substanssi ja sisältö! Tärkeimmät välikappaleet, joiden kautta ikuinen elämä annetaan ovat Kristuksen sanat, hänen ruumiinsa ja verensä sekä Pyhä Henki. ”Henki
yksin tekee eläväksi … Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä.” (6:63) Karitsan uhriveri pesee
pimeyden lapset puhtaiksi, eukaristiassa Kristus antaa meille lihansa ja verensä - oman itsensä, ristinuhrinsa
ja ylösnousseen ruumiinsa, ikuisen elämänsä, Pyhä Henki yhdistää meidät Triniteetin jumalalliseen elämään.
Inkarnaation periaatteen mukaisesti Triniteetti antaa armonsa meille aineeseen inkarnoituneena: kirjoitetun ja
puhutun sanan, kasteen veden sekä eukaristian leivän ja viinin kanssa ja kautta (vrt. Martti Lutherin cum, in,
sub -periaate eli ns. reaalipreesens). Kirkon kutsumuksena on tarjota näitä Jumalan armon välikappaleita kaikille
ihmisille - kaikkien Jumalan luomien ihmisten korkein ihmisoikeus on saada ottaa vastaan ikuisen elämän lahja!
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IHMISOIKEUKSISTA TÄRKEIN: OIKEUS SYÖDÄ IKUISEN ELÄMÄN
LEIPÄÄ
Jeesuksen itseymmärrys hänen missiostaan kiteytyy Joh. 6:ssa, jossa hän puhuu elämän leivästä, uuden liiton
mannasta, joka antaa ikuisen elämän: ”Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän. …
Minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta. … Minä olen elämän leipä. … Minä olen tämä elävä leipä, joka on
tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan
sen, että maailma saisi elää. … Sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä…” (6:33, 41, 48,
51, 54). ”Isä, elämän lähde, on tehnyt myös Pojasta elämän lähteen.” (5:26)
Jeesus perusti uuden liiton uhrin ja pääsiäisaterian, jolla syömme Jumalan Karitsan lihaa ja juomme hänen
vertaan. Tämä on se taivaasta lähetetty uusi manna ja elämän leipä, joka antaa meille ikuisen elämän. Jumalan
mission ydin kuuluu: Jeesus lähetettiin maailmaan, jotta voisimme syödä hänen lihaansa ja juoda hänen vertaan;
Jumalan Poika piti teurastaa ristillä, jotta hänet voidaan syödä ja juoda. Näin hänen elämänsä ja meidän elämämme yhdentyvät, toteutuu salattu unio cum Christo. Hänen lihansa ja verensä ovat se ”kuolemattomuuden lääke”
(Ignatios ja Irenaeus: pharmakon athanasias), joka parantaa meidät katoavaisuuden taudista ja antaa meille ikuisen elämän. Ei ihme, että Jeesuksen aikalaiset kauhistelivat Jeesuksen radikaalia puhetta! ”Sietämätöntä puhetta. Kuka voi kuunnella tuollaista?” (6:60) Monet jättivät Jeesuksen.
Kun Jeesuksen toiminta oli tulossa päätökseensä ja risti jo häämötti, Jeesus itse toteaa elämänsä huipennuksesta: ”Nyt olen järkyttynyt. Mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä! Ei! Juuri tähän on elämäni
tähdännyt.” (12:27) Jeesus ymmärsi tulevansa ristillä uuden liiton pääsiäislampaaksi, joka pitää syödä ja juoda,
jotta saisimme ikuisen elämän. Ristillä ”tämän maailman ruhtinas syöstään vallasta” ja ristillä ”minä vedän kaikki
luokseni” (12:31–32). Ristillä saatana, synti, rangaistus, kuolema ja helvetti menettävät valtansa. Jeesus vetää
meidät luokseen yhtymään hänen kuolemaansa - Pyhän Hengen synnyttämässä uskossa, kasteessa ja Jumalan
Pojan lihan ja veren aterialla. Näin me yhdymme sekä hänen ristin uhriinsa että ylösnousemusruumiiseensa ja
näistä aukeavaan uuteen, ikuiseen, katoamattomaan ylösnousemuselämään.
Kuolemattomuuden lääkkeen tarjoaminen mahdollisimman monille katoavaisille on myös kirkon mission
tärkein tehtävä ja ydin. Jotta tämän vastaanottaminen olisi mahdollista, tarvitaan kutsu kääntymykseen, syntien tunnustamiseen (metanoia, Mark. 1:15, Luuk. 24:47) ja uskoon (Mark. 16:16; Joh. 20:27–31). Tarvitaan
myös syntien anteeksijulistaminen (Joh. 20:23, Luuk. 24:47), kaste sekä opetus siitä mitä tämä kaikki merkitsee (Matt. 28:19–20). Osallistuessaan Jumalan missioon kirkko kutsuu ihmisiä suureen eskatologiseen juhlaan
ikuisesti kestävälle ”Karitsan hääaterialle” (Ilm. 19:7-9). Jokainen eukaristian vietto, Kristuksen ruumiin ja veren
juhla, on tämän aterian ennakoiva merkki, jokaisessa messussa on jo kappale taivasta maan päällä. Sosiaalieettiset pyrkimyksemme tulevat tarpeettomiksi sinä päivänä, kun Jumala luo ”uuden taivaan ja uuden maan” (Ilm.
21:1). Karitsan hääjuhla ei pääty milloinkaan!
Kirkon tärkein tehtävä on kutsua ihmiset tähän juhlaan - ikuiseen elämään ja iloon - kaikki muu on tälle
alisteista ja kaiken muun tulee palvella tätä ikuista päämäärää. Jos kirkon missio tyytyy vähempään, se pettää
saamansa valtuutuksen. Vatikaanin toinen konsiili toteaa osuvasti: ”Liturgia on huippu, jota kohti kirkon työ
suuntautuu ja samalla lähde, josta kaikki sen voima pulppuaa.” Jumalan ja kirkon missio päättyy ylösnousemukseen ja uuteen luomiseen, mutta taivaallinen liturgia jatkuu ikuisesti. (Johanneksen evankeliumi ei eksplisiittisesti puhu pelastavan armon vaikutuksesta ihmisyyden ulkopuoliseen luontoon; siksi jätän tämän pohdinnan
esitykseni ulkopuolelle.)

TRINITAARINEN MISSIO DEI
1.
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Johanneksen evankeliumissa Kolminaisuuden ensimmäinen persoona toimii lähettämänsä Logoksen/
Pojan kautta. Isä tulee tunnetuksi ja antaa ikuisen elämän ihmisille Jeesuksen kautta, hän lähetti Poikansa ikuisen elämän leiväksi maailmalle. Itse asiassa Isä myös toimii aktiivisena agenttina, joka vetää
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ja houkuttelee syntisiä kääntymykseen ja Kristuksen yhteyteen: ”Ei kukaan voi tulla minun luokseni,
ellei Isä, joka minut on lähettänyt, vedä häntä.” (6:44) ”Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Isä sitä
hänelle suo.” (6:65)
2.

Ensimmäisen ja toisen persoonan missio ovat toisistaan riippuvaisia: Isä ”kirkastaa” (tekee tunnetuksi)
Poikansa, ja Poika ”kirkastaa” Isän (12:23, 28; 13:31–32; 17:1, 4–5). Johanneksen evankeliumissa Jeesus
kautta linjan johdonmukaisesti ja moneen kertaan korostaa hänen ykseyttään hänen lähettäjänsä, Isän,
kanssa: hänen sanansa ovat itse asiassa hänen Isänsä sanoja ja hänen tekonsa hänen Isänsä tekoja. ”En
minä ole tulostani itse päättänyt - minut lähetti hän, joka on totuus itse. Te ette häntä tunne, mutta minä
tunnen hänet, koska tulen hänen luotaan ja koska hän on minut lähettänyt.” (7:28–29) ”Minä vain ilmoitan maailmalle sen, minkä olen häneltä kuullut.” (8:26) ”Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt,
mitä minun tulee puhua ja julistaa.” (12:49) ”Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa,
ja minun tekoni ovat hänen tekojaan.” (14:10) ”Ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain
sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika.” (5:19) ”Minä teen kaiken hänen
mielensä mukaan.” (8:29) ”Minä ja Isä olemme yhtä.” (10:30)

3.

Pyhä Henki on elävä, läsnä oleva ja vaikuttava, Isän ja Pojan lähettämä Kolminaisuuden kolmas persoona, jonka tehtävänä on ”kirkastaa” Jeesus Kristus, tehdä hänen persoonansa ja työnsä merkitys ymmärrettäväksi ja vastaanotettavaksi. ”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa
teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.” (14:26) ”Te saatte puolustajan;
minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja todistaa minusta.” (15:26) ”…
hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä
tuomio. Synti on sitä, että ihmiset eivät usko minuun… (16:8–9) ”Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa
teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee,
ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa
minulta. Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille
ilmoittaa.” (16:13–15)

Pyhä Henki on Triniteetin mission aktuaalinen läsnäolo ja voima, mutta hänen eläväksi tekemänsä totuus on Isän
totuus, jonka hän saa Kristukselta. Pyhän Hengen missio on yksi ja sama kuin Isän ja Pojan missio: on vain yksi
armon evankeliumi, ei evankeliumia numero kaksi. On tärkeä huomata, että Uudessa testamentissa pneumatologialla on aina kristologinen sisältö, se on aina vahvasti yhteen ja samaan evankeliumiin, Kristuksen ristiin ja
ylösnousemukseen sidottu. Nykyajan missiologiassa on trendejä, jotka spekuloivat universaalilla, kristologiasta
irrotetulla pneumatologialla ja näkevät Pyhän Hengen pelastavaa toimintaa mm. muissa uskonnoissa.
Pyhän Hengen aktualiteetissa Triniteetin missio kietoutuu yhdeksi, kolmen persoonan toinen toisensa läpäisemäksi perikoreesiksi. Triniteetistä ulospäin suuntautuvat teot luomisessa, lunastuksessa ja eskatologisessa
täyttymyksessä ovat jakamattomat (opera Trinitatis ad extra sunt indivisa). (1) Kun Isä toimii, samalla toimivat
Poika ja Henki: Isä luo kaiken Poikansa/Logoksen kautta ja häntä varten; Isä voi tulla tunnetuksi vain Poikansa
toiminnan kautta; Henki elävöittää ihmisen ja luo yhteyden ihmisen ja Jumalan välille. (2) Kun Poika toimii,
myös Isä ja Henki ovat aktiivisia: Isä lähettää Pojan, Pojan toiminta on kaikessa täysin Isästä riippuvainen; Pojan
erityisyys on siinä, että sikiämisestä ylösnousemukseen asti hänessä vaikuttaa erityinen Pyhän Hengen voima ja
täyteys, hän on Khristos, Hengen ”voitelema”. (3) Kun Pyhä Henki toimii, hän toimii Isän lähettämänä ja Poikaa
kirkastaen, hän tekee Kristuksen ymmärrettäväksi ja kutsuu ihmisen kääntymykseen, uskoon; hän mahdollistaa
yhtymyksen Kolmiyhteisen Jumalan elämään. Ylösnousemuksen ja paruusian välisessä ajassa, jossa me elämme,
Jumalan mission ensisijainen agentti on Pyhä Henki, toissijainen agentti ovat Jeesuksen opetuslapset: ”Myös te
olette minun todistajiani…” (15:27)
Johanneksen evankeliumissa voimme puhua lähettämisen ”ketjusta”, jossa Kolmiyhteisen Jumalan missio
toteutuu: ”’Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.’ Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti
ja sanoi: ’Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellät-
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te anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi.’” (20:21–23) ”Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen
minäkin lähettänyt heidät.” (17:18)
Isä lähetti Jeesuksen ja Jeesus lähettää seuraajansa Pyhän Hengen voimassa arvovallalla julistamaan syntien
anteeksiantamuksen evankeliumia ja tarjoamaan kaikille taivaasta tullutta elämän leipää, Jumalan Pojan lihaa
ja verta. Kaiken tähtäyspisteenä on ikuinen elämä. Triniteetin mission toissijaisina agentteina Jeesukseen uskovat ovat Kolmiyhteisen Jumalan täysivaltaisia edustajia: ”Totisesti, totisesti: joka ottaa vastaan sen, jonka minä
lähetän, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt.” (13:20)

EPÄUSKON JA USKON DIALEKTIIKKA
Johanneksen evankeliumi kiertyy uskon ja epäuskon dialektiikan ympärille. Jumalan mission tarkoituksena
on valaista ihmisten pimeys, johtaa heidät kääntymykseen ja armoon - lahjoittaa nautittavaksi Jeesuksen ristin
uhri ja osallisuus ylösnousemusruumiiseen, antaa ihmisille Pyhä Henki ja ikuinen elämä. Jeesus päättää julkisen
toimintansa Johanneksen evankeliumissa ”huutaen kovalla äänellä” julki syyn, miksi Isä lähetti hänet maailmaan:
Jeesus huusi kovalla äänellä: ’Joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan lähettäjääni. Joka näkee minut, näkee lähettäjäni. Minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. -- En minä ole
puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, ja minä tiedän, että hänen käskynsä on ikuinen elämä (sananmukainen käännös). Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun
käskenyt puhua.” (Joh. 12:44–50)

Evankelista ihmettelee Jeesuksen aikalaisten epäuskoa: ”Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten
nähden, nämä eivät uskoneet häneen.” (12:37) Evankelista Markus (6:6) sanoo Jeesuksesta: ”Ihmisten epäusko
hämmästytti häntä.” Johannes, Matteus ja Markus, kaikki kolme evankelistaa - kuten myös Paavali - siteeraavat
Jes. 6:9–10 ja pohtivat epäuskon voimaa vakuuttavien tosiasioiden edessä. Epäuskon ihmettely on yksi keskeinen Uuden testamentin teologian teema.
Johanneksen evankeliumin draamallinen huipennus on epäilevän Tuomaan tunnustus. Jeesus sanoo Tuomaalle: ”Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko!”
Tuomas vastaa heti: ”Minun Herrani ja minun Jumalani!” (20:27–28) Tuomas kaksinkertaisesti tunnustaa Jeesuksen jumaluuden: Jeesus on Kyrios (kreikankielinen kiertoilmaisu Jumalan pyhälle hepreankieliselle nimelle
”Jahve”) ja Theos (kreikan yleissana ”Jumala”). Alusta alkaen Jeesuksen jumaluuden tunnustaminen on ollut
kriteeri sille, mikä on kristillistä. Varhaisten vuosisatojen ekumeeniset konsiilit ja kirkkoisät kävivät teologista
kamppailua siitä, miten ymmärtää Jeesuksen identiteetti ”tosi ihmisenä” ja ”tosi Jumalana” - tämä oli yksi varhaisen kristillisen teologian pääteemoista. Johannes kuittaa evankeliumin kirjoittamisen tarkoituksena olevan
uskon synty: ”Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä,
kun uskotte, olisi (ikuinen) elämä hänen nimensä tähden.” (20:31)

VAIKUTUS KIRKKOJEN KASVUUN
Globaalin kirkon kasvunumerojen valossa selviää, että dynaamisimmin kasvavat sellaiset kirkot, joiden teologiassa, spiritualiteetissa ja käytännöissä uskon kori ja rakkauden kori ovat molemmat vahvoja. Tällaisia ovat
useimmat Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan kasvavat seurakunnat ja kirkot, erityisesti jälki- tai ei-tunnustukselliset, evankelikaaliset ja karismaattiset seurakunnat sekä katolinen kirkko. Sen sijaan kirkot, joissa
rakkauden eli etiikan kori on selvästi enemmän painotettu kuin uskon kori, ovat liukumäessä, jossa lähes kaikki
indikaattorit ovat kohti alamäkeä. Kristinuskon tulevaisuus näyttää kuuluvan kirkoille, joiden spiritualiteetissa
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”veri ja Henki” ovat vahvoja - juuri ne kaksi asiaa, jotka Johannes Kastajan todistuksen mukaan ovat Messiaan,
Vapahtajan tunnusmerkit: ”Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin” ja ”hän kastaa Pyhällä Hengellä”.
Relevantti lähetysteologia eli missiologia on olennaisesti kytköksissä ylipäätään terveeseen teologiaan. Selkeä ja vahva opetus Jumalan Pojan ihmiseksi tulosta eli inkarnaatiosta, hänen elämästään, rististään, sovituksesta, Pyhän Hengen työstä, kääntymyksestä, syntien anteeksiantamisesta, uskovan yhtymyksestä Triniteetin
elämään, sakramenteista, ylösnousemuksesta, ikuisesta elämästä, Kristuksen paluusta eli paruusiasta sekä uudesta luomisesta kuuluvat keskeisesti lähetysteologiaan. Jos näistä ei enää osata sanoa mitään tuoreesti tai niitä
ei pidetä tärkeinä, lähetysteologia maallistuu, sekularisoituu, anemisoituu, menettää voimansa ja merkityksensä.
Jos kirkon missio ei perustu Kolmiyhteisen Jumalan omaan missioon ja toimi siihen osallistuen ja sitä jatkaen,
kuten Uusi testamentti meille selvästi opettaa, kirkon lähetystehtävä kuivahtaa eettiseksi ja poliittiseksi - ja
pahimmillaan ideologiseksi - ohjelmaksi ja toiminnaksi.
Jopa muiden uskontojen piiristä löytyy analoginen ilmiö. Konfutselaisuus on ollut Kiinan johtava eettinen
järjestelmä liki 2500 vuoden ajan ja on sitä edelleen. Konfutselaisuus on uskonnollisesti motivoitua moraalia,
mutta se ei ole koskaan riittänyt uskonnoksi kiinalaisille. Konfutselaisuuden rinnalle sitä täydentämään on aina
tarvittu korkeamman profiilin uskonnollinen usko, taolaisuus ja/tai buddhalaisuus.
Lähetysteologia - kaikki teologia - tarvitsee kipeästi uskon hermeneutiikkaa. Jumalan missio, johon me osallistumme, kohtaa epäuskon massiivisen mahdin ja tähtää aina siihen, että Pyhän Hengen voimassa annettu elävä
todistus ristiinnaulitusta Ylösnousseesta synnyttää uskon - usko voittaa epäuskon. Silloin aktualisoituu jälleen
Tuomaan tunnustus: ”Minun Herrani ja minun Jumalani!”
Suomen ev.lut. seurakunnissa on paljon lähetysrakkautta. Tämä on suunnattoman suuri lahja ja voimavara
kirkollemme. Tämä voimavara säilyy, alati uudistuu ja vahvistuukin, kun rohkenemme käyttää lähetysteologiassamme ja kaikessa teologiassamme Raamatun realistista kieltä ja pitäytyä varhaisten vuosisatojen dogmaan
- kaikkien aikojen ja kaikkien paikkojen kristittyjen yhteiseen uskoon. Tämä klassinen kristinuskon itseymmärrys liittyneenä dynaamiseen, eläväksi tekevään ja jatkuvasti uudistavaan Pyhän Hengen työhön sydämissämme
ja seurakunnissamme on perusta sille, että sekä uskon kori että rakkauden kori voisivat olla vahvoja kirkossamme ja kaikessa siinä, miten kirkkomme, sen seurakunnat ja jäsenet sekä sen kaikki lähetysjärjestöt osallistuvat
Kolmiyhteisen Jumalan missioon tässä hänen maailmassaan.
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FIDON R. MWOMBEKI

LIBERATION IN POSTMODERN
MISSION THEOLOGY AND PRACTICE
INTRODUCTION
This paper is an attempt to explore how much the concept of “liberation” has developed at the moment in
church and mission discourse. The context of the discussion is the present culture which is termed as “postmodern.” There is a difficulty of the definition associated with the term postmodern.1 It has been often said
that this term actually relates to the West, we cannot talk about postmodern in relation to other parts of the
world. The Nordic Institute for Missiological and Ecumenical Research (NIME) have played a major role in the
discussion of the concept. It is wise and a matter of saving time to adopt a compromise by the Edinburgh 2010
working group on the theme, that “’postmodernism’ be used to signify the original sphere of architecture, and
by extension, the different fields of art, and reserve ‘postmodernity’ for use within areas such as philosophy,
the political/social sphere and ethical matters, such as human rights, denoting a way of thought, practice and
existential orientation.”2 Postmodernity is taken as “a general cultural trend and ‘postmodernities’ as the various
expressions of that trend.”3 In our discussion we assume the term postmodern to be in the sense of “postmodernity” since theology falls in the same category with the other fields like philosophy and social spheres.
Modernity is assumed to have started with the Enlightenment, onwards to industrial revolution and colonialism — with underlying belief in the power of reason, progress and scientific solutions for almost every
problem. Among the assumptions of this period is that Christian faith is the most advanced religion, leading to
civilization. The belief in absolute truth, power and authority are clearly defined. Roles are clear between those
with power and those without. Power structures are hierarchical.
Now ‘postmodernity” questions all these assumptions. There is no absolute truth, no absolute right and
wrong, no authoritarian structures; even the “marginalized” people insist on equal treatment. Authority is not
taken for granted, and may be challenged. Change is not good or bad, but a fact. What is more authoritative is
based on personal instinct and utility, and not external definition. Life is approached relationally, subjectively,
and dialectically.4 So pivotal elements include: plurality, construction and change, contextuality—perspective,
experience. Tradition is not as decisive as in pre-modern or modern times. The author of life is an individual,
not someone Other out there.
Postmodernity appeals largely to more affluent and urbanized segments of affluent societies and hardly resonates with people living in poverty.5 This is an interesting observation because in our globalized world we find
a wide spectrum of development in all societies. The above mentioned postmodernity is truly not at all univer-

1

See discussion in Balia and Kim 2010, 61—69.

2

Ibid., 64.

3

Ibid., 65.

4

Ibid., 66—67.

5

Ibid., 69.
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sal in terms of coverage of whole populations. There are very many places where what is called “pre-modern” is
the order of the day.6  But at the same time, there are many underdeveloped in the developed countries as well.

LIBERATION AND POSTMODERNITY
The dilemma is that the communities which deal with the issue of liberation are mainly poor. And for the poor,
postmodernism is not an issue. How do we combine the two? The discussion of the concept of liberation in
postmodern mission and practice of the churches becomes problematic in that way.
Postmodern perspective of life and its meaning is a predominantly Western issue. The West has gone
through the enlightenment and industrial revolution and different stages of capitalism. So it is time to question
the validity of the underlying assumptions. At the same time, in poor countries, affluence is a matter of the
elite few while the national effort is to become modern. Many politicians in Africa campaign on the promise of
bringing modernization. Here modernization means getting away from poverty, illiteracy, disease and catching
up with the city culture they see in the West. There is less discussion on traditional values and rites, which can
easily be called “premodern”, which enslave people and keep people backwards. Education for all is still a dream
for many poor societies, even in the so-called “middle-income countries.” For example, very few people would
recognize that there are more homeless and landless poor people in India than in all of Africa combined. India is
indeed a middle-income country and member of BRICS, but millions of its people do not have even a dream of
owning anything ever. It is the same with Philippines. It was said that when the Pope visited the country, there
was a big operation to remove all homeless poor people who for generations have been living on streets, because they give a bad image of the country.7 In Brazil, many people do not imagine to get out of the favelas, and
those communities in the poor sections live like in a different country altogether. In these countries, liberation
is a constant endeavour. It was in these countries where liberation theology was developed and thrived. In the
rich countries where postmodernity is a reality, little is done on liberation theology.

LIBERATION IN MISSION THEOLOGY
Assuming postmodernity to concern the late years of 20th century and the current century, we need to admit
that liberation, or deliverance, is as old as biblical concept. Among many who have summarized the history of
the concept is John Coffey, who argues for an “evangelical” biblical theology of liberation.”8 He says:
From the Reformation onwards, Protestantism was billed as a movement of liberation from papal servitude, but Luther
insisted that ‘Christian liberty’ was a purely spiritual freedom. Very soon, however, Reformed Protestants came to disagree. In the English Civil War, Puritan preachers told Parliament that they were living through a new Exodus or a Year
of Jubilee. ‘Deliverance’ became one of the key words of the Puritan Revolution. The Calvinist theologian John Owen
declared in the wake of the regicide that ‘the great discovery of these days’ was ‘the overthrow of spiritual and civil

6 I come from Tanzania where most people are rural, and authority is defined and accepted from family level to national
level, even though signs of crumbling of the system in the urban areas are obvious. Belief in witchcraft manifest in killing
of people with albinism is a national disgrace, but it is known that people behind the vice and beliefs associated with it are
educated and rich urban people, including politicians with Ph.Ds who are vying for election into political positions. What
we see in the rising religious fundamentalism and fanaticism around the world puts a dent in the assumption of an increasing secularism.
7 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2906730/EXCLUSIVE-Children-CAGED-God-Police-seize-orphans-chainfilth-clear-streets-Pope-s-visit-Philippines.html.
8 John Coffey, published at: http://www.jubilee-centre.org/to-release-the-oppressed-reclaiming-a-biblical-theology-ofliberation-by-john-coffey/, accessed on 29/07/2015.
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slavery’. Oliver Cromwell was hailed as England’s Moses, and he himself told Parliament that the Exodus was ‘the only
parallel of God’s dealing with us that I know in the world’. In his defence of the republic, John Milton wrote that Christ
had ‘the heart of a liberator’.
The Glorious Revolution of 1688–89 was also acclaimed as a divine deliverance from political and religious slavery…
English-speaking Protestants were convinced that God acted providentially within history to promote the spread of
liberty. When the American colonists rebelled against the British, their preachers saw them as re-enacting the biblical
Exodus. Jefferson and Franklin even suggested that the national seal should bear an engraving of the Hebrews crossing
the Red Sea.
Yet even as they praised God for political deliverance, white Americans held hundreds of thousands of Africans in chattel
slavery, and the English had become the world’s greatest slave traders. As this moral contradiction became increasingly
glaring, an abolitionist movement coalesced on both sides of the Atlantic. Evangelical preachers began to argue that the
liberation of black slaves was on the agenda of God. Abolitionist iconography was emblazoned with biblical texts: ‘I have
heard their cry’ (Exodus 3:7), ‘Let my people go’ (Exodus 5:1), ‘Liberty proclaimed throughout the land’ (Leviticus 25:10),
‘Break every yoke’ (Isaiah 58:6) and ‘Deliverance to the captives’ (Luke 4:18). In America, the leading abolitionist journal
was called ‘The Liberator’, and for fifteen years its masthead carried an image of ‘Jesus, the Liberator’, under the text ‘I
come to break the bonds of the oppressor’.
Moreover, as black slaves embraced evangelical Christianity, they were drawn to the Bible’s message of emancipation.
Exodus became the most important text for African-American identity. Negro spirituals voiced the longing for both spiritual and civil liberation: ‘When Israel was in Egypt’s land / Let my people go / Oppressed so hard they could not stand
/ Let my people go.’ The most important black abolitionist, Frederick Douglass, spoke of ‘the God of the Oppressed’, and
repeatedly cited the Jubilee, Isaiah’s call to break every yoke, and Christ’s Nazareth sermon. The black church clung on
to these biblical traditions of liberation, and they were to provide vital inspiration for Martin Luther King and the Civil
Rights Movement.

Such citations could be found in many areas. The point is that liberation has always been part of theological
discourse, which has its roots in the Sitz im Leben of the theologians and the churches. Therefore the concept
has been understood differently in different continents at different times.
Concerning modern liberation theology, we could fairly go back to the 1960s starting from Latin America. The religious and theological context was predominantly Roman Catholic. It initiated heated debates within
the Catholic Church, especially because it challenged the status quo by its radical reformulation of the teachings
of the Church.9 These included hermeneutical foundations, demanding that they should not base on the doctrine but on the actual experiences of the members of the church. Not all the members, though, but the poor
and excluded, politically powerless and marginalized should be on the driving seat. It therefore had a conflict
with the official church, leading to condemnations and expulsions.10
The mission of the church was understood basically as liberation of the poor in a predominantly temporal
sense, to receive life in its fullness in this side of eternity. Its analysis of political and social structures understood sin no longer as an individual matter between one with God, but mainly as systemic and structural. We
are not all equally sinners, but there are sinners and those sinned against. Political ideology played a major role,
whereby mission as liberation was aligned with socialism or even Marxism, totally against capitalism which is
presented as the evil.  A major tenet of the theology was “God’s preferential option for the poor.” Through this
basic conviction, theological discourse and mission practice is to be done. For that reason, orthodoxy is less
important than orthopraxis. Praxis is to fight systemic injustice which is a product of, or at least associated with,
capitalism.

9 One may be tempted to take this challenge as a sign of postmodern thinking, but taking into consideration past times
like the reformation, the challenge is not necessarily a sign of postmodernity.
10 One notable example is Peruvian Gustavo Gutiérrez who only lately has had a conversation with Pope Francis, a notably reformist pope.
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In Europe, this theology remained on the side-lines. Even though some have identified this language with
the theologies of Dietrich Bonhoeffer, Jürgen Moltmann and the like, the language of liberation did not take a
centre stage in Europe as such. Through the international ecclesial communions, especially the WCC, liberation
became a key concept in the late years of the 20th century. The issues of preferential option for the poor and
struggle for justice became household concepts as well, and through that in the whole oikoumene.
In Europe and America, what became even more prominent in connection with liberation was the plight of
women. Feminist theology as part of liberation theology was more prominent in church practice. For the feminist theologians, liberation was from the domination of male gender in the church, including exclusion of women
from power structures within the churches as well as from ordained ministry.
In Africa, liberation concept addressed predominantly political liberation. In the 60s the anti-colonialism
movement was the context, both for the church and countries. Many churches “liberated themselves” from the
rule of mission organizations and established independent churches, almost concurrently with political independence of their countries. But at that time, just like in politics, there were few indigenous theologians with a
global reach.
After political independence, at the height of liberation theology in Latin America, in Africa liberation was
predominantly racial, focusing on apartheid and liberation of black people both in Africa and in diaspora. It was
known mainly as liberation theology, though sharing the same issues with black theology in America. South
Africa played a pivotal role in this because of its larger number of educated theologians as well as the scourge
of apartheid, which became a focal point of the global church.11 Churches and missions became catalysts of
change, both at grassroots and nationally.12

THE CHANGE OF CONTEXT
However, the context has changed with time. In Latin America poverty lingers on still as the gap between the
rich and the poor globally becomes a problem. The poor neighbourhoods are still in large numbers as cities
are drawing more and more people, who do not have adequate employment. Theologians who championed liberation theology have aged, and competent successors with the same influence are rare. Women issues have
been transformed to give way for gender issues, partly because the focus points have been fulfilled, particularly
ordination of women into pastoral ministry. Black theology in America seems to have withered away, as well as
liberation theology in Africa. There are some signposts for the change in context, globally.
First, there is the fall of Berlin wall. The concept of liberation had social-political background, which was
determined by the divide between East versus West, Capitalist versus Marxist ideologies. After the fall of
Berlin wall, the reality of changing times settled in. The world is no longer divided in these categories. The
idealization of socialism as a more Christ-compatible ideology crumbled by the realities of plight of the former
Eastern block which all of a sudden symbolized backwardness, lack of freedom, economic collapse, which need
modernization. At the same time, capitalism in one way or another has been embraced by even the staunchest
examples of Marxist countries, like Russia and China, bringing in what is regarded as modern. Even in the most
capitalist countries like USA, challenges of its limitations are open in political and social discourse. Currently
the categories of capitalism and socialism are no longer so distinct, and politics is played using other categories
like liberalization, social-market system, democracy, affirmative action, etc.

11 Bishop Josiah Kibira from the time of his election as President of LWF in 1977 made the fight against racism, and particularly apartheid, as a cornerstone of his leadership, leading to the excommunication of two white South African churches
from LWF in 1984.
12 The contribution of churches in support to the South African churches, countless names could be mentioned: e.g.
Alan Boesack, Desmond Tutu, Frank Chicane, South African Council of Churches, All Africa Conference of Churches, WCC,
LWF, etc.
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Second, the fall of dictators in Latin America and a long time of the experiment of liberation theology has
not brought the expected results of actual liberation of the poor. So the question is what is God doing on the
side of the poor all this time with no effect? That means, the enemy from which people must be liberated has
become vague.
As a symbol of oppression of black people worldwide, Nelson Mandela’s release from prison, and his subsequent rise to presidency was a watershed moment. African liberation theology and American black theology
focused on domination and liberation in racial terms. Mission theory and church practice had the category of
the discrimination and oppression of black people. The enemies comprised the apartheid regime and white
supremacists worldwide. The evil of racism was systemic, protected through power and legal justifications from
the old times. The fight, including violent and armed struggle was supported by the churches to fight this evil of
racial discrimination which demeans the integrity of human beings based on race. The movement of the global
church against apartheid was unprecedented. Almost contemporaneous with the fall of Berlin wall, Nelson Mandela was released from prison. Later he became president of South Africa free of apartheid law. Even though the
discrimination and the effects of apartheid system did not disappear with Mandela, the churches found themselves unable to define the enemy, the oppressor!13 Many in the church officials who were champions of liberation theology were now part of the government system, which is supposed to be the oppressor. The systemic
sinner, the oppressor can no longer be identified with the state. The global movement lacks a clear identification
of who the oppressor is and who the oppressed is, and what liberation should look like—from what to what?
In America as well, liberation theology was mainly focusing on racial discrimination, especially against black
people. With the election of Barack Obama as president was a similarly significant symbol of the liberation of
the dignity of black people, not only in America but globally. As time goes on, new violations happen in America and around the world in the last few months which show that the sin of racism is still imbedded in American
society, and globally, notwithstanding Obama as president.
The women liberation movement for a long time focused on a symbol of women in ordained ministry. Even
though it was clear the plight of women is for all women, denial of ordination was symbolic. It is now many years
since in most churches this is no longer an issue even though in some churches strange discussions to limit the
scope of their ordination continue.14

ENDURING LEGACY OF LIBERATION THEOLOGY
Even though the language of liberation has not died, connotations have changed. I was astonished to see that at
the Edinburgh 2010 centenary activities, the language of liberation played almost no role at all. It was not one of
the major themes of the events, no region or institution assumed the responsibility to deal with it, even though
the room was open. The United Evangelical Mission called for papers to discuss mission impulses in the 21st
century from Africa, Pacific, Germany, Asia. We received no proposal where even the language of liberation was
used. Skimming the official publications of the Edinburgh 201015 one notes that of the ten chapters, including
the so-called transversals, the language of liberation is completely absent.

13 The euphoria of release of Mandela and the start of the “Rainbow nation” has dampened in South Africa. Since the
church had been pro-ANC as the liberation movement, now that it has been in power for so long but the evils of poverty
and inequality has persisted, the church is not unequivocal. We are not sure what the churches say about the emergence
of the new party, led by the controversial Malema, called the Economic Freedom Fighters. He claims to fight for liberation
of the poor from poverty, but the church finds itself off-guard. At the website of the SACC, one sees the orientation is now
different, since no language of liberation is used, rather “renewal” which is looking mainly inwards. See http://sacc.org.za/.
14 To hear debates in the Church of England that female clergy should or should not be allowed to become bishops is an
embarrassing signal of how far liberation of the image of women should go. It is a pity that there are even Lutheran churches worldwide which are even going backwards, discussing whether ordination for women should be discontinued.
15 See Balia and Kim 2010.
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A major recent document on mission is the statement adopted by the WCC General Assembly in Busan on
mission and evangelism.16 In this document, the concept of liberation is mentioned once in the section: “Spirit of
Liberation: Mission from the Margins.” In this document, a shift is clear just as in the Common Call, the language
is dominated by the concept of the Holy Spirit. This is new because in the liberation theology discussions in the
last century the Holy Spirit played a very minimal role. During the process of discussing the WCC Statement, the
most contested issue was “mission from the margins.”17 This is the concept that explicitly carries the traditional
“liberation theology”. Certainly, one of the questions that was kept in the document is the identity of mission as
Christian, when in the practical guide to the statement, the example of the missionary work of the Holy Spirit is
entitled: “Contemporary Witness: Malala Yousafzai and Girls’ Rights to Education.” It is said: “In Malala, as with
many others committed to the same cause of justice, dignity and life for all, we Christians discover the Holy
Spirit at work! It is with such people, Christians or not, that the new mission affirmation invites to collaborate.”18
However, the discussion of liberation theology has made a permanent impact in mission theology and practice in all churches globally:
1.

The concept of justice as a hermeneutical yardstick of theology and mission is there to stay. It is no
longer possible to talk and do mission without the reference to justice.

2.

The importance of Sitz im Leben of biblical interpretation has shifted to focus more not on the context
of the early church, but the relevance of context of the readers of the Bible. This matches well with the
values of postmodernity since no reading of the Bible is regarded as universally central and interpretation of the Bible is always conditioned and biased.

3.

The severity and relevance of the disparity between the rich and the poor in mission theology and
practice has been anchored. The preferential option for the poor, though not in differentiated understandings, is currently an indispensable aspect.19 It is reflected in many theologies, like mission from
the margins, etc.

4.

Inseparability of orthodoxy and orthopraxis, of faith and praxis, is there to stay as a missional prerequisite.

CONCLUSION
The time for consolidation has led to converging of issues, which is another sign of postmodernity. It is not
imaginable that in postmodern theology and practice one can see major discrepancies between theologies as
all sides Christian confessions and theological trends are converging. Bosch’s spectrum between the “mission as
evangelism” and “mission as ecumenism” becomes shorter every day. On the one hand, the evangelicals and the

16 Keum 2013.
17 I had a privilege to participate in the pre-assembly conference in Manila where the notion of “margins“ was strongly
criticized even by the “Listeners group“, since the definition of the “margins“ is not so clear-cut and the underlying theology
is questionable. The idea is that of liberation being relevant for all, and God’s love encompasses all, regardless of economic
or social situations.
18 Keum 2013, 55.
19 I have personally since many years questioned the conviction of “preferential option for the poor” since it has been
unfairly used by those who are not poor in ways which seem to sentimentalize poverty; and since we should all try our best
to eradicate poverty, it is not possible that the gospel has no good news for those who succeed to get out of poverty. See
my earlier publications, e.g. “The theology of the Cross: Does it Make Sense to Africa?” and “The Theology of Blessing in
Current Missionary Preaching.”
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official Catholic position have condemned classical liberation theology, particularly its methodology, its secular
ideology, its eschatology, its political violence or activism. At the same time, they failed to throw it outright.
They acknowledge the pitfall of spiritualizing the gospel too much to be out of this world while at the same time
cautioning against the overly politicization of the gospel neglecting the spiritual needs of the people.20
The conservative Coffey says, while the most radical bondage is of sin and death, we cannot neglect the
concern of the marginalized and downtrodden. This is not a dramatic position. However, what he gives as praxis
is eye-catching. He says:
In our preaching, prayer and worship we need to recover an integrated vision of the gospel as a message of liberation
‘from every kind of oppression’. Church should not be a cosy retreat from the world, an insulated spiritual bubble containing privatised piety. Instead, churches ought to pray for the spiritual and material needs of the world, and educate and
empower their members to tackle injustice. On a very practical level, our congregations could do more to support the
many Christian organisations that work heroically to liberate people from various kinds of oppression: drug and alcohol
addiction (small rehabilitation centres), religious persecution (Open Doors, Christian Solidarity, Barnabas Fund), modern
day slavery (Stop the Traffic, Dalit Freedom Network), human rights abuses (International Justice Mission), deprivation
and debt (Tear Fund, Micah Challenge, Christians Against Poverty, Jubilee Debt Campaign). Oppression and poverty –
like sin and doubt – will be with us till Christ returns, but when we ‘loose the chains of injustice’ we open the door to
spiritual renewal (Isaiah 58:6–9) and anticipate the day when ‘the creation itself will be liberated from its bondage to
decay and brought into the glorious freedom of the children of God’ (Romans 8:21).

While many even on the ecumenical side of the spectrum would not be against such statements fully, they
would have trouble with the last sentence. They would not agree that we should succumb to the conviction that
our work of liberation will never end in this life, and there will be no perfect world. They would also not agree
with the notion that the goal would be to emphasize on “taking care” of the poor. They want transformation of
society so that nobody needs to be cared for.
Neo-Pentecostal theology which has risen to prominence especially in Latin America does not accept the
“system” theory, but rather an individualized prosperity in the name of God. Liberation is in the sense of deliverance from evils (sin, demons, evil spirits, “principalities and powers”) which besiege the people of God and
bring poverty. They conduct ministries of “deliverance”, not liberation.
In short, liberation in postmodern theology and practice continues to be important, just as it was before
enlightenment. However, the concept receives different connotations depending on context, theological background, as well as confession.  
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FIDON R. MWOMBEKI

VAPAUTUS POSTMODERNISSA TEOLOGIASSA JA
KÄYTÄNNÖSSÄ
Moderni aikakausi alkoi 1700-luvun lopun eurooppalaisesta valistuksesta, jota seurasivat teollinen vallankumous ja siirtomaaherruudet. Ihmisjärjen ja tieteen tuloksia korostettiin. Vallalla oli pitkään usko absoluuttiseen
totuuteen ja auktoriteettiin. Viime vuosikymmenien postmoderni aika on kyseenalaistanut nämä käsitykset. Ei
ole enää mitään absoluuttista totuutta, ainutta oikeaa ja väärää eikä maallisia auktoriteetteja. Ei myöskään ole
muutosta joko hyvään tai huonompaan suuntaan, on vain se tosiasia, että kaikki on muutoksessa. Tämä muutos
perustuu yksilöiden omiin käsityksiin ja ajatuksiin.
Käsitys postmodernista ajasta ja ajattelusta on leimallista Pohjoismaissa, jotka kuuluvat maailman vauraimpiin alueisiin. Käsitettä ei käytetä koko maailmassa. Köyhyyden keskellä, jossa etsitään vapautusta monella elämän alalla, postmoderni käsitys ei ole merkitsevä. Sen sijaan vapautuksen puolesta kamppaillaan alueilla, jotka
ovat vielä esimodernissa ajassa.
Postmodernin ajan teologiassa ja kirkkojen elämässä vapautus on edelleen yhtä tärkeä asia kuin ennen valistusta. Teologisessa keskustelussa vapautus on oikeastaan aina ollut mukana. Vapautuskäsite sisältää kuitenkin
hyvin erilaisia korostuksia riippuen maanosasta, paikallisesta kontekstista, teologisesta taustasta tai tunnustuskunnasta. Vapautuksen teologia on liitetty erityisesti Latinalaisen Amerikan kamppailuun köyhyyttä ja eriarvoisuutta vastaan. Euroopassa vapautuksen teologia ilmeni pikemminkin feministiteologian muodossa. Afrikan
mantereella vapautuksen teologia oli poliittista taistelua apartheid-järjestelmää vastaan.
Muutos tapahtui erityisesti kylmän sodan jälkeen. Monet sortavat auktoriteetit ja järjestelmät sortuivat.
Lähetyksen ja vapautuksen kannalta oli mielenkiintoista, että vuoden 2010 Edinburghin lähetyskonferenssissa
käsite ”vapautus” ei käytännössä esiintynyt enää lainkaan. Kirkkojen maailmanneuvoston Busanissa 2013 hyväksymässä lähetysasiakirjassa vapautus mainitaan vain puhuttaessa vapautuksen Hengestä eli Pyhästä Hengestä. Vielä 1900-luvulla vapautuksesta käydyssä keskustelussa Pyhää Henkeä tuskin mainittiin.
Lähetyksen ja evankelioimisen ja toisaalta lähetyksen ja ekumenian välinen ero on kaventunut huomattavasti. Monet evankelikaaliset liikkeet ja katolinen kirkko ovat tuominneet klassisen vapautuksen teologian
poliittisine ja muine ulottuvuuksineen. Silti ne ovat tiedostaneet liiallisen hengellistämisen vaarat. Syrjittyjen
ja marginalisoitujen asema tulee aina nähdä, eikä kirkko voi jäädä eristäytyneeseen hengelliseen kuplaansa. Samalla ekumeenisessa liikkeessä korostetaan edelleen yhteiskunnan muutosta ja uudistamista niin, että kaikista
ihmisistä pidetään huolta. Voimakkaasti kasvava uushelluntailainen liike erityisesti Latinalaisessa Amerikassa
on korostanut menestyksen teologiaa. Siinä vapautus tarkoittaa vapautumista synnistä, pahoista hengistä ja
maallisista valloista.
Vapautus on kuitenkin kirkon mission kannalta saanut korostaa oikeudenmukaisuuden periaatetta teologisessa työskentelyssä. Raamatun tulkitsemisen kannalta on nähty entistä enemmän myös alkukirkon tilanne.
Myös marginaalista nouseva lähetyskäsitys kumpuaa vapautuksen käsitteestä.

VAPAUTUS POSTMODERNISSA TEOLOGIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ

29

MARINA NGURSANGZELI BEHERA

LIBERATED BY GOD: MISSION IN INDIA
The Mizo Response to the Gospel1
INTRODUCTION
According to tradition, Christianity came to India in AD 52 with the arrival of the apostle Thomas in Kerala,
South India. Since that time, different strands of Christianity have been introduced through the European powers such as the Portuguese, the French, the Dutch, the Danish and finally the English. It is little wonder then
that Christianity in India has largely been identified as a western import and as a tool of the colonizer and often
its more ancient roots ignored or overlooked.
This paper is an attempt to look at how Christianity was introduced by missionaries and accepted by the
Mizos living in the northeast Indian state of Mizoram.2 This is the community I belong to and the place I am
from. I have focused on this region because it is an area in World Christianity that little is known about in spite
of the fact that missionary work among the Mizos in particular was among the most successful even if one is to
compare it on a global scale. It is also hoped that in narrating the interaction between the Gospel message and
the Mizos, the reasons for this success will become evident.
Mizoram is a predominantly Christian state.3 The Presbyterian Church in the north and the Baptist Church
in the south make up the two largest denominations. Also present in lesser numbers are others such as Pentecostals, Seventh Day Adventists, the Roman Catholics, Methodists etc.
Today the population of Mizoram is about 1,091,014 with the literacy rate at 91.58 %, the second highest
in India. Having been isolated from the rest of India, the Mizos have their own unique culture and society which
was largely undisturbed until the advent of the British in the region in the late 1800s. Subsequently Christianity
was introduced into Mizoram.4

1 Some of the material for this essay has been previously used by the author in the article ”Mizo Beliefs and the Christian
Gospel: Their Interaction With Reference to the Concepts of Health and Healing” (Studies in World Christianity 20, pp.
39–53).
2 Mizoram has an area of 21,087 square kilometres, roughly the size of Wales and straddles the Tropic of Cancer. The
southern half of the state is wedged between Bangladesh and Myanmar and the northern half is bordered by the other
northeast Indian states of Tripura, Manipur and Assam. The people of Mizoram known as the Mizos (previously known as
the Lushais) are of mongoloid origin who are thought to have migrated from China into the Chin-Myanmar region during
the middle of the 16th century and then into the present state of Mizoram in the 17th century.
3 The first missionary to visit Mizoram was Rev. William Williams a young Presbyterian missionary who arrived in Aizawl on March 20th 1891 and remained there till April 17th. On January 1894 the Baptists J.H. Lorrain and F.W. Savidge
came to Aizawl under the Arthington Aborigine Mission and worked there for almost four years. Then on August 30th
1897 Rev. D.E. Jones of the Welsh Presbyterian Mission (then known as The Calvinistic Methodist Foreign Mission) arrived in Aizawl and in 1898 was joined by Rev. Edwin Rowlands. The two missionaries had the whole of Mizoram as their
field of service till the coming of the Baptist Missionary Society which took over the South Mizo Hills and started work in
1903. Within fifty years the whole of Mizoram was Christianized and today all but a few who claim to be Jews are Christians.
4 Mizo Christianity has been shaped by the revivals that had taken place in the early parts of its history. There have
been four major revivals. The first took place on 9th April 1906; the second in 1913, the third one in 1919, and the fourth
in 1935. Revivals brought about a great increase in the numbers of believers. The revivals instilled in all the believers
including the newly converted, an enthusiasm as well as obligation to share their faith and experience. So right from the beginning, the Mizos had been very mission minded with a great consciousness about their duty and obligation to share the
Gospel to those around them. Within twenty years of the missionaries’ arrival, Mizo Christians were going to neighbouring
regions to preach the Gospel as well as assist foreign missionaries. See Thanzauva 1997, 63, 122, 123, 125.
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The Mizos came under the political rule of the British from the last quarter of the nineteenth century till
India gained its independence in 1947. This was the first time in their history that the Mizos came under the
subjugation and rule of an external political authority. The introduction of an alien administrative and judicial
system significantly undermined the authority of the traditional chiefs who had never come under authority
other than their own.5
Early tribal society in Mizoram was characterized by the leadership of the chiefs of different clans who in
turn were guided by the religious beliefs and practices of the community. These religious beliefs were closely
linked with their everyday needs and their way of interpreting the world around them. The main events in a
human being’s trajectory of life from birth to death were associated with beliefs about the unseen spirit world,
and appropriate rites and ceremonies were performed in connection with these beliefs.
Even though the British followed the policy of maintaining the status quo and disturbing the way of life as little as possible, they nevertheless, had a tremendous effect on the entire life of the Mizos. These changes seriously shook the religious social and economic foundations of the society, and introduced a totally new value system
that affected the world view of the Mizos, and introduced them to a new lifestyle. Some of these changes were
drastic. They included the disruption of certain cultural values and practices, and the creation of a cultural void.6
It was precisely at this moment when the imposition of the British administration was turning the traditional
world upside down, affecting every facet of tribal life – political, economic and cultural – that the missionaries
came with the Gospel, filling in the vacuum and cultural void created by this alien rule.7 The Gospel message
became a liberating force for the Mizos and in the whole process of the Christian faith being translated into Mizo
culture and society, Protestant Christianity itself was modified as a result of its insertion into a Mizo worldview.
The form of Christianity that had resulted in Mizoram with its emphasis on the triumph of Jesus bringing with
it spiritual power and liberation to believers cuts across all denominations.
This paper will propose a re-examination of the traditional Mizo religious belief system with specific reference to the concept of liberation, with the premise that there were elements in the indigenous belief systems
that served as effective frames of reference to translate the Gospel message of liberation, making it relatively
easier for the Mizos to accept Christianity.8 It will also suggest that the process of acceptance of Christianity
necessarily involved both a reshaping of indigenous beliefs and a reshaping of certain aspects of Protestant belief and practice for the liberation message in the Gospel to become meaningful in the process of interaction.9

5

Hrangkhuma 2007, 4.

6

Ibid., 5.

7

Ibid., 6.

8 We also acknowledge that there were also elements in the traditional religious belief systems that were detrimental
and in opposition to the Christian message, but these are outside the scope of this present study.  For example, one of the
qualities required to enter Pialral was that one must kill and take the heads of many enemies in battle. Traditional values
also enjoined the subordination of women in the religious and public spheres. One of the sayings of the Mizos states that
women have no religion just as crabs have no meat.
9 It must however be noted that all those cultural elements that the missionaries considered as having negative religious
implications, they did not hesitate to forbid, sometime resulting in a great loss of important ceremonies, festivals and lyrics.
It is also true that the missionaries exercised some degree of cultural imposition, perhaps due to a failure to distinguish
between culture and the Gospel. Over a period of time the Church and society in Mizoram have reclaimed and incorporated several indigenous practices in worship services and also in social gatherings. For example the traditional drum or
khuang, once forbidden by the missionaries because of its association with drunken revelries in social gatherings, is now an
indispensable part of church worship while singing hymns as well as in individual homes during family prayers. Similarly,
traditional dances are an integral part of social gatherings today because these are seen as an assertion of the Mizo yet
Christian identity.
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MIZO RELIGION
For the Mizos the world was inhabited by spirits, some benevolent and some evil.10 The evil spirits inhabited
trees, streams, springs, mountains or any other object curiously shaped or deformed. The evil spirits were believed to cause all kinds of illnesses and misfortunes. In order to recover from such illnesses these evil spirits had to
be placated by the sacrificing of appropriate animals, prescribed by the Puithiam (the Priest) who would perform
the sacrifices. The Mizos lived in fear, always afraid of evil spirits and their religious energies were centered on
propitiating these evil spirits through frequent sacrifices. The Welsh Presbyterian missionary D.E. Jones, in his
report of his first year’s work in Mizoram in 1898–1899, stated:
The first difficulty which the Lushai raises against Christianity is the danger that he will be killed by the evil spirits, and
when it is said that Christians do not become prey of the Evil Spirits, they say in answer that our religion does for us and
theirs for them. Yet some are ready to believe in Christ if they will be kept from illness in doing so.11

With the introduction of Christianity by Welsh Presbyterians and British Baptists at the end of the nineteenth
century, there was a change in the way Mizos viewed spiritual power and the world around them. Animistic
beliefs and the fear of malevolent spirits who needed to be propitiated through expensive sacrifices were progressively replaced by Christian prayer and a faith in a benevolent God. Indeed, many of the old beliefs were now
reinterpreted in the light of the Gospel message so that the Mizos could better understand their message. For
instance, because Mizos, like many non-western peoples, did not have any equivalent in their indigenous system of the Christian concept of sin, they struggled to understand this message of Jesus Christ as one who atoned
for sin. They were instead better able to understand the concept of a Saviour conquering the powers of darkness
and death and liberating them for it. Though the Mizos did not have the concept of a chief evil spirit, Satan was
translated as ramhuai lalpa which literally means ‘lord or chief of the evil spirits.’ In this regard the missionaries
reported that the Mizos were “fond of hearing that Jesus Christ has conquered the Devil and Death… And often
people come to us to tell them about Jesus.”12
Not only was Jesus presented as the conqueror and liberator from the devil and the demons but also as the
one who guarantees Pialral (a future paradisiacal state of ease and abundance that the missionaries treated as the
Mizo equivalent of the Christian idea of heaven). The missionaries taught that all those who believed in Jesus
Christ were assured of going to Pialral after death. The story of the love of God, Jesus’ death on the cross as a
sacrifice to save and redeem humans, and Jesus’ resurrection as a victory over death itself was presented as an
answer to the two most significant questions for the Mizos, namely, ‘How can I be liberated from the power of
the evil spirits or forces around me?’ and ‘How can I attain the passage to Pialral?’13

Inthawina (sacrifice)
Inthawina can be also translated as ‘ceremonial cure’. It was performed only when there was sickness. H. Zairema
opines that even though some anthropologists have considered these as a form of religious ceremony, it would
be more correct to consider them as an indigenous technique of medical science and that the Puithiams (or
priests) who officiated at such sacrifices should be described as medicine-men rather than as priests or witch-

10 It must be noted that though the Mizo have been described as animists, they are not so in the strictest sense of the
term. Though the Mizos offered sacrifices to the evil spirits in order to appease and propitiate these, it was not to worship
or venerate them. Moreover these sacrifices to the evil spirits do not encompass the whole Mizo religious beliefs and practices. See Rosiama 1996, 79.
11 The Report of the Lushai Hills, 1898–1899, in Thanzauva 1997, 4.  
12 Ibid., 4.
13 Hrangkhuma 1998, 286, 287.
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doctors.14 They were usually gifted psychologists or physiologists and could tell fairly accurately the symptoms
of an illness from a patient’s pulse; their effectiveness depended on such skill. The Puithiams also possessed a
good knowledge of medicinal herbs.15
The people’s belief in and need of the Puithiam as the local medicine man was increasingly replaced by western medicine provided by the foreign missionaries and trained medical staff. The medicine thus dispensed in the
various villages by the missionaries fast replaced the sacrifices to spirits that people believed were responsible
for their illnesses.16 D.E Jones in his 1898–1899 report mentioned a village priest after being stung by a poisonous centipede going to the missionaries for treatment, even though just a few days earlier he had warned the
villagers not to take their medicine.17 Medical treatment and prayer went hand in hand, and Christian prayer was
soon regarded as a substitute for the sacrifices to which people had previously resorted. The missionaries would
dispense medicine while they were on preaching tours and in the Presbyterian mission report of 1901–1902, it
was reported that the good news about the ‘Divine Healer’ had been shared to about 1500 people in the course
of twelve months.18 The Presbyterian medical missionary Dr Peter Fraser, while reviewing the work of the Lushai Medical Mission for the year 1912 wrote, “It is a cause of deep thankfulness that most patients, after a stay
in the hospital, having willingly given their names as believers in Christ, and also tried to lead others to Him.”19
P.C. Lalhmuaka in a book that describes the transformation of Mizo society from ‘darkness into light’, comments that the missions’ healing ministry was embedded in the sharing of the Gospel, and cites the examples of
the apostles as those who had been given the gift of healing by Jesus Himself. He also advocates that as more
effective medicines are being discovered with the advance in biomedical knowledge, the sharing of the Christian gospel should be continued through the ministry of healing.20
In the 1901–1902 Presbyterian report an interesting account is given of a Mizo Christian who was the slave
of a village chief. He had acquired a great reputation of being a powerful healer and in one village where D.E.
Jones was present, they sent for him, preferring his praying for them rather than the medicine that Jones was
offering them.21 Therefore it is clear that it was not only through western medicines or medical science that the
Mizos experienced healing during the early years of the missionary impact. Rather it was their faith in Jesus
Christ and their belief that he was the supreme agent of healing the whole human person that shaped the emerging Christian Mizo concept of health and healing.

Sakhua Biak (Sacrifice to Sakhua)
The most important sacrifice a Mizo had to perform was the Sakhua Biak or act of worship to the family or clan
god. Sa means ‘animal’ and khua means ‘nature’ or ‘weather’. The combination of the two terms probably means
‘life principle or basis’. The Sakhua was the family or clan god. The term ‘clan’ here is used to describe a group
of blood-related people speaking the same dialect within a larger tribe. When the sacrifices were made, only
the nearest relatives of the clan might share in the feast that followed. It was therefore a sort of fellowship meal
of the clan with their Sakhua. If one neglected the sacrifice, the Sakhua might withdraw his protection. The fa-

14 The position of a Puithiam was not hereditary. Anyone who possessed certain natural gifts could become one. Zairema
1989, 33.
15 Ibid.
16 The Report of the Lushai Hills, 1898–99, in Thanzauva 1997, 9, 40; The Report of the North Lushai Hills, 1932–33, in
ibid., 117.
17 The Report of the Lushai Hills, 1898–99, in ibid., 9.
18 The Report of the Lushai Hills, 1901–1902, in ibid., 13.
19 The Report of the Lushai Hills, 1912–1913, in ibid., 53.
20 Lalhmuaka 1988, 161.
21 The Report of the Lushai Hills, 1901–1902, in ibid., 15.
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mily would then be more vulnerable to the attacks of evil spirits. Illnesses and misfortunes in the family was an
indication that the Sakhua Biak had been neglected.22 If a man wished to embrace the Sakhua of another clan
he might do so after performing a certain ceremony and after he cut himself off all connections with his relatives
or old clan members.23
The term Sakhua previously used to denote the worship of the family or clan god is now used in the Christian era to denote the concept of ‘religion’. The Christian Sakhua or religion has introduced the Mizos to a loving benevolent God whose love should be reciprocated. Additionally, Jesus, the Son of God, was also seen as
a powerful deity who liberated the Mizos from the evil spirits. Otherwise they would not have changed their
Sakhua unless they were very sure that the new Sakhua would protect and liberate them from the evil spirits.
This was another reason to embrace Christianity. The importance and the significant place that sacrifices held
in Mizo traditional practices made it easier for them to understand the concept of the blood that Jesus shed on
the cross as a sacrifice for our liberation from evil powers.

Pathian (the supreme God)
Pa means ‘father’ and Pathian probably means ‘holy father’. It is difficult to say exactly what role Pathian played
in the lives of the Mizos. He is also addressed as ‘Pathian nakkalh pa’ meaning ‘Pathian who formed the ribs’.
In this case, he is the creator of human beings and other animals. There is, however, no indication that he was
considered the creator of the universe, though he was the one who directed human destiny. 24
Though Pathian was understood more in terms of an onlooker from the spirit realm who was not actively
involved like the other spirits in the affairs of the people, the Mizos would call out to him when faced with a
difficult situation since he never harmed or demanded anything from human beings. Interestingly the concept
of the presence of Pathian in Pialral (the Mizo equivalent of Paradise) was missing in the Mizo understanding
of life after death. Pathian was also believed to be the one who ordained which couples were to be married.
People whose marriages were considered as favourable and good were called ‘Pathiansamsuih’ meaning ‘whose
hairs had been knotted together by Pathian’. Thus to a certain extent Pathian could be depicted as the one who
determined a human being’s destiny.
Though no sacrifice to Pathian was made by the Mizos to obtain peace or redemption from illnesses and
other misfortunes believed to be the manifestations of the power of the evil spirits,25 C. Pazawna believes that
the “Mizos knew something about the good god ‘Pathian’. Just as the ancient Greeks used to offer sacrifices
to the ‘Unknown God’, the Mizos worshipped Pathian and would offer sacrifices so that they might receive his
blessings at home and in their jhums (the slash and burn cultivation method).”26
In Mizo Christian theology Pathian is now being used to denote a powerful God who is interested in the lives
of human beings, never aloof or far away, the active creator of the universe and the one who controls our lives
and the whole of creation. Pathian is today understood as the one who out of love and compassion for human

22 Castrated pigs would always be kept by every family and the largest of them was reserved for this purpose. The
Sakhua’s share of cooked meat and rice would be placed in a basket on the rooftop of the house. The Sakhua was believed to eat his meal during the night and what remained in the morning could be removed and eaten by the family next
morning. The dried skull of the sacrificial pig was placed on a pole planted in front of the house. Sometimes the skull was
dislodged and fell to the ground. This could happen accidentally or was sometimes intentionally done as an insult to the
clan. Serious fights usually ensued. As a result only the more powerful class dared to display the skull and smaller clans
were forced to place theirs inside their houses. Zairema 1989, 35, 36.
23 Such a man is known as Saphun – implanted into the new Sakhua and clan. It was the Saphun who protected and cared for the family. Women were considered to have no Sakhua of their own and they followed the Sakhua of their parents
or husbands.
24 Ibid., 39.
25 See Ibid.
26 Pazawna 2007, 49.
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kind took upon himself the debt of a human being’s sins and justified that person through the death and resurrection of his son Jesus Christ. God’s sacrificial act through the shedding of Jesus’ blood on the cross resonates
well with the Mizos’ traditional concept of the blood of animals and fowls that had to be shed as an appeasement
to acquire redemption/liberation from their illnesses and other misfortunes. This was something that they could
identify with though it was now understood that redemption, liberation and healing from their misfortunes and
illnesses was not something that they could achieve through their own actions but through their faith in Pathian.
Now Pathian was considered as the one who initiates, and invites human beings to be in communion with him
and lead them to this communion through the Holy Spirit.

Puithiam (priest)
The Puithiam or village priest was responsible for performing traditional ceremonies and rituals. The Puithiam
occupied an important place in Mizo society and no religious rituals or ceremonies could be performed without
him. There were two types of Puithiams, Sadawt and Bawlpu. The Sadawt performed the traditional religious
ceremony and was responsible for invoking the blessings of Pathian on the people whereas the Bawlpu performed the rituals to propitiate the evil spirits to cure people of their sicknesses.27 One of the most important
religious rituals performed by the Sadawt was Fano Dawi. This sacrifice was performed by killing a black rooster
beside the buhzem (rice bin) of the chief (Lalpa) to ensure a good crop and to prevent too many mosquitoes.28
The functions of the Puithiam highlight the desire and longing of the Mizos for a whole and healthy life – not
only in terms of physical health but one that was closely connected to the well-being of the whole community.
Sacrifices to ensure a good crop and to prevent mosquitoes were offered not just for the sake of any particular
individual but for the whole community. The sacrifice performed beside the rice bin of the chief can also be
taken as a symbol of a people who believed in a communitarian way of living with the chief at the centre who
through his person held the community together and was responsible for their well-being.29
The Christian pastor has now taken the place of the Puithiam in carrying out important religious functions
in church and in individual homes. Just as the Puithiam were all male, Mizo pastors are all male and a pastor is
now accorded the same communal respect and is treated in much the same manner as the traditional Puithiam
was. He is now seen as the mediator between the people and God just as the Puithiam was between the people
and the spirits. Although the Mizos, both Presbyterians and Baptists, believe in the priesthood of all believers
and that one does not need a priest to mediate for them, because of their high regard for the pastor, it is not
uncommon for lay people to believe that the prayers of the pastors are more powerful than theirs since he is
believed to be in constant communion with Pathian as an ordained pastor. The ideal character traits of the chief
and his responsibilities to ensure the well-being of his people have also been easily translated into the person of
Christ by the Mizos. Jesus is understood as the Lalpa (chief/lord) who had liberated them from the evil spirits,
the main agents of their illnesses and misfortunes.

27 Lalrinmawia 1995, 31.
28 Ibid., 30–31.
29 This was the ideal character trait wished for in the chief though it may not always have been so. However, though there
are stories about cruel Mizo chiefs, in practice the chiefs had to have the support and good will of their people or else they
would migrate to another village. So the strength of the village and its well-being rested a great deal on the chief.
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LIFE AFTER DEATH
The Mizos believed in life after death and the presence of Mitthi Khua (the dead men’s world) and Pialral (paradise), which was located somewhere beyond the Pial river which flowed between the two.
Pialral was the Mizo equivalent of heaven, a place of luxury and comfort, while Mitthi Khua was a place
where everything was on a much poorer and smaller scale than on earth.30 Pialral was considered a place where
there was an abundance of food which people did not have to work for. Life in Pialral was understood in terms
of rest and well-being, where one did not need to struggle any longer for one’s daily meals.
The passage to Pialral was not obtained by a life of virtue while on earth, but through the performance of
sacrifices and the killing of men considered enemies and certain prescribed animals. Such acts conferred on a
person the respected title of Thangchhuah. Thus Pialral was meant for those few who had attained this exceptional status of Thangchhuah. The status of Thangchhuah could be obtained in two ways. First, one could attain
it by giving a series of sacrificial public feasts (in lama thangchhuah) with Khuangchawi as the final one.31 The
other means was by killing several prescribed wild animals and also men who are considered enemies (ram lama
thangchhuah). Mitthi Khua, on the other hand, was for the souls of ordinary people where they would continue
to work and toil forever.
B. Lalthangliana has argued that the Mizo concepts of life after death and Pialral embrace both the horizontal (spiritual) and vertical (relationship with one’s own fellow humans – the community life) aspects of human
life. He has pointed out that Khuangchawi – a feast which one needed to perform to go to Pialral – meant sharing
whatever one had to eat with the rest of the community. The prescribed killing of men (enemies) and certain
wild animals also required that one would have to be very brave as well as a good hunter and also be willing to
risk his life. A Thangchhuah occupied a place of honour in Mizo society. He was above all others since his place
(and that of his wife) in Pialral was assured. No woman could enter Pialral on her own or on her own merit.
The goal or desire of the Mizos during their life on earth was to go to Pialral, where they would be able to
enjoy a life of health, rest and well-being. This desire and goal lay at the centre of traditional Mizo religious beliefs.32 It was, however, impossible for the common people to perform Khuangchawi, the means to get to Pialral.
In practice it was not possible for the poor to prepare feasts for the whole community.  Neither was the killing
of all the prescribed animals an act that everyone could accomplish. Thus Pialral – the Mizo parallel of heaven –
could only be entered by very few. Attaining Pialral was impossible for the common people.   
The Mizos’ belief in life after death finds its parallel but also its transformation in the Christian concept of
what happens to the soul when a person dies. The concepts of Pialral and Mitthi Khua can be compared with
the Christian concepts of heaven and hell.33 However, while traditionally Pialral was attained by merit, now it
is belief in Jesus Christ that allows a person to enter Pialral. Jesus can be considered as “a being who had single
handedly taken upon his shoulders the task of Thangchhuahpa.”34 Now the Mizos, whose whole life – religious,
social, political and economic was framed by the elusive dream of entering Pialral, were comforted with the
Christian message where all, men and women, young and old, even the poor, the weak and the marginalized,
could attain eternal life and go to heaven after death by believing in Jesus Christ.

30 Lalrinmawia 1995, 31–32.
31 Khuangchawi was the most important feast that a Mizo man could give. It was very expensive and could only be performed by the chiefs and a few well to do people. The feasts consisted of seven or eight phases and could take several years
for a man to complete. These could be given according to the convenience of the giver. Its object was to help the performer
on his route to Pialral. Those who had performed this were well respected. For more details, see Parry 1988/1928, 94;
Hminga 1987, 36.
32 Lalthangliana 1996, 98.
33 However, in the Mizo New Testament, ‘heaven’ is translated by the term Vanram, which literally means ‘heavenly
abode’. The translation of Heaven as Vanram and not Pialral is perhaps because Pialral was understood to be located here
on earth and not above, whereas Pathian was understood to live in the sky; now with the new understanding of Pathian as
God who reigns in heaven, it was logical to translate heaven as Vanram.
34 Pazawna 2007, 50.
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CONCLUSION
From this brief study we can see how seeking liberation from the problems the Mizos faced in their everyday life
was intertwined with their belief in unseen spiritual forces. We have seen how their traditional religious beliefs
led the Mizos to spend much time and effort in appeasing what they considered were the malevolent spirits so
that they would not suffer from sicknesses, bad crops and other misfortunes that would affect them individually
as well as a community. We may conclude that in the process of the Mizos’ conversion to Christianity over the
last century, much of the indigenous cosmology and traditional beliefs has been preserved while at the same
time have been reshaped by the insertion of Christian doctrines wherein the role of Pathian has been expanded
and the concept of the Triune God introduced. Pialral – a destination which was elusive for most of the Mizos –
was democratized and access to it was opened up for all those who embraced Christianity and had faith in the
liberating work of Pathian through the sacrificial act on the Cross and in the Resurrection. In the whole process
of the Christian faith being translated into the Mizo culture and society and vice versa, Protestant Christianity
had been modified as a result of its insertion into a Mizo world view.
While there is a strong emphasis on selflessness, leading a holy and just life, being a true disciple and striving
to live as a true witness to Christ and his teachings, the liberation aspects takes central place. The liberation described in the Nazareth Manifesto where the blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the
deaf hear, and the dead are raised, and the poor have the good news brought to them, find its parallel in the way
liberation was experienced by the Mizos in their appropriation of the Gospel message through their own religious beliefs and worldviews. The liberation that the Mizos experienced is holistic, signifying a state of physical,
intellectual, spiritual, mental, political and social well-being, in which the person is in harmony with others, with
the material and physical world and with God. This liberation can also be seen in the people gradually switching
from the Inthawina (sacrifice) of the Puithiams (priests) which was grounded in belief of appeasing malevolent
spirits to the more scientific and pragmatic western medicine as well as sometimes choosing to pray to Jesus
instead of just relying on western medicine. Thus in Mizo Christian spirituality, there cannot be a dichotomy between what may be considered secular and sacred. The notion of faith leading to liberation embraces all aspects
of the lives and the world views of Mizo society today and is interwoven with how it understands its relationship with the supernatural – the higher powers other than its own. Our analyses of the traditional Mizo beliefs
in life after death with the concepts of Pialral and Mitthi Khua also make clear that there was no demarcation
between the present life and life after death. Life after death was based on present contextual experiences in
traditional Mizo society.
The Mizos’ preoccupation and questions related to liberation and their well-being can be attributed to the
socio-political and economic struggles that the Mizos were faced with when Christianity was first preached to
them. Christianity came at a time when the indigenous Mizo world was being turned upside down under the
rule of an alien power that disrupted their way of life. It was during this time of uncertainty that Christianity was
introduced to them, dangling before them as it were, the answer as to how they could be liberated from the evil
spirits that were considered to be responsible for all the sicknesses and other misfortunes that befell them. One
may assume that these existential questions shaped Mizo Christian Spirituality – a spirituality that looks to God
for physical-material and emotional and mental wellbeing cutting across what one may consider the secular and
the sacred.  
The reason why the efforts of the missionaries in Mizoram (as also in the other states in North East India)
are some of the most successful not just in comparison to the rest of India but also globally can be summed up
as the following.
Firstly it is obvious from our study that indigenization played a major role in the gospel message being accepted by the Mizos. In communicating to the Mizos that Jesus was more powerful than the malevolent harmful
spirits and that belief in Him assured them of a place in the coveted heaven, the missionaries found a frame of
reference by which the Gospel message could be contextually understood. As a result within fifty years all the
Mizos became Christians.
Hand in hand with this also was the fact that the Christian message as a whole was not too strange for the
Mizos in relation to their traditional world views and beliefs. They already believed in a benevolent supreme
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creator God, in benevolent and malevolent spirits, in life after death, the two places where the souls would go
after death and how life on earth in some ways determined to which place they would go. All that the missionaries needed to do was align these beliefs with Christian concept and doctrines without in any way diluting the
essence of the Gospel message.
Secondly such similarities also resulted in the new converts being allowed to remain in their own cultural
context without much disturbance and alienation. This greatly contributed to the rapid spread of Christianity
among the community. While this is an area that this paper does not deal with, it is a fact that contrary to views
held by non-Christians social scientists, Christianity did not drastically destroy all aspects of the indigenous
culture. The missionaries tried their best to indigenize the Gospel message into the Mizo context and culture.
J.H. Lorrain probably represented well the other missionaries when he wrote in 1904,
It seems a great pity that those most interesting links with the past should be lost, as we hold that the Christians should
be the Lushais of the Lushais (now Mizo), we are trying to get them to be foremost in reviving these innocent and picturesque customs. We are anxious that the heathen should know that in seeking to Christianize them we are not doing so
with the intention of denationalizing them. 35

In closing it is hoped that this paper will better help us understand how varied yet how inclusive God’s liberation is, what it means to people around the world living in different contexts and how this liberation meets so
many human and societal needs, so that we can better understand God and the liberative work in Jesus Christ.
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MARINA NGURSANGZELI BEHERA

JUMALAN VAPAUTTAMAT: LÄHETYSTYÖ INTIASSA
Mizo-kansa ja evankeliumi
Tämä artikkeli kertoo lähetystyön vaikutuksista mizo-kansan parissa. Mizot asuvat Koillis-Intiassa, Bangladeshin
ja Myanmarin rajanaapureina. Ensimmäinen lähetystyöntekijä, presbyteerikirkon pastori William Williams saapui alueelle 1891. Noin viidenkymmenen vuoden kuluessa käytännössä kaikki mizot kääntyivät kristityiksi.
Presbyteerikirkko ja baptistikirkko ovat tänä päivänä alueen suurimmat kristilliset kirkot.
Mizojen alkuperäinen uskonto oli henkiuskonto. Henkiä lepyteltiin monin uhrimenoin, joista määräsi ja joita suoritti puithiam (kyläpappi). Mizojen oli vaikea ymmärtää kristinuskossa olevaa synnin käsitettä, mutta he
ymmärsivät hyvin Vapahtajan, joka voittaa pimeyden ja kuoleman vallat. Jeesus ymmärrettiin Herraksi, joka on
vapauttanut mizot pahoista hengistä. Jeesus takasi mizoille pialralin, paratiisinomaisen tilan, jota alettiin pitää
identtisenä kristillisen taivaskäsitteen kanssa. Lähetystyöntekijät kertoivat, että jokainen Jeesukseen uskova
pääsee pialraliin kuoleman jälkeen. Evankeliumin sanoma esitettiin vastauksena kahteen mizoja eniten askarruttaneeseen kysymykseen: miten mizo pääsee vapaaksi häntä ympäröivistä pahan voimista ja miten hän löytää
pääsyn pialraliin. Sinne pääsi mizojen uskomusten mukaan uhraamalla ja tappamalla vihollisina pidettäviä ihmisiä, mutta pialraliin pääseminen oli mahdotonta tavallisille ihmisille. Muutos tapahtui, kun mizot ymmärsivät,
että usko Jeesukseen avasi jokaiselle ihmiselle pääsyn iankaikkiseen elämään.
Kristityt lähetystyöntekijät syrjäyttivät vähitellen kyläpapit (puithiamit) sairaiden parantajina, samoin syrjään jäivät perinteiset uhrimenot, ja kristinuskon Jumala otti pathianin, korkeimman jumalan, paikan. Samalla
tavoin kristitty pappi korvasi puithiamin. Koska kaikki mizojen puithiamit olivat miespuolisia, myös mizo-pastorit ovat kaikki miehiä. Protestanttisuuden yleisestä pappeudesta huolimatta monet mizo-kristityt uskovat,
että pastorin rukoukset ovat vaikuttavampia kuin heidän, koska tehtävään asetetulla papilla on suora yhteys
pathianiin. Holistinen vapautus, joka mizoille merkitsee fyysisen, henkisen, hengellisen, poliittisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaa, on heille keskeinen evankeliumin sisältö. Kristinusko on menestyksekkäästi kontekstualisoitunut mizojen uskomuksiin ja elinympäristöön.
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JAAKKO MÄKELÄ

KIRKON LÄHETYSTYÖN KESKUS
40 VUOTTA
Lähetysyhteistyön rakentamisen 60 vuoden kivinen tie
JOHDANTO
Kirkon lähetystyön keskus (KLK) aloitti toimintansa vuoden 1976 alussa. Sitä oli edeltänyt laajennetun piispainkokouksen asettama Suomen kirkon lähetysasiain neuvottelukunta (KLN) vuodesta 1955. Näiden kahden
välillä on selkeä jatkumo. Monet nykyaikaankin saakka ulottuvat prosessit saivat alkunsa jo KLN:n aikana, esimerkiksi kirkon lähetyssihteerin virka perustettiin vuonna 1965. Lähetystyön asemasta kirkon rakenteissa oli
keskusteltu jo ennen KLN:n asettamista, mutta KLN oli kirkon ensimmäinen lähetystyön asioihin keskittyvä
toimielin.
Vuonna 1984 Kirkon lähetystyön keskus sai oman kirkolliskokouksen valitseman johtokunnan johtamaan
sen työtä. Kirkon keskushallinnon muutoksessa vuonna 1994 muodostettiin Kirkkohallituksen toiminnallinen
osasto ja Kirkkohallituksen (Kirkon) ulkoasiain osasto osina uudelleenjärjestettyä Kirkkohallitusta. Kirkon lähetystyön keskuksesta tuli Kirkon ulkoasiain osaston yksikkö ja sen johtokunnasta kirkon lähetystyön toimikunta.
Vuonna 2016 voimaan tulleessa kirkon keskushallinnon viimeisimmässä uudistuksessa lähetystyön asiat kuuluvat piispainkokouksen käsiteltäviin asioihin.
Kirkon lähetystyön keskuksen toiminnasta ei ole tehty kattavaa tutkimusta. Kirkon lähetysasiain neuvottelukunnan ajalta ovat Raimo Rantalan lisensiaattityö Lähetystyön asema ja kannatus Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa 1955–1973 ja Henry Liivolan pro gradu -tutkielma Kirkon lähetysasiain neuvottelukunta lähetysyhteistyön rakentajana 1954–1975. Rantala tarkastelee kehitystä seurakuntien, Liivola lähinnä lähetysjärjestöjen näkökulmasta. Tärkeä aikalaisdokumentti on kirkon lähetyssihteerinä vuosina 1967–1974 toimineen Aleksi
Vallisaaren kirja Sadan vuoden missio.1
Tarkastelen niitä prosesseja, joissa Kirkon lähetystyön keskus on ollut välittömästi mukana. Ulkopuolelle
jäävät kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kahdenväliset ja muut keskinäiset suorat neuvottelut
ja yhteistyösuunnitelmat, vaikka niiden tutkiminen olisikin tarpeellista kokonaiskuvan aikaansaamiseksi. Samoin jäävät vain maininnoille KLK:n henkilöstön osallistuminen kotimaisiin kirkkojen- ja järjestöjenvälisiin yhteyksiin, Kirkkohallituksen osastojen muihin yhteyksiin sekä kansainvälisiin missiologisiin verkostoihin. Kirkon
keskushallinnon muutokset ovat vaikuttaneet KLK:n ja sen edeltäjän asemaan ja valtuuksiin, mutta tehtävän
kuvaus on säilynyt samansisältöisenä.2
Kirkon lähetystyön keskuksen ja sen edeltäjän toiminnassa ovat sekä paikalliset että maailmanlaajuiset kysymykset olleet mukana koko tarkastelujakson ajan. Hiippakuntien ja seurakuntien osuus kirkon lähetystehtävän toteuttajina tuli korostuneemmin mukaan prosessin viimeisimmässä vaiheessa. Yhteistyö hiippakuntien

1 Rantala 1979; Liivola 2001; Vallisaari 1998. Kirkon toimielinten arkistot ovat Kirkon talossa Eteläranta 8, Helsinki.
Laajennetun piispainkokouksen asiakirjat on tallennettu Kansallisarkistoon. Kopiot painetuista pöytäkirjoista Kirkkohallituksen arkistossa. Tietoja arkistoista mm. Helsingin Yliopiston Lähdesarjoista: http://www.helsinki.fi/teol/tdk/pdf/opiskelu/Laitokset/khl/Lahdesarjat.pdf.
2 Laajennetun piispainkokouksen pöytäkirjoissa on usein mainintoja lähetystyön asioiden käsittelystä. Murtorinne
1997a, 35–46, 74, 80, 81, 90–92. On erikoista, että Murtorinne ei mainitse kirkon lähetysasiain neuvottelukuntaa kuvatessaan laajennetun piispainkokouksen tehtäviä kirkon ulkomaansuhteiden hoitajana. Kirkon keskushallinnon kehittämistyöryhmän mietintö 2007. Asia nro 2005–00795, 12–28. Sähköisenä: http://kappeli.evl.fi/KKHAsha.nsf/.
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kanssa oli ollut mukana jo kirkon lähetysasiain neuvottelukunnan työssä 1950-luvulla, mutta oli 1960-luvulta
lähtien jäänyt vähemmälle huomiolle.
Maailmanlähetykseen osallistumisen vuoksi kirkon lähetysjärjestöjen aseman selkiinnyttäminen on ollut
välttämätöntä. Tämä on ollut keskeinen osa vuonna 1985 alkanutta kirkon lähetysstrategian valmistelua. Kirkon
lähetystyön keskuksen rooli onkin ymmärrettävissä toisaalta kirkon lähetysjärjestöjen yhteistyön kehittämisessä ja toisaalta lähetystyön integroimisessa kirkon, sen hiippakuntien ja seurakuntien elämään ja toimintaan.
Suomen Lähetysseura ja Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys perustettiin jo 1800-luvun loppupuolella kirkon sisällä toimiviksi lähetystyön järjestöiksi. Myöhemmin järjestöjen lukumäärä on lisääntynyt. Vaikka
järjestöjen toimintaa voitiin pitää osana kirkon toimintaa, niiden suhdetta kirkon rakenteisiin ei määritelty. Lähetystyötä kirkon työnä on pohdittu erityisesti 1940-luvulta alkaen. Kirkon lähetysstrategiaprosessin ensimmäisenä vaiheena vuonna 1993 ilmestyneessä asiakirjassa Lähetetty Jumalan kansa tämä ilmaistaan toteamalla,
että lähetystyö on osa kirkon omaa olemusta ja sen alkuperä ja lähtökohta on kolmiyhteisessä Jumalassa. Samoin on pohdittu julistuksen ja palvelun yhteyttä, asiaa, josta myöhemmin on käytetty ilmausta kokonaisvaltaisuus. Näitä peruslähtökohtia ei kirkossa juurikaan ole avoimesti haastettu, mutta ilmeisesti niille on annettu
erilaisia sisältöjä. Tähän liittyvät myös Kirkon Ulkomaanavun asema kirkon kansainvälisen vastuun toteuttamisessa sekä Kirkon Ulkomaanavun ja kirkon lähetysjärjestöjen väliset suhteet.
Yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon erityispiirteistä on kirkon hallinnollisen rakenteen – seurakunnat,
hiippakunnat, kirkon keskushallinto – rinnalla kirkon toimintaan liittyvä liikkeiden, järjestöjen ja löyhemmin
järjestäytyneiden ryhmittymien monimuotoinen ja eri suuntiin vaikuttava verkosto. Lähetysjärjestöjen monilukuisuus liittyy ennen muuta kirkon herätysliikkeiden sisäisiin muutoksiin ja niiden välisiin suhteisiin.
Artikkeli käsittelee Kirkon lähetystyön keskuksen ja sen edeltäjän kirkon lähetysasiain neuvottelukunnan
toimintaa 2010-luvulle saakka. Niiden historia voidaan jakaa alajaksoihin aseman tai toimintaresurssien muutosten mukaan. Pelkkä kronologinen tarkastelu ei kuitenkaan tee mahdolliseksi käsitellä niitä erilaisia ja eri
suuntiin vaikuttaneita jännitteitä, joiden keskellä kirkon lähetysyhteistyötä on rakennettu. Käsittelyn ulottaminen nykyaikaan on välttämätöntä, koska kirkon lähetysstrategia ja kirkon lähetysjärjestöjen velvollisuuksia ja
oikeuksia määrittävä perussopimusjärjestelmä valmistuivat pitkän valmistelun jälkeen 2010-luvulla.

KIRKON LÄHETYSTYÖN KESKUKSEN JA SEN EDELTÄJÄN
TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN AJANJAKSOT
Kirkon lähetystyössä yhteistyön rakentamisella ja integraation edistämisellä kirkon rakenteisiin on pitkä historia. Jatkosodan aikana kirkolliskokouksessa keskusteltiin Kirkon lähetysjohtokunnan (Kirkkolähetyksen) perustamisesta, joka käytännössä olisi tarkoittanut Suomen Lähetysseuran ja Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen lähetystyön yhdistämistä. Vuoden 1943 kirkolliskokouksessa hanke raukesi niukasti äänestyksessä. Aloitteen hyväksyminen olisi mahdollisesti johtanut kahdenlaisten lähetysjärjestöjen syntymiseen Ruotsin
mallin mukaisesti. Lähetysseuralle olisi ilmeisesti ollut mahdollista liittyä perustettavaan kirkkolähetykseen,
Evankeliumiyhdistys olisi todennäköisesti jatkanut itsenäistä lähetystyötään. Keskustelu jatkui sodan jälkeen.3
Vuosina 1950–1951 Pappisliitossa käsiteltiin aloitetta Suomen kirkkolähetyksen perustamisesta. Lähetysseuran ja Evankeliumiyhdistyksen johtajat Tuure Vapaavuori ja Toivo Rapeli torjuivat aloitteen, mutta kannattivat toimikunnan perustamista laajennetun piispainkokouksen yhteyteen yhteisten asioiden hoitamista varten.4

3 Vallisaari 1998, 35–42. Vallisaari ei nimeä Ruotsissa Kirkkolähetyksen ulkopuolelle jääneitä järjestöjä. Tällaisia olivat
ainakin Evangeliska Fosterlandsstiftelsen ja Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner.
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Suomen kirkon lähetysasiain neuvottelukunta 1955–1975
Laajennettu piispainkokous asetti Suomen kirkon lähetysasiain neuvottelukunta (KLN) -nimisen toimikunnan
vuonna 1955. Mikkelin piispa Martti Simojoki valittiin puheenjohtajaksi ja jäseniksi Suomen Lähetysseuran
lähetysjohtaja Tuure Vapaavuori, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen johtaja Toivo Rapeli ja pastori
Gustav Kvist sekä varajäseniksi pääsihteeri Sylvi Visapää ja lääninrovasti Eero Lehtinen. Myös myöhempien
vastaavien toimielinten kokoonpano on säilynyt samantyyppisenä – joku piispoista puheenjohtajana, jäseninä
kirkon lähetysjärjestöjen sekä seurakuntien ja muiden kirkollisten tahojen edustajia.5
Koska sekä Lähetysseuralla että Evankeliumiyhdistyksellä oli laajaa kotimaista toimintaa, oli välttämätöntä
kehittää niiden keskinäistä yhteistyötä ja koordinaatiota. Toinen painopiste oli lähetysjärjestöjen ja hiippakuntien välisen yhteistyön kehittäminen. Järjestöjen yhteistyö seurakuntien kanssa näyttää jääneen niiden erikseen
hoidettavaksi. Muutaman kerran asiakirjoissa on mainintoja lähetysjärjestöjen ulkomaisen työn asioista.
Ensimmäisen kokoontumisensa KLN piti 4.10.1955. Vaikka toiminta oli aluksi melko vähäistä, monet myöhemmän keskustelun ja toiminnan keskeiset aiheet tulivat esiin heti alkuvuosina. Vuonna 1956 toimikunta päätti aloittaa selvityksen siitä, miten lähetystä on huomioitu hiippakuntien pastoraalitutkinnoissa. Vuoden 1958
aikana keskusteltiin papiston lähetyskiertokirjeen muodosta, sisällöstä ja ilmestymistiheydestä.6
Vuonna 1962 puheenjohtajaksi tuli Porvoon piispa Karl-Erik Forssell ja sihteeriksi Lähetysseuran lähetysjohtaja Olavi Vuorela. KLN keskusteli päätoimisen sihteerin saamisesta, mutta sellaista ei kuitenkaan heti saatu.
TL (myöhemmin TT) Matti Peltola valittiin palkkiotoimiseksi sihteeriksi helmikuussa 1963. Vuonna 1964 KLN
valmisteli laajennetulle piispainkokoukselle päätoimisen kirkon lähetyssihteerin viran perustamista. Pohdittiin
myös lähetysjärjestöjen osallistumista viran palkkaukseen, mutta todettiin, että virka on luonteeltaan sellainen,
että sen palkkauksen on tultava kirkon keskusrahaston varoista.7
Laajennettu piispainkokous päätti joulukuussa 1964 kirkon lähetyssihteerin viran perustamisesta vuoden
1965 alusta. KLN kutsui virkaan Namibiasta palanneen rovasti Alpo Hukan, joka aloitti osa-aikaisena 1.3.1965
ja päätoimisesti 1.6.1965. Hukka valittiin Lähetysseuran lähetysjohtajaksi vuoden 1967 alusta. Avoimeksi julistettuun kirkon lähetyssihteerin virkaan valittiin Kangasniemen kappalainen Aleksi Vallisaari. Hän oli ollut
aikaisemmin Lähetysseuran työssä ollessaan mukana KLN:n toiminnassa.8
Vallisaari siirtyi Lähetysseuran palvelukseen vuonna 1974 ja uudeksi kirkon lähetyssihteeriksi valittiin pastori (myöhemmin TT) Seppo Syrjänen, joka oli ollut Lähetysseuran työntekijänä Pakistanissa. Vuonna 1967
KLN aloitti kirkon lähetysjärjestöksi hyväksymisen perusteiden valmistelun. Valmistelu eteni hitaasti, osittain
muiden akuuttien kysymysten, kuten Kirkkojen maailmanneuvoston keskuudessa tapahtuneen radikalisoitumisen vaikutusten vuoksi. Myös kotimaan tilanne oli muuttunut neuvottelukunnan alkuvuosista. Uutena lähetysjärjestönä oli vuonna 1967 perustettu Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, joka 1970-luvun alussa
ajautui toiminnassaan kriisiin. Vuonna 1922 perustettu Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF)
oli aloittanut vuonna 1963 oman lähetystyönsä Keniassa. Muistio laajennetulle piispainkokoukselle valmistui
syksyllä 1969.9
Viimeisen kokouksensa KLN piti 18.12.1975, jolloin käsiteltiin tehtävien siirtoa uudelle Kirkon lähetystyön
keskukselle ja kirkon lähetystoimikunnalle. Neuvottelukunnan pysyviksi jaostoiksi oli 1970-luvun alkupuolella

5 Laajennetun piispainkokouksen kirje piispa Martti Simojoelle 8.12.1954. Numero 472. KLKA Ca1. Osasta pöytäkirjoja on säilynyt sihteerin luonnoksia sekä muita luonnospapereita.
6 KLKA Ca1, 21, 33, 40, 47–48, 68–69, 70, 80–81, 86, 104–106. Myöhemmin neuvottelukunnan pöytäkirjoissa on
kirjattu järjestettävien päivien suunnitelmia. Esim. KLKA Ca1, 196, 198. Vuonna 1955 hyväksyttiin ehdotus toimikunnan
ohjesäännöksi ja toimintasuunnitelma. Niitä ei kuitenkaan ole säilynyt pöytäkirjojen yhteydessä.
7

KLKA Ca1, 137–143, 145, 146. (Kokoukset 22.2. ja 8.5.1963).

8 KLKA Ca1, 179–183, 186, 210–212. Henkilötiedot. Hukka: Suomen teologit 2010. Suomen kirkon pappisliitto 2010,
265, 266. Vallisaari: Suomen teologit 1999. Suomen kirkon pappisliitto 1999, 858. Vallisaari kuoli vuonna 2005 ja Hukka
vuonna 2016. Suomen teologit 2010, 1138.
9

Peltola 1989, 157–159. Liivola 2001, 52–64, 96–98, 101. Laajennetun piispainkokouksen pöytäkirjat 8.12.1970 18§.
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määritelty koulutusjaosto, hiippakunnallisen työn jaosto ja Kirkkomme Lähetys -lehden toimituskunta. Rakenne
säilyi Kirkon lähetystyön keskuksen toiminnassa.10

Kirkon lähetystyön keskus 1976–
Kirkon lähetystyön keskus (KLK) aloitti toimintansa vuoden 1976 alusta. Päätöstä oli valmistellut vuonna 1972
toimintansa aloittanut kirkolliskokouksen asettama kirkon lähetyskomiteaksi nimetty komitea, jonka sihteerinä
oli kirkon lähetyssihteeri Vallisaari ja puheenjohtajana TT Toivo Saarilahti. Komitean laaja mietintö valmistui
tammikuussa 1974. Mietintö käsitteli lähetystyön teologista perustelua, kirkon vastuuta ja kirkon ja lähetysjärjestöjen suhteita sekä hiippakunnallista, rovastikunnallista ja seurakunnallista toimintaa. Vaikka mietintöön
ei myöhemmin juurikaan viitattu, monet siinä pohditut asiat toteutuivat sen kanssa samansuuntaisina. Kirkolliskokous päätti kevätkokouksessa 1975 perustaa KLN:n tilalle kirkon lähetystoimikunnan, joka ohjesäännön
mukaan yhdessä työntekijöidensä kanssa muodosti Kirkon lähetystyön keskuksen. Se oli suoraan kirkolliskokouksen alainen.11
Kirkon lähetystyön keskuksen perustamisella kirkon keskushallintoon saatiin lähetystyön asioihin keskittyvä pysyvä toimielin, sillä jatkuvuudestaan huolimatta KLN oli ollut luonteeltaan tilapäinen neuvottelukunta.
Vuodesta 1974 vuoteen 1977 toiminut kirkolliskokouksen asettama kirkon toimikuntakomitea oli välimietinnössään ehdottanut kirkon ulkomaanasiain toimikunnan ja kirkon lähetystoimikunnan yhdessä muodostaman Kirkon lähetyksen ja ulkomaanasioiden keskuksen perustamista. Valmisteluvaiheessa KLN katsoi, että
lähetysjärjestöjen yhteistyön kehittäminen onnistuisi paremmin lähetystyöhön keskittyvän toimikunnan yhteydessä.12 Näyttääkin siltä, että lähetystyön ja kirkon muiden ulkosuhteiden hoitamisen välillä on tietty pysyvä
luova jännite. Vaikka lähetystyö on enenevässä määrin yhteistyötä kirkkojen kanssa, siinä kohdataan myös haasteita, jotka eroavat kirkon muiden ulkosuhteiden asioista.
Kirkon lähetystyön keskusta varten saatiin henkilöstövahvistuksia. Uutena virkana perustettiin kirkon lähetystyön keskuksen johtavan sihteerin, myöhemmin Kirkon lähetystyön keskuksen pääsihteerin virka. Virkaan
valittiin TT Raimo Harjula. Seppo Syrjänen oli myös hakenut virkaa, mutta oli peruuttanut hakemuksensa opiskelusuunnitelmiensa vuoksi. Syrjänen siirtyi KLK:n sihteeriksi kutsuttuun virkaan.13
Vuonna 1977 KLK oli mukana järjestämässä luterilaisen kirkon järjestöjen ja Suomessa toimivien muiden
protestanttisten kirkkojen ja järjestöjen suurta yhteiskokoontumista, Suomen Lähetyskongressi 77. Harjula
oli yksi kongressin esitelmänpitäjistä. Kongressi oli laajapohjaisimpia ja suurimpia lähetystyön kokoontumisia
Suomessa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei ollut virallisena järjestäjänä. KLK:n lisäksi järjestäjinä olivat
myös kirkon lähetysjärjestöt. Kongressin raporttikirja julkaistiin ja sitä arvioitiin Kirkkomme Lähetys -lehdessä.
KLK jatkoi kirkon yhteisten lähetysneuvottelujen järjestämistä. Se muutti loppuvuodesta 1981 uuteen Kirkon

10 KLKA Ca8, 171–172.  KLKA Cb1, 19–21. Liivola 2001, 88.
11 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous. Syysistunto 1974. Liite IV. Kevätistunto 1975, § 89. Kirkon lähetystyön keskuksen ohjesääntö 1975. Ks. KLKA Cb1, 9–11. Liivola 2001, 75–88, 99–115.
12 Liivola 2001, 100–104, 106, 107. Kirkon toimikuntakomitea 1974–1977: Ks. Kirkolliskokouksen arkistot. Arkistoluettelot. Komiteakuvaukset. Hh Kirkon toimikuntakomitea. Hh 1 Kirkon toimikuntakomitean asiakirjat 1974–1975. Hh 2
Kirkon toimikuntakomitean asiakirjat 1975–1977. http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content3DB612.
13 KLKA Cb1, 8, 18, 19. KLK:n johtavan työntekijän nimike on vaihdellut. KLN:n aikana nimike oli kirkon lähetyssihteeri, 1976–1984 KLK:n johtava sihteeri, 1984–1994 KLK:n pääsihteeri, 1994–2013 kirkon lähetyssihteeri, 2013– KLK:n
johtaja. Toimistonhoitajaksi valittiin yo-merkonomi Marja Takalo 1.2.1976 alkaen, ja Takalo jatkoi ainakin syyskuuhun
1977 saakka. KLKA Cb1, 5–8, 13, 18–20, KLKA Cb1, 378. Myöhemmin tehtävää hoitivat merkonomi Marja Keskinen ja
merkonomi Ritva Aalto. Keskinen erosi vuoden 1980 lopussa. KLKA Cb2, 49, KLKA Cb4, 30. Väliaikaisena tehtävää hoiti
yo-merkonomi Arja Oksanen. KLKA Cb4, 11. Ritva Aalto esiteltiin toimikunnalle 15.9.1982. KLKA Cb5, 227.
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toimitaloon osoitteissa Satamakatu 11 ja Luotsikatu 1a. Sitä ennen se oli toiminut Suomen Kirkon Seurakuntatoiminnan Keskusliiton tiloissa osoitteessa Vuorikatu 22 A.14

Oman johtokunnan aika
Vuoden 1984 alusta Kirkon lähetystyön keskus sai uuden ohjesäännön, jonka mukaan sitä johti kirkolliskokouksen valitsema johtokunta. Johtokunnan jäsenistä kuuden tuli olla hiippakuntien ja neljän lähetysjärjestöjen
edustajia. Kotimaisen toiminnan lisäksi johtokunnan tehtäviin kuului yhteydenpito ”kirkon lähetysalueilla oleviin kirkkoihin” ja kansainvälisiin järjestöihin. Päätös liittyi prosessiin, jossa kirkon toimikunnista muodostettiin
omien johtokuntiensa johtamia kirkon keskuksia.15
Vuoden 1984 alusta Syrjänen nimitettiin uuteen lähetysteologin virkaan ja vapautuneeseen, nyt koulutussihteerin viraksi kutsuttuun virkaan nimitettiin lehtori (myöhemmin pastori) Kaisa Halme. Vuonna 1986 KLK
vastasi viisi viikkoa kestäneen kirkon lähetysaktion Missio 86 järjestelyistä. Aikaisemmat aktiot oli järjestetty 1970, 1976 ja 1981. Aktioiden toteutuksen painopiste oli paikallisseurakunnissa ja ne toteutettiin KLK:n
ja kirkon lähetysjärjestöjen yhteistyönä. Varsinainen aktio kesti muutamia viikkoja ja sitä varten valmistettiin
materiaalia seurakuntien käyttöön. Aktioita varten kutsuttiin ulkomaisia vieraita, jotka kiersivät suunnitelman
mukaan seurakunnissa. Alueellisesti ja paikallisesti järjestelyvastuussa olivat lähetyksen hiippakuntasihteerit ja
rovastikuntien lähetyssihteerit ja lähetyspapit.16
Lokakuun alussa 1987 Syrjänen jäi sairaslomalle ja sijaiseksi kutsuttiin TT Timo Vasko. Syrjänen ei enää palannut työhön vaan kuoli tammikuussa 1988 ja Vasko valittiin viran vakinaiseksi haltijaksi. Hän oli virkavapaalla
vuosina 1994–1999, sijaisena pastori Juhani Pörsti. Harjula erosi pääsihteerin virasta vuoden 1991 lopulla ja
uudeksi pääsihteeriksi valittiin pastori (myöhemmin rovasti) Hannu Paavola vuoden 1992 alusta. Halme anoi
virkavapautta toimiakseen Lähetysseuran työntekijänä Angolassa syyskuun alusta 1992 vuoteen 1998 saakka.
Sijaisena toiminut pastori Kirsti Sirviö valittiin viran vakinaiseksi hoitajaksi Halmeen jatkaessa Lähetysseuran
palveluksessa vuoden 1998 jälkeen.17
Vuonna 1993 kirkon keskushallinnon muutosten valmistelu tuli konkreettiseen vaiheeseen. Kirkkohallituksen asettama hallinnonuudistustyöryhmä oli ehdottanut KLK:n sijoittamista perustettavaan Kirkon ulkoasiain
osastoon. KLK:n johtokunta piti tätä perusteltuna mutta esitti, että ulkoasiain osaston ja toiminnallisen osaston
tehtäväjakoa tuli selkiyttää. Keskustelua herätti toiminnan uskottavuus uudessa tilanteessa, sillä ehdotuksen
katsottiin heikentävän KLK:n asemaa. Sen melko itsenäisestä johtokunnasta, jossa oli selkeästi määritelty lähetysjärjestöjen edustus, tulisi valmisteleva elin, jossa lähetysjärjestöjen edustajien asemaa ei ollut määritelty.
Ongelmana nähtiin myös se, että suunnitellun kirkon ulkoasiain neuvoston tehtävissä ei mainittu lähetystyön
hoitamista, jolloin lähetysjärjestöjen työ etääntyisi uudelleen kirkon keskushallinnosta.18

14 Lähetyskongressi 77 ohjelma. 1977, 18, 35. Kirkkomme Lähetys 2/1978, 30, 31. Kongressin luterilainen seurantakokous pidettiin 20.10.1977. KLKA Cb1, 443, 444, 457–487. KLKA Cb4, 237–319. Aktion arviointi KLKA Cb5, 19–23.
KLKA Cb5, 23. Säilyneissä pöytäkirjoissa on neuvottelupäivien suunnitelmia. – Esityslistojen ja pöytäkirjojen mukaan
muutto tapahtui loppuvuodesta, ilmeisesti lokakuussa 1981 osoitteeseen Luotsikatu 1 a. KLKA  Cb4, 1, 82.B.
15 Valmistelusta KLK:n osalta KLKA Cb2, 259–328. Vuoden 1984 Ohjesääntö: KLKA Cc1, 2. Murtorinne 1997a, 79–81.
Kirkon keskushallinnon kehittämistyöryhmän mietintö 2007, 12, 20–21.
16 Kirkon lähetystyön keskuksen toimintakertomus 1983, 2. KLKA Cc1, 49. Viranhaltijoiden johtosääntö KLKA Cc1,
116–122. KLKA Cc4, 3–28. Missio 86 raportti: KLKA Cc4, 36–60. Vuoden 1981 aktiosta: KLKA Hcc2.
17 KLKA Cc4, 129. KLKA Cc5, 97–98. Harjulan erokirje KLKA Cc8, 343. Paavolan valinta KLKA Cc8, 349–351, 359–
365. Kirkkohallituksen oli vahvistettava vaalit. Halme: KLKA Cc9, 137, 151, 227, 295–296. Halmeen sijaisena toimi aluksi
pastori Ari Hukari. KLKA Cc10, 559, 573. Liitteessä 1 on selvitys KLK:n henkilöstöstä ja kirkon lähetystyön toimikunnan
ja sen edeltäjien puheenjohtajista.
18 Keskusteluista: KLKA Cc9, 87B, 120, 185, 187, 307. KLK:n lausunto: KLKA Cc9, 151–153.  KLK:n kirje kirkolliskokousedustajille: KLKA Cc9, 173–178.
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Johtokunnan kannanoton voi nähdä kuvastavan sitä, että yhteistyön hitaan edistymisen syynä ei ollut vain
lähetysjärjestöjen kyvyttömyys yhteistyöhön. Näyttää siltä, että myös kirkon keskushallinnon elimistä puuttui
lähetystyön käytännön ongelmien ymmärtämistä.

KLK Kirkon ulkoasiain osaston yksiköksi
Vuonna 1994 kirkon keskushallinnon muutoksessa varsin itsenäiset kirkon keskukset yhdistettiin Kirkkohallituksen toiminnalliseksi osastoksi ja Kirkkohallituksen (Kirkon) ulkoasiain osastoksi osana uudelleen järjestettyä
Kirkkohallitusta. Kirkon lähetystyön keskuksesta tuli yksi Kirkon ulkoasiain osaston kolmesta yksiköstä, muut
olivat teologiset asiat ja ulkosuomalaistyö. Lisäksi oli osaston johtajan toimisto. KLK:n johtokunnasta tuli kirkon
ulkoasioista päättäneelle kirkon ulkoasiain neuvostolle esityksensä valmisteleva kirkon lähetystyön toimikunta.
Neuvostolla ei ollut suoraa esitysoikeutta kirkolliskokoukselle. KLK:n pääsihteerin virka muuttui kirkon lähetyssihteerin viraksi. Aikaisemmin KLK oli esittänyt oman toimintakertomuksensa, nyt se esitettiin osana Kirkon
ulkoasiain osaston toimintakertomusta. Ensimmäisen toimintavuoden toimintakertomuksessa hallinnonuudistuksen tuomat muutokset koettiin voittopuolisesti myönteisinä. Pelkistetymmän ohjesäännön koettiin selkiyttävän KLK:n tehtäviä ja edellyttävän joustavuutta ja aloitteellisuutta. Kuulumisen Kirkon ulkoasiain osastoon
arveltiin lisäävän ulkomaisen työn kysymysten lisääntymistä. KLK:n asemassa kirkon keskushallinnossa ei ennen kirkon keskushallinnon viimeisintä vuonna 2016 voimaan tullutta kirkon keskushallinnon uudistusta tapahtunut merkittäviä muutoksia.19
Vuonna 1993 KLK:n johtokunta oli esittänyt, että KLK:n yhteyteen perustetaan lähetysjärjestöjen kanssa ja niiden tuella uususkontojen kohtaamista varten ”pienimuotoinen toimisto”. Tehtävässä aloitti KM Pekka
Y. Hiltunen vuonna 1995 aluksi osatoimisena nimikkeellä uususkontosihteeri. Nykyisin viran nimikkeenä on
uskontojen kohtaamisen asiantuntija. Toimistosihteeri Ritva Aalto siirtyi eläkkeelle 2002 ja uudeksi toimistosihteeriksi valittiin ekonomi Katariina Kokko. Hänen siirryttyään eläkkeelle vuonna 2013 tointa ei täytetty.
Hannu Paavola siirtyi seurakuntavirkaan syyskuun alusta 2006 ja uudeksi kirkon lähetyssihteeriksi valittiin TT
Jaakko Mäkelä, joka oli hoitanut virkaa sijaisena elokuusta 2005 huhtikuun loppuun 2006. Mäkelä jäi eläkkeelle helmikuun lopussa 2011, jolloin virkaan valittiin TT Risto Jukko. Viran nimitys muuttui Kirkon lähetystyön
keskuksen johtajaksi vuonna 2013. Lähetysteologi Timo Vasko jäi eläkkeelle 2013 ja virassa jatkoi PhD Jaakko
Rusama helmikuusta 2014. Uusi toimi on kansainvälisen työn koordinaattori, johon valittiin pastori Vesa Häkkinen maaliskuun alusta 2014.20
KLK:n ja sen edeltäjän toimintaa voi tarkastella myös työskentelyn teemojen mukaan. Kotimaiset järjestelyt
ovat olleet työtä hallitsevia, vaikka myös ulkomaisen työn asioita on käsitelty. Toiminnan alusta 1960-luvun
puoliväliin keskeisenä oli Lähetysseuran ja Evankeliumiyhdistyksen keskinäinen yhteistyö ja niiden yhteistyön
kehittäminen hiippakuntien kanssa. Järjestökentässä 1960-luvulla tapahtuneista muutoksista 1980-luvun alkuun saakka keskeisenä teemana oli kirkon lähetysjärjestöjen järjestelmän luominen. Kirkon lähetysjärjestön
aseman, oikeuksien ja velvollisuuksien määrittely jäi kuitenkin yleiselle tasolle. Tästä syystä kirkon lähetysjärjestöjen aseman selkiyttäminen ja niiden integroiminen kirkon rakenteisiin hallitsivat 1980-luvun puolivälissä
alkanutta kirkon lähetysstrategian valmistelua 2010-luvun alkuun saakka. KLK:n seurakuntien ja hiippakuntien
kanssa alkanut yhteistyö jatkui, mutta järjestöyhteistyön kehittäminen oli työtä hallitsevaa. Kirkkohallituksen
täysistunnon päätös marraskuussa 2010 hyväksyä lähetysstrategian teologinen perusta ja niin sanottu sopimusmalli organisaatioksi aloitti käytännössä kirkon ensimmäisen lähetysstrategian toimeenpanovaiheen.

19 Vuosikertomus: Kirkon ulkoasiain osasto. 3.2.1995, 1–3, 28–37. KLKA Cc11. Osaston  esittely http://sakasti.evl.fi/
sakasti.nsf/sp3?open&cid=Content85C12.
20 Uususkontosihteerin viran perustamisesta tehtiin aloite kirkolliskokoukselle. Talousarvioaloite nro 3/1996. Allekirjoittajat Risto Ahonen ja Arvi Tuomi. KLKA Cc12. Perustamisesta: Kirkkomme Lähetys 1/1994, 63–64.
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LÄHETYS KIRKON KESKUSHALLINNON MUUTOKSISSA
Keskustelu kirkon keskushallinnon kehittämisestä ja sen toimielinten suhteista on ollut käynnissä koko itsenäisyyden ajan. Keskusteluissa synodaaliset, konsistoriaaliset, ja episkopaaliset hallintoperiaatteet ovat olleet kietoutuneina toisiinsa. Seurakuntien laaja itsehallinto on samansuuntainen kongregationalismin kanssa. Tuloksena
on järjestelmä, jossa on elementtejä kaikista neljästä. Monen elementin mukanaolo on ilmeisesti yksi syy siihen,
että keskustelut ovat olleet pitkiä ja ajoittain johtaneet kiistoihin.21
Lähetystyön asioita on käsitelty monissa kirkon keskushallinnon elimissä eikä asioiden eteenpäin vieminen ole aina ollut yksinkertaista. Lisäksi käsitykset lähetystyön ja kirkon muun kansainvälisen työn välisestä
suhteesta ovat vaihdelleet eikä lähetystyön käytännön ongelmia ole aina tunnistettu. Myös kirkossa vallinnut
konsensushakuisuus ja lausuntojen pyytäminen ovat hidastaneet asioiden etenemistä. Tästä on kuitenkin ollut
myös seurauksena, että lopulliset päätökset on voitu usein kohtuullisessa määrin hyväksyä. Kirkon lähetysstrategian valmistelua voitaneen pitää esimerkkinä siitä, että pitkän ja monivaiheisen valmistelun jälkeen saatua
lopputulosta voidaan yleisesti pitää hyväksyttävänä.
Kirkkolakiin on vaiheittain lisätty lähetystyötä koskevia määräyksiä. Tärkeimpinä voidaan pitää kolmea lisäystä, jotka kuvaavat lähetystyön tuloa kirkon tunnustetuksi tehtäväksi. Ensimmäinen maininta lähetystyöstä
Kirkkolakiin tuli vuonna 1925, jolloin määriteltiin lähetyssaarnaajan asema kirkossa. Vuonna 1955 tuli voimaan
kirkkoherran ja kirkkoneuvoston tehtäviin lisätty lähetystyön edistäminen. Vuonna 1965 voimaan tulleen Kirkkolain kokonaisuudistuksen yhteydessä silloiseen Kirkkolain 10 § tehtiin lisäys seurakunnan ja sen jäsenten
osallistumisesta varojen keräämiseen ”evankeliumin levittämiseen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä”.
Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että seurakunnat voivat myöntää talousarvioistaan määrärahoja lähetystyöhön.
Aloitteen kirkolliskokoukselle oli tehnyt Tampereen hiippakunnan hiippakuntakokous ja sen käsittely kesti
useita vuosia. Kirkolliskokouksen asettama kirkkolakikomitea oli esittänyt aloitteen hylkäämistä. Vuoden 1963
kirkolliskokouksessa muutosesitys kuitenkin hyväksyttiin. Suomen Lähetysseuran lähetysjohtaja Olavi Vuorela
oli muutosesityksen keskeisimpiä ajajia, toisaalta lähetysjärjestöissä oli myös kirkollistumiskehitykseen varovaisesti suhtautuvia. Aloitteen käsittely kirkolliskokouksessa puolestaan paljasti sen, että kirkossa ei yksimielisesti
nähty lähetystyötä kirkon tehtävänä. Syitä ilmeisesti oli erilaisia: jotkut saattoivat kyseenalaistaa lähetystyön
sellaisenaan, jotkut näkivät lähetystyön vain vapaaehtoisena järjestöjen toimintana.22
Vuoden 1869 kirkkolain myötä perustettu kirkolliskokous kokoontui aluksi kymmenen vuoden välein ja
myöhemmin viiden vuoden välein. Vuodesta 1974 lähtien kirkolliskokous on kokoontunut kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 1944 perustettu laajennettu piispainkokous toimi kirkolliskokousten välisenä aikana kirkon ylimpänä päättävänä elimenä vuoden 1973 loppuun, jolloin se lakkautettiin. Se oli myös lähetystyön asioiden pääasiallinen käsittelijä. Samana vuonna laajennetun piispainkokouksen kanssa perustettiin Kirkkohallitus kirkon yhteisiä hallinto- ja talousasioita varten. Vuonna 1974 se sai kirkon toimikuntien ja neuvottelukuntien (myöhemmin
kirkon keskusten) valvomiseen liittyviä tehtäviä. Niihin kuului myös kirkon lähetysasiain neuvottelukunta ja
sen seuraaja Kirkon lähetystyön keskus. Valvonnasta vastasi ensisijaisesti toimikuntien pääsihteerinä toimiva
kirkkoneuvos.23
Vuonna 1994 tuli voimaan Kirkkohallituksen uusi organisaatio. Kirkon lähetystyön keskus liitettiin yksikkönä uuteen Kirkon ulkoasiain osastoon. Samassa yhteydessä perustettu kirkon ulkoasiain neuvosto asetti kirkon

21 Murtorinne 1997a, 35–46. Kirkon keskushallinnon kehittämistyöryhmän mietintö. 2007, 9–17. Mietinnössä selostetaan synodaalisten, episkopaalisten ja konsistoriaalisten hallintoperiaatteiden eroja.
22 Laajennetulle piispankokoukselle. Mietintö lähetysharrastuksen elvyttämisestä kirkossamme. 16.2.1954. KLKA Ca1.
1–15. Vallisaari 1998, 25–83. Vallisaari sine anno, 225–227. Tutkielma analysoi tilannetta 1960-luvun alkupuolella. Vallisaari seuraa edellä mainittua mietintöä. Peltola 1989, 84–85, 150–151. Liivola 2001, 39–44. Kirkkolaki jaettiin Kirkkolakiin ja Kirkkojärjestykseen vuonna 1993, mainintoja lähetystyöstä on molemmissa. Ks. Knuutila 2012.
23 Murtorinne 1997a, 35–46, 74, 80, 81, 90–92. Vuonna 1908 perustetun piispainkokouksen alkuperäisenä tehtävänä oli
olla piispojen ja tuomiokapitulien neuvotteluelin. Käytännön syistä sille kuitenkin kasaantui kirkolliskokouksen valmisteluun liittyviä tehtäviä. Kirkon keskushallinnon kehittämistyöryhmän mietintö 2007, 12–28.
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lähetystyön toimikunnan ja kirkon lähetystehtävään liittyviä työryhmiä sekä käsitteli KLK:n toimintaa osana
omaa toimintakertomustaan.24
Toukokuussa 2014 kirkolliskokouksen tekemän Kirkkolain muutoksen mukaan lähetystyön asiat kuuluvat
piispainkokoukselle, johon vain piispat osallistuvat. Kirkon ulkoasiain neuvosto lakkautettiin. Kirkkohallituksen
osastojako Kirkon ulkoasiain osaston osalta säilyi entisellään. Päätös tuli voimaan vuoden 2016 alusta. Piispainkokouksen tehtävistä säädetään seuraavasti:
•
•

käsitellä kirkon ykseyttä, ekumeenisia suhteita, kirkon lähetystehtävää ja kirkon suhdetta muihin
uskontoihin koskevia asioita sekä päättää kirkon edustamisesta näissä kysymyksissä;
tehdä esitys kirkolliskokoukselle kirkon lähetysjärjestöksi hyväksymisestä ja tämän aseman lakkauttamisesta. 25

Kirkkolaissa on näin ollen nyt selkeät määräykset siitä, minkä elinten käsiteltäväksi lähetystyön asiat kirkon keskushallinnossa kuuluvat. Laajennetun piispainkokouksen lakkauttamisen jälkeen kirkolliskokoukselle oli tullut
kirkon lähetysjärjestöksi hyväksyminen, vaikka sitä ei sen tehtävissä erikseen määriteltykään. Kirkon ulkoasiain
neuvoston ohjesäännössä lähetystyötä ei erikseen mainittu. Neuvostolla ei myöskään ollut suoraa esitysoikeutta
kirkolliskokoukselle. Uudessa järjestelyssä piispainkokouksen tehtäviin kuuluvat sekä ekumeenisten suhteiden
että kirkon lähetystehtävän käsittely. Kirkon lähetysjärjestöksi hyväksyminen on edelleen kirkolliskokouksen
asia, ja kirkon lähetysstrategia kuuluu piispainkokouksen päätäntävaltaan.

ASEMAN MUUTOKSET JA TEHTÄVÄNKUVAN PYSYVYYS
Vaikka Kirkon lähetystyön keskuksen ja sen edeltäjän Suomen kirkon lähetysasiain neuvottelukunnan asema
kirkon keskushallinnossa on vaihdellut, tehtävät ovat säilyneet samankaltaisina. Tämä voidaan todentaa vertaamalla eri aikoina laadittuja tehtävänkuvauksia. Terminologia on muuttunut, ei niinkään tehtävän sisältö.
Piispa Martti Simojoen johtaman laajennetun piispainkokouksen asettaman valmistelevan toimikunnan
mietinnössä 16.2.1954 selostetaan asetettavan Suomen kirkon lähetysasiain neuvottelukunnaksi kutsutun toimielimen tehtäviä.
1.
2.
3.
4.

Lähetysharrastuksen elvyttäminen ja lähetystietoisuuden levittäminen seurakunnissa
Lähetysseurojen ulkomaisia suhteita koskevat neuvottelut
Lähetystyön nykyhetken ja tulevaisuuden suuntaviivojen seuraaminen
Lähetystyön aseman vahvistaminen maassamme.26

Kirkon lähetystyön keskuksen ohjesääntö hyväksyttiin kevään 1975 kirkolliskokouksessa. Päätöksen mukaan
”Kirkon lähetystyön keskuksen tarkoituksena on edistää kirkon ulkolähetystyötä sekä toimia kirkon hallinnon
ja kirkon lähetysjärjestöjen yhteistyöelimenä.”27

24 Kirkon keskushallinnon sääntökokoelma. 2. Kirkkohallitus. 2.1. Kirkkohallituksen ohjesääntö. Sähköisenä http://sakasti.evl.fi/kkhsaantokokoelma.nsf/9a3f453bc8526dbfc2256df20059c833?OpenView. Kirkon keskushallinnon kehittämistyöryhmän mietintö. 2007, 88–98.
25 Piispainkokouksen tehtävät 2016 alkaen: Kirkkolaki 21 LUKU 2 §. Kirkkolaki. Kirkkojärjestys. Kirkon vaalijärjestys.
Kirkon säädöskokoelma. 2014. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 4. Kirkko ja päätöksenteko. Kirkkohallitus. Helsinki 2014,
85. Kirkkolaista on myös verkkoversio.
26 KLKA Ca1, 1–14.
27 Kirkon lähetystyön keskuksen ohjesääntö 1975 2§: KLKA Cb1, 9–11.
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Kirkon lähetystyön keskuksen tehtävänkuva esitettiin vuonna 2015 seuraavasti:
Kirkon lähetystyön keskus (KLK) kehittää kirkon ja seurakuntien lähetystyötä, edistää lähetysjärjestöjen yhteistä toimintaa ja huolehtii kirkon lähetystyön yhteisestä kasvatus-, koulutus- ja tiedotustoiminnasta. Keskus osallistuu myös
uskontojen väliseen keskusteluun. 28

Vuosien 1954 ja 2015 tehtävänkuvat ovat lähellä toisiaan siinä, että ne liittävät yhteen lähetysjärjestöjen ulkomaisen työn ja seurakuntien missionaarisuuden. Vuoden 1954 määrittelyä voi pitää visionaarisena. Vielä 60
vuotta myöhemmin silloin tehdyt tehtävien määrittelyt ovat mielekkäitä. Vuoden 1975 ohjesäännössä korostuvat järjestökentän muutokset ja yhteistyön rakentamisen välttämättömyys uudessa tilanteessa.

VAIKUTTEITA MAAILMALTA
Toimintansa alkuvuosista lähtien 1950-luvulla kirkon lähetysasiain neuvottelukunta pyrki välittämään tietoa
kansainvälisestä missiologisesta keskustelusta eri tavoin. Kirkkomme Lähetys -lehdessä oli alkuvuosina runsaasti käännösmateriaalia. Neuvottelupäivien ja lähetysteologisten luentopäivien sarja alkoi syyskuussa 1960 Lärkkullassa Karjaalla jatkuen 1990-luvulle saakka. Ulkomaisena luentovieraana Lärkkullassa oli professori Bengt
Sundkler Upsalasta. Myös myöhemmin luennoitsijat olivat sekä ulkomaisia että kotimaisia, joukossa aikansa
tunnetuimpia missiologeja kuten Stephen Neill. Kirkkojen maailmanneuvoston lähetystyön uudelleenarviointiin 1960-luvulla KLN suhtautui kriittisesti ja seurasi lähinnä Luterilaisen maailmanliiton linjauksia. Yhteydet
Luterilaiseen maailmanliittoon ovat muutenkin olleet tärkeitä koko toiminnan ajan. KLK:n johtavat työntekijät
ovat osallistuneet Luterilaisen maailmanliiton neuvoston kokouksiin, ja vuosina 1988 ja 2004 julkaistut LML:n
lähetysasiakirjat olivat kirkon lähetysstrategiaprosessin taustamateriaalina.29
Tärkeä väylä yhteyksissä Luterilaiseen maailmanliittoon oli sen Lähetyksen ja kehityksen osaston kanssa yhteistyössä vuodesta 1999 alkaen toiminut pohjoismaisten luterilaisten lähetysjärjestöjen johtajien ja kirkkojen
lähetystyöstä vastaavien viranhaltijoiden epävirallinen tapaaminen Nordic Forum, joka kokoontui vuosittain eri
maissa. Sen alkuna olivat lokakuussa 1998 Nairobissa pidetyn Luterilaisen maailmanliiton Churches in Mission
-konsultaation aikana käydyt keskustelut. Ensimmäinen kokous pidettiin huhtikuussa 1999 Helsingissä Kirkon
talossa. Kutsukirjeen allekirjoittajana oli silloinen kirkon lähetyssihteeri Hannu Paavola. Vuoden 2009 kokous
Reykjavikissa jäi tässä vaiheessa viimeiseksi. Seuraavana vuonna tarkoituksena oli kokoontua Ruotsissa, mutta
osanottajien vähyyden vuoksi kokous peruuntui. Missiologisista verkostoista on syytä mainita International Association for Mission Studies (IAMS), johon yhteydet alkoivat 1975 sekä Nordic Institute for Missiological and
Ecumenical Research (NIME) vuodesta 1985.30
Kirkon lähetysjärjestöjen yhteistyöverkostojen kautta on välittynyt vaikutteita uusien kasvavien luterilaisten kirkkojen ja kansainvälisten, erityisesti ns. evankelikaalisten järjestöjen työstä. Kirkon lähetystyön toimikunnan vuonna 2010 hyväksymän selvityksen mukaan kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu toimivat
monimuotoisessa yhteistyöverkostossa, johon kirkkojen lisäksi kuuluu kansainvälisiä, alueellisia ja paikallisia
järjestöjä. Selvitykseen otettiin mukaan vain kansainväliset järjestöt, joiden kanssa kirkon lähetysjärjestöillä ja

28 http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content232245.
29 KLKA Ca1, 80–81, 86, 104–106. Liivola 2001, 19–20, 36–38, 45–46, 56–59, 66–67. Yhdessä Jumalan lähetyksessä
1988. KLKA Mdc8. Lähetys kontekstissa: Muutos, sovinto, voimaannuttaminen. LML:n puheenvuoro ekumeeniseen keskusteluun lähetyksestä 2005.
30 Hannu Paavolan kutsukirje osallistujille 19.1.1999: KLKA Nordic Forum 1999–2009. Kokouksissa oli mukana LML:n
Lähetyksen ja kehityksen osaston johtavia virkailijoita. Osa ajasta keskusteltiin osallistujien laatimien raporttien pohjalta.
NIME: KLKA Fja 1–4. http://www.missionsresearch.org/.  IAMS: KLKA Fjb http://missionstudies.org/.
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Kirkon Ulkomaanavulla on sopimukseen perustuvaa jatkuvaa yhteistyötä. Keskeisinä pidettiin kirkkojen kanssa
solmittuja sopimuksia. Niitä oli yli 30, valtaosa luterilaisten kirkkojen kanssa.31

LÄHETYSSTRATEGIAN TAUSTATEKIJÖITÄ
Muiden luterilaisten kirkkojen lähetystyön järjestelyt vaikuttivat taustamateriaalina vuonna 1985 alkaneeseen
kirkon lähetysstrategiaprosessiin. Ruotsin kirkon mallia jotkut pitivät tavoiteltavana yhden toimijan mallina. Toisille Ruotsin ratkaisu oli varoittava esimerkki keskittämisen aiheuttamasta lähetystyön näivettymisestä. Näytti
kuitenkin siltä, että tarkkaa tietoa näistä malleista puuttui eikä ollut yhteistä tulkintaa siitä, mikä oli ollut Ruotsin kirkon lähetysaktiivisuuden laskun syynä. Jotkut pitivät Norjan mallia hyvänä, koska Norjassa lähetysaktiivisuus oli korkealla. Vuonna 1998 valmistuneessa Koko kirkon missio -asiakirjassa kuvataan Pohjoismaiden
ja muutamien muiden maiden kirkkojen ratkaisuja. Elokuussa 2010 kirkon lähetystyön toimikunta keskusteli
pohjoismaisten kirkkojen järjestelyistä.32
Taustalla näyttää olleen kaksi erilaista lähestymistapaa. Ne, jotka pitivät Ruotsin mallia ja muita kirkkokeskeisiä järjestelyjä hyvinä, korostivat lähetystyön kuulumista kirkon olemukseen ja siksi sen heidän mielestään
tuli kuulua välittömästi kirkon rakenteeseen. Suomen tilanteessa tämän ajateltiin toteutuvan luomalla yksi lähetystyötä toteuttava organisaatio. Ne, jotka vierastivat Ruotsin mallia, olivat kiinnostuneita ennen muuta kirkkojen kasvusta ja evankeliumin julistamisesta alueilla, joissa on vähän tai ei lainkaan kristittyjä.
Ruotsin kirkon lähetys (Svenska Kyrkans Mission) perustettiin 1874. Se ja toisen maailmansodan jälkeen perustettu kirkon kansainvälinen avustus- ja kehitysjärjestö Lutherhjälpen ovat vaiheittain yhdistyneet. Vuodesta
2008 alkaen työstä on käytetty nimikettä kirkon kansainvälinen työ, yleistunnuksenaan Hela världen. Vuonna
1852 perustettu Evangeliska Fosterlandsstiftelsen siirsi ulkomaisen työnsä 1990-luvulla Ruotsin kirkon lähetykseen, mutta on tehnyt jälleen päätöksen lähettää omia lähetystyöntekijöitään. Sen yhteistyö Ruotsin kirkon
kansainvälisen työn kanssa jatkuu. Muissa Pohjoismaissa lähetysjärjestöt ja kirkolliset kehitys- ja avustusjärjestöt ovat jatkaneet toisistaan erillisinä.33
Norjassa luterilaisten lähetysjärjestöjen toiminta on perustunut vahvoihin piiriorganisaatioihin irrallaan Norjan luterilaisen kirkon rakenteesta. Vuonna 1994 perustettiin Samarbeidråd for menighet og misjon. Sen tehtävänä on edistää paikallisseurakuntien missionaarisuutta eikä sillä ole ulkomaiseen toimintaan liittyviä tehtäviä.
Yhteistyöneuvoston jäseninä on useita lähetysjärjestöjä, joista vanhin on vuonna 1842 perustettu Norjan Lähetysseura (Det Norske Misjonsselskap). Sillä on yhteistyötä Suomen Lähetysseuran kanssa. Norjan lähetysliitto

31 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysyhteistyön sopimukset 2010. KLT 2/2010 Kohta 7. KUN 7/2010 110§,
111§. Sähköinen tietokanta. http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp3?open&cid=Content46FB95. Kirkon lähetysjärjestöjen verkkosivuilla on tietoja niiden kumppanuuksista.
32 Nämä näkökulmat tulivat usein esiin kirkon lähetystyön toimikunnassa käydyissä ja muissa keskusteluissa. Kirjallisia
viitteitä on järjestöjen lehdissä. Ripatti 2005, 6–7. Koko kirkon missio – kirkon lähetystyön kehittämistoimikunnan mietintö.
Suomen ev.lut. kirkon keskushallinto Sarja C 1998:1, 29–38.  KLT 3/2010. Esityslista Kohta 11. KLT 4/2010 Kohta 8. KLT
1/2010 Kohta 11.1. Seuraavissa kappaleissa mainituilla organisaatioilla on omat verkkosivunsa. Yhden toimijan malliin
pyrkimystä edustaa muun muassa Suomen Lähetysseuran johtajan Seppo Rissasen eriävä mielipide syksyllä 2004 valmistuneeseen mietintöön Kirkon lähetystehtävä.
33 KLT 4/2010 Kohta 8. KLT 3/2010 Kohta 11. http://www.svenskakyrkan.se/. KLT 1/2010 Kohta 11. Asian sensitiivisyyttä kuvaa, että toimikunta halusi muutoksia elokuussa 2010 tekemääni selvitykseen. Selvityksessä totesin että ”Ruotsin
kirkko ei näe omana tehtävään evankeliumin julistamista ei-kristityille. Tämä tehtävä kuuluu paikalliselle kirkolle. Ruotsin
kirkko tekee yhteistyötä ainoastaan toisten kirkkojen kanssa.” Keskustelun ja tarkistusten perusteella tämä kappale muutettiin seuraavasti: ”Ruotsin kirkko tekee kahdenvälistä yhteistyötä ainoastaan toisten kirkkojen kanssa. Kirkon kansainvälinen työ on osa ACT Alliancen toimintaa… Evankeliumin julistaminen ei-kristityille ulkomailla kuuluu paikalliselle kirkolle,
jota Ruotsin kirkko voi pyydettäessä tukea.” Norjan lähetysliittoa koskevasta kappaleesta poistettiin lause: ”Vuonna 2007
järjestön johtaja katsoi, että järjestö ei enää pidä itseään osana Norjan kirkkoa.” Vuonna 1909 perustettu Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner toimii itsenäisenä herätysliikkeenä. Sillä on historiallisia juuria Evangeliska Fosterlandstiftelsenin kanssa. Avustusjärjestöt ovat Kirkens Nødhjelp (Norwegian Church Aid), Danchurchaid ja Icelandic Church Aid.
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(Norsk Luthersk Misjonssamband, 1891) ei ole yhteistyöneuvoston jäsen. Aloittaessaan lähetystyötään Suomen
Evankelisluterilaisella Kansanlähetyksellä oli yhteistoimintaa sen kanssa. Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa yhteistyö jatkuu edelleen joissakin maissa.34
Muiden Pohjoismaiden kirkkojen järjestelyitä on käsitelty vähemmän kuin Ruotsin ja Norjan tilannetta.
Tanskassa vuonna 1965 perustettu Folkekirkens Missionsråd on lähetysjärjestöjen ja hiippakuntien välinen
kotimaiseen yhteistyöhön keskittyvä yhteistyöelin. Islannissa Icelandic Lutheran Mission toimii läheisessä yhteistyössä tuomiokapitulin kanssa. Ulkomaisessa työssä se on ollut yhteistyössä Norjan lähetysliiton kanssa.
Tanskan ja Islannin kirkkojen ja järjestöjen edustajat osallistuivat Nordic Forumin kokouksiin, sen sijaan Pohjoismaihin luettavien Färsaarten edustajat eivät yleensä olleet mukana.35
Saksan kirkkojen järjestelyt mainitaan vuoden 1998 Koko kirkon missio -asiakirjassa. Saksassa luterilaiset
kirkot ovat perustaneet yhteistyökomitean ja jotkut perinteisistä lähetysjärjestöistä ovat yhdistyneet. Aasian ja
Afrikan kirkkojen johtajia pyritään saamaan mukaan lähetysjärjestöjen päätöksentekoprosesseihin. Amerikkalaisen Evangelical Lutheran Church in America (ELCA) -kirkon järjestelyihin on viitattu esimerkkinä lähetystyöstä osana kirkon virallista rakennetta.36
Afrikan ja Aasian kirkkojen tekemä lähetystyö mainitaan kirkkohallituksen täysistunnon marraskuussa 2010
hyväksymässä asiakirjassa ”Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian peruslinja vuoteen 2015”.
Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan kirkkojen laajeneva lähetystyö luo uudenlaisia yhteistyösuhteita.
Niiden harjoittama lähetystyö on ollut todellisuutta vuosikymmeniä, mutta kirkossamme tunnetaan sitä edelleen liian vähän. Perinteisten kirkkojen lähetystyön ulkopuolisen työn tunteminen on tarpeellista uusien yhteistyön muotojen kehittämisen kannalta. Uusien lähetystyön toimijoiden mukaan tulo vaikuttaa kirkkomme
lähetysjärjestöjen vanhojen yhteistyökumppaneiden toimintaympäristöön sekä niiden oman lähetystyön suunnitteluun. 37
Afrikan ja Aasian kirkkojen lähetystyön järjestelyissä näyttää olevan tärkeää säilyttää lähetystyön vapaaehtoisuusluonne. Toisaalta lähetystyö halutaan liittää kirkon muuhun toimintaan, mutta ei välttämättä suoraan
kirkon hallintoon. Tämä näkyy selvästi Etiopian evankelisen Mekane Yesus -kirkon vuonna 2007 perustaman
kirkon lähetysjärjestön EECMY International Mission Societyn toimintaperiaatteissa, joiden mukaan yksittäiset kirkon jäsenet ja seurakunnat voivat tukea järjestöä. Samankaltainen järjestely on käytössä muun muassa

34 KLT 3/2010. Esityslista Kohta 11. http://www.kirken.no. Norjan Lähetysseura oli yhdessä Suomen Lähetysseuran
kanssa Thaimaan luterilaisen lähetyksen (Lutheran Mission in Thailand, LMT) perustajajäsen vuonna 1980. Vuonna 2010
Norjan lähetysliitto määritteli itsensä luterilaispohjaiseksi vapaaksi ja itsenäiseksi lähetysorganisaatioksi. Muita yhteistyöneuvoston jäseniä ovat Areopagos, aikaisemmin Den Nordiske Kristne Buddhistmisjon (1926), Tibetmisjonen, Den Norske
Israelsmisjon ja Misjonsalliansen (The Mission Alliance). Norjan sisälähetysseura (Det norske lutherske Indremisjonsselskap)
(1868) ja Norjan Santaalilähetys (Den norske Santalmisjon) (1867) perustivat Normisjonin vuonna 2001. Eri yhteyksissä on
raportoitu sen viilentyneistä suhteista Norjan luterilaiseen kirkkoon.
35 KLT 3/2010 Kohta 11. Perustajajärjestöt olivat Areopagos, Bredreminighedens Mission, Danmission, Dansk Ethiopermission, Dansk Kherwara -Mission, Den Danske Israelsmission, Spedalskhedsmissionen, Sudanmissionen (Mission Afrika).
Niillä on noin 50 lähetettyä työntekijää. Neuvostoon kuuluvien järjestöjen lisäksi Tanskassa toimii muita pieniä lähetysjärjestöjä. Evangelisk Luthersk Missionsförening  toimii yhteistyössä ruotsalaisen Bibeltrogna Vänner -järjestön kanssa. Dansk
Luthersk Missionsforening on Norjan lähetysliiton  yhteistyökumppani. Kirkon ekumeeninen neuvosto käsittelee myös
lähetystyöhön liittyviä asioita: http://www.interchurch.dk/aktiviteter/mission/. http://www.kirkjan.is/english http://www.
mission.is/. Noin 85 % Färsaarten asukkaista kuuluu luterilaiseen kirkkoon, jossa vaikuttaa voimakas herätyskristillinen
siipi. Esim: http://www.everyculture.com/Cr-Ga/Faroe-Islands.html. Lähetystyössä (Kirkjuliga Missiónsfelagið) yhteistyötä
Dansk Luthersk Missionsforeningin ja Norjan lähetysliiton kanssa. Pekka Mäkipäältä saatu tieto. http://www.kmf.fo/default.
asp.
36 Koko kirkon missio 1998, 34–36. Ahonen (2003, 123–153) kuvaa Saksassa sekä Englannissa ja Ranskassa tehtyjä järjestelyjä ja erilaisia verkostoja. Kun Suomen Lähetysseurassa valmisteltiin 2000-luvun alussa sen perusteasiakirjaa Yhteinen
usko – yhteinen tehtävä (2001), oli ELCA:n lähetysasiakirja yhtenä taustamateriaalina työskentelyn alussa. Toimin vuosina
2000–2001 asiakirjaa valmistelevan työryhmän sihteerinä. ELCA:n verkkosivut: http://www.elca.org/About/Churchwide/
Global-Mission.
37 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian peruslinja vuoteen 2015. (Lähetysstrategian teologinen perusta). Hyväksytty jatkovalmistelun pohjaksi kirkkohallituksen täysistunnossa 23.11.2010. 3, 5, 10, 15.
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Singaporen evankelisluterilaisessa kirkossa, Hongkongin evankelisluterilaisessa kirkossa ja japanilaisessa Kinki
Lutheran Church -kirkossa.38

YHTEISTYÖN KEHITTYMINEN
Kirkon lähetystyön keskus ja sen edeltäjä kirkon lähetysasiain neuvottelukunta perustettiin yhteistyön rakentamista varten. Toiminta on ollut alusta alkaen verkostomaista. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat olleet
kirkon lähetysjärjestöt sekä seurakunnat ja hiippakunnat, mutta ajan mittaan kontaktit ovat lisääntyneet Kirkkohallituksen muihin osastoihin ja myös muihin kirkollisiin toimijoihin sekä Suomen lähetysneuvostoon.39 On
mahdollista erottaa kahdenlaista verkostoa: osassa KLK on vastuussa toiminnan jatkuvuudesta, osassa KLK:n
työntekijät ovat mukana muiden järjestämässä toiminnassa asiantuntijoina.
Yhteistoiminnan rakenteessa on vuosikymmenten kuluessa tapahtunut muutoksia. Kirkon lähetysasiain
neuvottelukunnan aikana alkaneet jaostot, joista osaa myöhemmin kutsuttiin neuvottelukunniksi, koettiin hallinnollisesti raskaiksi. Vuonna 1994 neuvottelukuntia oli viisi, kotimaisen lähetystoiminnan, kotimaisen lähetyskoulutuksen, ulkomaisen työn, lähetystyöntekijäkoulutuksen ja lähetysteologian neuvottelukunnat. Lisäksi oli lähetyssihteerijaosto seurakuntien lähetyssihteerien kouluttamista varten, islam-jaosto sekä Kirkkomme
Lähetys -lehden toimituskunta. Samana vuonna niiden tilalle perustettiin neljä työryhmää, lähetys- ja uskontoteologinen työryhmä, seurakunnan ja lähetystyön työryhmä, kansainvälisen lähetysyhteistyön työryhmä ja
islam-työryhmä. Kirkkomme Lähetys -lehden toimituskunta jatkoi edelleen. Järjestely jäi melko lyhytaikaiseksi.
Kansainvälisen lähetysyhteistyön työryhmä koostui lähetysjärjestöjen ulkomaisen työn johtajista, muissa oli
mukana lähetysjärjestöjen työntekijöitä ja muita asiantuntemuksensa perusteella valittuja jäseniä. Vuonna 1996
kansainvälisen lähetysyhteistyön työryhmästä tuli kirkon ulkoasiain neuvoston nimittämä, mutta vuonna 1999
sitä ei nimitetty uudelleen. Myös lähetys- ja uskontoteologinen työryhmä sekä islam-työryhmä siirtyivät kirkon
ulkoasiain neuvoston nimittämiksi. Pitkäaikaiseksi edelleen toimivaksi yhteistyön muodoksi on muodostunut
lähetysjärjestöjen toiminnoista vastaavien työntekijöiden yhteistyöverkostot. Lähetysjärjestöjen johtajien neuvotteluryhmä on toiminut vuodesta 1996, mahdollisesti jo aikaisemmin. Talousjohtajien neuvottelut mainitaan
vuoden 1988 toimintakertomuksessa jo aikaisemmin alkaneena toimintona. Lähetystyöntekijöiden koulutusta
varten on ollut kirkon lähetystyöntekijäkoulutuksen kehittämisryhmän (KILKE) nimellä tunnettu työryhmä.
Lisäksi on ollut tilapäisiä valmistelevia työryhmiä. Vuonna 2014 aloittaneet hiippakuntien kansainvälisen työn
sihteerit muodostavat uuden kiinteän verkoston hiippakuntiin.40

38 http://eecmy.org/?home=ims&page=ims-background. “Finally, we encourage everyone with due respect, to be a
member of the EECMY International Mission Society and partaking in this mission, and share the blessings which come
as a result of our united involvement in this mission task.” http://eecmy.org/?home=ims&page=ims-support. Kirjoittajan
havaintoja vuosilta 1979–1999. Mainitut aasialaiset kirkot ovat Thaimaassa Suomen Lähetysseuran, Norjan Lähetysseuran
ja vuonna 1994 järjestäytyneen Thaimaan evankelisluterilaisen kirkon kumppaneita.
39 http://www.lahetysneuvosto.fi/esittely/toimihenkilot-1919/. Alpo Hukka oli puheenjohtajana 1966–1975. Tästä ensimmäisen vuoden hän oli kirkon lähetyssihteerinä. Varapuheenjohtajina ovat olleet Raimo Harjula 1982–1986 ja Hannu
Paavola 1995–1999. Lähetysteologi Timo Vasko oli neuvoston puheenjohtajana vuodet 2007–2011.
40 KLT 2/1994 Kohta 4. KLKA Cc11. KLT 1/1999 pöytäkirja ja esityslista liitteineen. Risto Cantell kirkon ulkoasiain
neuvoston asettamille työryhmille 1.2.1999. Hannu Paavola lähetysyhteistyön työryhmälle 8.2.1999: KLKA Cc14. Suunnitelma kirkon yhteisen lähetystyöntekijäkoulutuksen kehittämiseksi: KLT 2/1996. KLKA Cc12. Kotimaisen työn jaostot
ja muut asiakirjat: KLKA Cda1, Cda9. Ulkomaisen työn neuvottelukunnan pöytäkirjat ja työryhmämietinnöt 1993–1998:
KLKA Cdd6. Sakari Pinolan mukaan järjestöjohtajien tapaamiset olisivat alkaneet 1992 tai 1993.
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JULKAISUT
Kirkkomme Lähetys -lehden ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1959 monisteena nimellä Kirkon Lähetysasiain Neuvottelukunnan Kiertokirje Papistolle. Siinä käsiteltiin silloisen Ambo-Kavangon kirkon työn laajentumista uusille alueille sekä Lähetysseuran uusia avauksia Tanganyikassa, Formosalla, Israelissa ja islamilaisessa
maailmassa. Toisena pääaiheena oli Japani. Toukokuussa 1959 päätettiin, että jatkossa kiertokirje olisi painettava ja sen tulisi ilmestyä 3–4 kertaa vuodessa. Lokakuussa 1959 se ilmestyi nelisivuisena lehden muotoisena
nimellä Kirkkomme Lähetys ja vuodesta 1965 monisivuisena lehtenä. Aluksi Vår Kyrkas Mission julkaistiin
erillisenä, mutta vuodesta 1965 lehti on ollut kaksikielinen. Käytännöksi vakiintui kaksi numeroa vuodessa.
Lehdelle nimitettiin ensimmäisen kerran toimituskunta vuonna 1969 (vuodesta 2011 toimitus), johon on kuulunut lähetysjärjestöjen ja seurakuntien työntekijöitä. Toimitussihteeri on palkkiotoiminen. Vuoden 2009 toinen
numero oli 50-vuotisjuhlanumero.41
Lähetysteologisen Aikakauskirjan ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1991. Vuoteen 2015 mennessä
on ilmestynyt 16 numeroa. Aikakauskirjan numerot, Kirkkomme Lähetys -lehden numerot alkaen numerosta
1/2001 sekä KLK:n nykyinen materiaali ovat sähköisessä muodossa Kirkkohallituksen Sakasti -verkkosivuilla.42
Kirkon lähetystyön keskuksen julkaisutoiminnasta ei ole kattavaa selvitystä. Edellä mainittujen julkaisujen
lisäksi se on julkaissut kirkon lähetystehtävään ja uskontojen kohtaamiseen liittyvää materiaalia sekä painettuna
että sähköisenä. Käännöksinä on julkaistu mm. Luterilaisen maailmanliiton ja Kirkkojen maailmanneuvoston lähetysasiakirjat. Tämän lisäksi KLK:n työntekijät ovat toimittaneet materiaalia muiden julkaisuihin ja julkaisseet
omia kirjojaan. Erityisesti on syytä mainita KLK:n johtavat työntekijät Seppo Syrjänen ja Raimo Harjula, lähetysteologi Timo Vasko ja uskontodialogin asiantuntija Pekka Y. Hiltunen. Pitkään kirkon lähetystyön toimikuntaan
osallistuneen TT Risto A. Ahosen julkaisutoiminnalla on ollut vaikutuksensa toimikunnan kannanottoihin.43

TILASTOYHTEISTYÖ
Kirkkomme Lähetys -lehden lisäksi kirkon lähetystyön yhteisten tilastojen julkaiseminen on ollut Kirkon lähetystyön keskuksen pitkäaikaisinta edelleen jatkuvaa tehtävää. Huolimatta ajoittaisista kirkon lähetysjärjestöjen
välisistä jännitteistä tilastojen tulkinnassa yhteiset tilastot ovat vahvistaneet niiden yhteistyötä ja yhteistä identiteettiä kirkon tunnustettuina toimijoina.
Lähetystyön kannatustilaston ensimmäinen vuositilasto on vuodelta 1965. Kirkkomme Lähetys -lehden
kesäkuun 1965 numerossa kuitenkin annetaan tietoja jo vuoden 1964 kannatuksesta. Tilasto on kaksikielinen.
Kannatustilasto perustuu lähetysjärjestöjen seurakunnilta vastaanottamiin talousarviomäärärahoihin ja erilaisiin
vapaaehtoisiin lahjoituksiin. Vuodesta 2004 alkaen tilastoon otettiin mukaan myös Kirkon Ulkomaanavun tiedot ja sen nimeksi tuli Kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kannatustilastot. Tilastointiperiaatteita

41 KLKA Mdb1. Kirkkomme Lähetys 1/2009, 8. Jaakko Mäkelä, Pääkirjoitus. Kirkkomme Lähetys 2/2009, 4–8, 15,
21–23, 32. Juhlanumerossa oli useita lehden alkuvaiheita ja myöhemmin esillä pidettyjä teemoja koskevia artikkeleita.
Timo Vasko, Pääkirjoitus. Jaakko Mäkelä, Lähetysteologia valokeilassa juhlavuonna. Mira Piispa, Kirkkomme Lähetys on 50
vuotta tarjonnut lähetystyön teologiaa ja käytäntöä. Mira Piispa, Kirkkomme Lähetys 50 vuotta sitten. KLKA Ca1, 21, 33,
40, 47–48, 68–69, 70. Kirkkomme Lähetys 2/2011, 2. Liivola 2001, 61.
42 Lähetyksen aineistoja, http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content3C7266.
43 Esimerkki KLK:n alkuvuosilta: Ylitse kaikkien rajojen 1979. Julkaisuista: Harjula: Suomen Teologit 1990, 112, 113.
Syrjänen: Suomen Teologit 1982, 538. Vasko: Suomen Teologit 2010, 1060, 1061. Ahonen: Suomen teologit 2010, 84, 85.
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on vuosien varrella tarkennettu niin, että vuodesta 2009 lähtien vapaaehtoinen kannatus on jaettu seurakuntien
kirjanpidon kautta kulkeneeseen vapaaehtoiseen kannatukseen ja suoriin lahjoituksiin järjestöille.44
Lähetystyöntekijätilastoa on julkaistu vuodesta 1972 alkaen. Tilastoista tehdyn koosteen mukaan lähetystyöntekijöiden määrä kasvoi 243 henkilöstä vuonna 1972 685 henkilöön vuonna 1990. Sen jälkeen määrä on
vähitellen laskenut, niin että vuonna 2013 se oli 315 henkilöä ja mukaan lukien Suomesta käsin työtä tekevät
yhteensä 350 henkilöä. Tämä lukumäärä on suunnilleen samalla tasolla vuoden 1980 kanssa. Vuoden 1990 tilastot eivät ole tarkalleen vertailukelpoiset 2000-luvun tilastojen kanssa, sillä tilaston kriteerejä on tarkennettu.
Muuttunutta toimintaympäristöä kuvaa se, että vuodesta 2008 tilastoon on lisätty Suomesta käsin lähetystyötä
tekevät henkilöt, jotka muuten täyttävät lähetystyöntekijän kriteerit sekä erillisenä osiona sopimusperusteiset,
määräaikaiset työntekijät ja kulukorvausperusteella toimivat vapaaehtoiset. Vuonna 2014 tilastointitapa muuttui henkilötyövuosien määrän tilastoimiseksi.45
Kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian toimijoiden tuotot ja kulut -tilasto on kolmas Kirkon lähetystyön keskuksen julkaisema tilasto. Se koottiin ensimmäisen kerran vuodelta 2004, mutta sen ei koettu antavan oikeaa kuvaa järjestöjen toiminnasta. Vuonna 2005 ja edelleen vuonna 2007 koontiohjeita tarkennettiin.
Tilaston tarkoituksena on antaa kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun tilinpäätöksiin perustuvaa
vertailukelpoista tietoa avoimuuden lisäämiseksi. Järjestöjen on voitava osoittaa, että niiden seurakunnilta lähetystyöhön saamaa taloudellista tukea ei käytetä järjestön muuhun toimintaan. Luotettavuuden lisäämiseksi
päädyttiin myös siihen, että järjestöjen talousvastaavien kokous tarkistaa tilaston ennen sen julkaisemista.46
Koontitapojensa vuoksi lähetystyön tilastot eroavat kirkkohallituksen seurakuntien toiminnasta kokoamista tilastoista, eikä niitä voida sellaisinaan liittää yhteen. Tämä herätti kommentteja lähetystyön erillisyydestä kirkon toiminnasta. Sakasti-verkkosivujen avaaminen antoi mahdollisuuden julkaista lähetystyön tilastot yhdessä
kirkon muiden tilastojen kanssa. Tilastojen koontitavasta seurasi myös keskusteluja seurakuntien työntekijöiden
kanssa siitä, mitä tilastoihin voitiin liittää. Seurakunnat olivat alkaneet tukea myös muuta ulkomailla tapahtuvaa
työtä, jota ei ole laskettu mukaan näihin tilastoihin. Useimmiten tämä tarkoitti yhteyksiä ystävyysseurakuntiin,
erityisesti Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon suuntaan. Seurakuntaliitokset aiheuttivat kysymyksiä entisten
itsenäisten seurakuntien lähetystyön tilastoinnista. Seurakuntayhtymiin kuuluvien seurakuntien kannatuksen
tilastointia voitiin jatkaa, mutta kappeliseurakuntien ja seurakuntapiirien osalta se ei ollut mahdollista.47

44 KLKA Ka6. Kirkkomme Lähetys. Kesäkuu 1965, 6, Kesäkuu 1966, 12. Liivola 2001, 34. Kannatustilastot v. 2014.
Understödsstatistik år 2014. Kirkon lähetystyö ja kansainvälinen diakonia. Kyrkans mission och internationella diakoni.
Kirkon lähetystyön keskus. Kyrkans missionscentral, 1–13. Kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kannatustilastot
v. 2009, 1, 2. Vuodesta 2009 lähtien tilastot ovat sähköisinä http://sakasti.evl.fi/lahetystyontilastot. Testamenttivarat erotettiin vapaaehtoisesta kannatuksesta. Lähetystyön tilastojen kokoaminen vaatii paljon työtä. Lähetysseuran ja 2000-luvulla Kylväjän talous- tai hallinto-osastot ovat omakustannushintaan hoitaneet tilastojen kokoamista. Rantala on lisensiaattityössään tutkinut seurakuntien lähetyskannatuksen kehitystä vuosina 1953–1973 käyttäen materiaalina Lähetysseuran,
Evankeliumiyhdistyksen ja Pipliaseuran vuosikertomusten tietoja, mainiten myös kirkon lähetyskannatustilaston. Rantala
1979, 15, 44, 77, Lähdeluettelo.
45 Jaakko Mäkelä, Kooste tilasto-ohjeista 2010. 16.12.2010. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyöntekijät
ulkomailla 1972–2010. Katariina Kokon laatima kooste. Joulukuu 2011. Kirjoittajan kokoelma. ”Tilastoon on otettu työalueella oleva lähetystyöntekijä tai määräaikaistyöntekijä sekä alueelle lähtöä odottava tai korkeintaan kahden vuoden kotimaankaudella oleva lähetystyöntekijä.” Tilastoa on julkaistu Kirkkomme Lähetys -lehdessä.  Kirkkomme Lähetys 1/2004,
31. Kirkkomme Lähetys 1/2008, 41. http://sakasti.evl.fi/lahetystyontilastot.
46 Prosessista: Jaakko Mäkelä, Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kannatustilaston tarkistusmenettely. Vuoden  
2006 tilasto. Kirje kirkon lähetysjärjestöjen talousjohtajille 14.12.2007. Kirjoittajan kokoelma. Kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian toimijoiden tuotot ja kulut. Tilaston täyttöohje. Luonnos 18.10.2005. Kirjoittajan kokoelma. Kokousmuistio. KLK:n, lähetysjärjestöjen ja KUA:n tilastopalaveri. 11.10.2005. Kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian
toimijoiden tuotot ja kulut tilaston täyttöohje. Päivitys 3.5.2007 KLK/kk (Katariina Kokko). Kirjoittajan kokoelma. Muistio.
Neuvottelu Kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian toimijoiden Tuotot ja Kulut tilastoinnista talouspäälliköiden /
-johtajien kesken. KLK 7.10.2008. Kirjoittajan kokoelma.
47 Kirkon tilastostrategia ks. Kirkon tilastot strategia 2009 - Sakasti. Joissakin seurakuntayhtymissä yhteinen kirkkoneuvosto tai kirkkovaltuusto päättää talousarviomäärärahojen jaosta, joissakin vastuu on ainakin osittain seurakunnilla.
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USKONTOJEN KOHTAAMINEN
Kirkon lähetystyön keskus on elänyt uskontojen kohtaamisen prosessissa sekä itsenäisenä toimijana että osallistumalla muiden toimijoiden verkostoihin. Kirkossa monet tahot osallistuvat uskontojen kohtaamiseen ja myös
teologinen hajonta on suurta. Lähetysjärjestöjen ulkomaisessa työssä muiden uskontojen edustajien kohtaaminen on alusta asti ollut arkipäivää. Uskonnollisen yhtenäisyyden murtuminen 1900-luvun loppupuolella on
tuonut muiden uskontojen kohtaamisen osaksi kirkon elämää myös Suomessa. Työskentely näyttää jakaantuvan
kahteen toiminnalliseen osaan, toisaalta monoteistiset juutalaisuus ja islam sekä toisaalta erilaiset uudet uskonnolliset liikkeet, jotka ovat usein saaneet vaikutteita aasialaista uskonnoista. Tästä syystä myös hindulaisuuden
ja buddhalaisuuden seuraaminen on tullut välttämättömäksi.
Aluksi KLK:n painopiste oli informaation välittämisessä, mutta Kirkon tutkimuskeskuksen yhdessä Uusien
uskonnollisten liikkeiden tutkijaverkosto USVA ry:n kanssa toteuttaman Uskonnot Suomessa -tietokannan valmistuttua on ollut mahdollista keskittyä ilmiöiden arviointiin. Tehtävän hoitaminen edellyttää monenlaista verkottumista uskontojen kohtaamiseen osallistuvien kirkon tahojen kanssa. Tätä varten on perustettu uskontojen
kohtaamiseen liittyviä työryhmiä. Myöhemmin osasta näitä on tullut kirkon ulkoasiain neuvoston nimittämiä.
Kirkon lähetystyön toimikunta on asettanut myös omia työryhmiään, koska ulkoasiain neuvoston työryhmät
eivät kata kaikkia uskontojen kohtaamisen osa-alueita.48
Lähetysteologinen ryhmä aloitti jo KLK:n perustamisvuonna 1976. Sillä oli vuodesta 1980 alkaen yhteistyötä norjalaisen Stavangerin tiedekunnan kanssa uskontunnustuksen tulkinnasta missiologisesta näkökulmasta. Neuvottelu asiasta pidettiin vuonna 1985. Vuonna 2001 ryhmästä tuli kirkon ulkoasiain neuvoston nimittämä lähetys- ja uskontoteologian työryhmä.49
Kirkko ja islam -työryhmä oli alun perin vuonna 1988 perustettu KLK:n islam-jaosto. Kirkon lähetysjärjestöillä on ollut 1970-luvulta lähtien islamin seurantaa. Kirkon keskushallinnon uudistuksessa vuonna 1994 jaosto siirtyi kirkon ulkoasiain neuvoston nimittämäksi työryhmäksi. Dialogitapaamiset muslimien kanssa aloitettiin
1997. 50
Juutalaisuuden ja kristinuskon suhteita seurattiin jo kirkon lähetysasiain neuvottelukunnan aikana. Ensimmäinen maininta neuvottelukunnan pöytäkirjoissa suhteista juutalaisuuteen liittyy seurakunnissa keskustelua
herättäneeseen Karmel-järjestön toimintaan ja sen suhteeseen lähetystyöhön vuonna 1967. Vuonna 1985 pidettiin KLK:n järjestämä Israelin ja Lähi-idän työtä koskeva neuvottelu alueella toimivien järjestöjen työntekijöiden kanssa. Kirkko ja juutalaisuus -työryhmä perustettiin vuonna 1977 silloisen kirkon ulkomaanasioiden
toimikunnan teologisen jaoston alaisuuteen. Kirkon keskushallinnon uudistuksessa siitä tuli kirkon ulkoasiain
neuvoston nimittämä. 51
USKOT-foorumin perustajajäseninä olivat kolmen monoteistisen uskonnon, kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden yhteisöt. Sen säännöt hyväksyttiin vuonna 2010. Foorumi toimii yhteiskuntarauhan vaalimiseksi ja on

48 Uskonnot Suomessa on Kirkon tutkimuskeskuksen yhdessä Uusien uskonnollisten liikkeiden tutkijaverkosto USVA
ry:n kanssa toteuttama hanke, jonka tarkoituksena on kerätä ja ylläpitää tietokantaa Suomessa toimivista ja toimineista
uskonnollisista yhteisöistä. http://www.uskonnot.fi/. Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2014, 35–39, 45–46.
Piispainkokouksen tehtävät 2016 alkaen: Kirkkolaki 2014, 21 Luku 2§.
49 KLKA Cb1, 18–20. KLKA Cc1, 20, 49, 57. Neuvottelusta laadittiin laajat suomen ja englanninkieliset raportit: KLKA
Cc2, 140–160. Timo Vasko Jaakko Mäkelälle 7.9.2015. Vaskon mukaan työryhmän puheenjohtajana toimi pitkään prof.
Tuomo Mannermaa, sihteerinä KLK:n lähetysteologi Seppo Syrjänen.
50 Tuomas Martikainen, Kirkko ja islam -työryhmä vuosina 1988–2008. Kirkko ja islam -julkaisuja 2. Julkaisija Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon ulkoasiain neuvoston (KUN) asettama kirkko ja islam -työryhmä. 2009, 9–10, 24–26, 18–22,
32–33. Työryhmän pitkäaikaisimmat jäsenet olivat alusta asti mukana olleet Seppo Rissanen ja Timo Vasko.
51 KLKA Ca2, 23, 28–32. Kirkko ja juutalaisuus -työryhmän historia vuosilta 1977–2013. Näkökulmia Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsenille. Hyvä tietää uskonnoista ja elämänkatsomuksista -julkaisuja 2. Toimittanut Tomi Karttunen.
Kirkkohallitus, Ulkoasiain osasto. 2013, 9–12, 19–21, 80. Suomen Karmel -yhdistys perustettiin vuonna 1949. Sen taustalla on tunnustuskuntiin sitoutumaton evankelikaalisuus. Liike korostaa Israelin keskeistä asemaa Jumalan pelastushistoriassa. Se pyrkii myös edistämään suomalaisten ja israelilaisten välistä ystävyyttä ja yhteistyötä. http://www.uskonnot.fi/
yhteisot/view.php?orgId=612.
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tarvittaessa yhteistyössä myös muiden uskontojen yhteisöjen kanssa. KLK:n työntekijät osallistuivat sääntöjen
valmisteluun ja ovat olleet foorumin hallituksen jäseninä.52
KLK:n julkaisut Kirkkomme Lähetys ja Lähetysteologinen Aikakauskirja sisältävät runsaasti uskontojen
kohtaamiseen liittyvää materiaalia. Kirkon lähetystyön toimikunnan asettama Itä-, Kaakkois- ja Etelä-Aasian
työryhmä valmisteli kaksi Lähetysteologisen Aikakauskirjan numeroa ja järjesti Helsingin yliopistolla seminaarin aasialaisista uskonnoista. Kirkkomme Lähetys -lehden numero 2/1989 käsitteli islamia. Vuonna 1991 julkaistiin islamia käsittelevä perusteos Ajankohtainen islam. Seurakuntien käyttöön on valmistettu mm. Hyvä
tietää islamista ja Jumalan Rauhaa -esitesarjat. Vuonna 2001 ilmestyi kirkkohallituksen julkaisusarjassa kirja
Suunnista uskontojen maailmassa - dialogiopas seurakunnille. Vuonna 2011 julkaistun Hyvä tietää uskontodialogista saatesanoissa ilmaistu kirjan tarkoitus voidaan soveltaa KLK:n koko uskontojen kohtaamista käsittelevään toimintaan: ”hahmottaa suomalaista uskonnollista monimuotoisuutta, etsiä kristityille edellytyksiä elää sen
keskellä ja vastata sen haasteisiin”.53 KLK:n työntekijät ovat julkaisseet aihepiiriin liittyviä kirjoja ja artikkeleita
myös muissa yhteyksissä.

KOULUTUS
Kirkon lähetystyön keskuksen koulutustehtävät ovat suuntautuneet sekä seurakuntien työntekijöiden ja vapaaehtoisten koulutukseen että lähetystyöntekijäkoulutukseen. Nykyiset moduulirakenteiset koulutukset ovat
Kirkon koulutuskeskuksen ohjelmia, joiden toteuttamiseen KLK osallistuu kirkon muiden toimielinten ja lähetysjärjestöjen kanssa.
Seurakunnissa on niiden koosta ja muista syistä johtuen erilaisia lähetystyön järjestelyjä. Seurakunnat ovat
perustaneet lähetystoimikuntia, niin että vuonna 1968 lähetystoimikunta oli ainakin 250 seurakunnassa ja
joko työntekijä tai vapaaehtoinen lähetyssihteerinä 147 seurakunnassa. Lähetyssihteerillä voidaan tarkoittaa
sekä päätoimisia lähetyssihteerin virkoja tai toimia, yhdistelmävirkoja tai -toimia, osatoimisia ja palkkiotoimisia
työntekijöitä sekä vapaaehtoisia. Järjestelyistä on saatavilla tietoja Kirkon työmarkkinalaitoksen vuosittaisissa
tilastoista sekä Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisemista kirkon nelivuotiskatsauksista, joista viimeisin julkaistu käsittelee vuosia 2008–2011. Kirkon työmarkkinaosaston tilastot koskevat päätoimisia lähetyssihteerejä.
Tilaston tietojen perusteella voi laskea, että vuonna 2014 26 prosentissa seurakuntia oli lähetyssihteerin virka
ja 11 prosentissa oli työsuhteinen lähetyssihteeri. Päätoimisia lähetyssihteereitä oli suurimmissa seurakunnissa.
Kirkon nelivuotiskatsauksen mukaan neljässä prosentissa seurakuntia lähetyssihteerin tehtäviä ei ollut osoitettu
kenellekään ja 15 prosentissa seurakuntia oli vapaaehtoinen lähetyssihteeri. 54
Kirkon lähetystyön keskus aloitti päätoimisten lähetyssihteerien koulutuksen vuonna 1987. Vuonna 1999
piispainkokous vahvisti lähetyssihteerin viran kelpoisuusvaatimukset ja liitti ne osaksi diakonin, diakonissan
tai kirkon nuorisonohjaajan koulutusta. Päätös hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta tehtiin vuonna 2005. Lähetyssihteerin viran ydinosaamiskuvaus hyväksyttiin piispainkokouksessa syksyllä 2011. Palkkiotoimisten ja vapaaehtoisten lähetyssihteerien koulutusta on toteutettu hiippakuntien, Suomen Lähetysseuran

52 Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2011 kirkolliskokoukselle, 10. Uskot-foorumin internetsivut: http://
www.uskot-resa.fi/.
53 Lähetysteologinen Aikakauskirja, nro 7/2002 Lähetystyö ja uskonnot Itä- ja Etelä-Aasiassa ja 8/2006 Näkökulmia Itäja Etelä-Aasian kirkkojen lähetyshistoriaan ja uskontoteologiaan. Lisäksi on mainittava 3/1993 New Age and new religious
movements. Nro 15/2012 Kristillinen todistus, palvelu ja läsnäolo moniuskontoisessa ja monikulttuurisessa Itä- ja EteläAasiassa. KLKA Cc7, 4. KLKA Cc9, 39.
54 Rantala 1979, 107–119. Kirkon työmarkkinalaitoksen tilasto. Kari Kokkila Kirsti Sirviölle 26.2.2015. Luvut olivat 110
lähetyssihteerin virkaa ja 46 työsuhteista lähetyssihteeriä. Seurakuntien lukumäärä oli 428. Seurakuntien väkiluvut 2014.
Kirkkohallitus. Haastettu kirkko 2012, 250. Kirkon nelivuotiskatsauksen mukaan 23 prosentissa seurakuntia oli päätoiminen lähetyssihteeri ja 17 prosentissa yhdistelmävirka tai tehtävä. Aineiston kokoaminen seuraavaa nelivuotiskatsausta
(2012–2015) varten oli alkuvuodesta 2016 käynnissä.
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ja KLK:n yhteistyönä. Hiippakuntien kansainvälisen työn hiippakuntasihteerien aloitettua toimintansa vuoden
2014 alusta koulutusta on laajennettu koskemaan kaikkea seurakuntien kansainvälisen työn vapaaehtoistoimintaa. Vuonna 2011 alkoi kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutus kotimaan henkilöstölle. KLK:n vastuulla
on osa koulutuksen moduuleista. Tämä koulutus on tarkoitettu kirkon kaikille työntekijäryhmille. Sen merkitys
on strategisesti erittäin suuri tilanteessa, jossa kiinnostus lähetystyöhön erityisesti papiston keskuudessa on
laskenut.55
Vuosina 2004–2006 KLK, kirkon lähetysjärjestöt, Kirkon Ulkomaanapu ja hiippakunnat järjestivät teologeille suunnatun Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian erityiskoulutuksen. Koulutus sisälsi viisi lähijaksoa, erilaisia välitehtäviä ja kansainväliseen työhön tutustumisen. Vastaavanlainen kurssi oli järjestetty ainakin kerran
aikaisemmin. KLK:n henkilökunta on lisäksi osallistunut luennoitsijoina eri tahojen järjestämiin koulutuksiin.56
Lähetystyöntekijöiden koulutus on pohjoismaiden luterilaisissa kirkoissa järjestetty eri tavoilla. Allan
Franzén erottaa 1980-luvulla käytössä olleet kolme mallia: akateemisen koulutuksen, raamattukoulumallin ja
täydentävän lyhytkoulutuksen. Suomessa Lähetysseuran työntekijöiden koulutus alkoi vuonna 1862 monivuotisena lähetyskouluna jatkuen vuoteen 1933. Sotien jälkeen alkoi ammattitutkinnon suorittaneille järjestetty
kurssimuotoinen koulutus ensin kahden lukukauden, myöhemmin yhden lukukauden mittaisena. Kansanlähetyksen lähetystyöntekijäkoulutuksen alkuvaiheet sisälsivät raamattukoulumallin mukaisia elementtejä, mutta
siihen kuului myös pyrkimyksiä järjestää akateemisen tason tutkintoja.57
Kirkon yhteiseen lähetystyöntekijäkoulutukseen ei ole päästy. KLK:n osallistuminen lähetystyöntekijäkoulutukseen ja sen kehittämiseen alkoi 1970-luvulla lähetyskurssien yhteisillä osioilla. Kirkon lähetystyön toimikunta hyväksyi 1996 suunnitelman kirkon yhteisen lähetystyöntekijäkoulutuksen kehittämiseksi. Vuosituhannen vaihteeseen mennessä kirkon lähetysjärjestöjen työntekijäkoulutukset olivat muodostuneet luonteeltaan
ammattitutkinnon suorittaneille annettavaksi täydennyskoulutukseksi. Vuonna 2005 kirkon ulkoasiain neuvosto hyväksyikin noudatettavaksi yhteisen opetussuunnitelman Kirkon kansainvälisen työn erikoiskoulutus
– lähetystyön tehtäviin valmentava koulutus. Lähetysjärjestöt ovat vastanneet kukin omien työntekijöidensä
koulutuksesta, mutta myös eri kokoonpanoilla yhteisesti järjestettyjä kursseja on pidetty. Vuonna 2015 valmisteltiin Kirkon koulutuskeskuksen kanssa lähetystyöntekijän ydinosaamiskartoitusta, johon pohjautuu seuraavan
kirkon kansainvälisen erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelma. Toistaiseksi yhteisten osioiden järjestäminen jatkuu, ja KLK:n vastuulla on ollut vähintään yhden työkauden tehneiden ja työalueilleen palaavien lähetystyöntekijöiden kurssi.58 Koulutuksen ohella KLK on osallistunut yhteisen lähetystyöntekijöiden työnohjauksen
ja lähetystyöntekijöiden paluuryhmien kehittämiseen. 59

55 Piispainkokouksen päätös lähetyssihteerin viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta. Kirkkolainsäädäntö. Kirkon säädöskokoelma nrot 63–. Nro 103. Annettu Espoossa 13 päivänä syyskuuta 2005.
http://kappeli.evl.fi/Kirkkolainsaadanto.nsf/. Seurakunnan lähetyssihteerien koulutus ja kelpoisuus. Sine anno. Kirsti Sirviöltä saatu muistio. Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2014. Haastettu kirkko 2012, 241–251.
56 Kirkon lähetystehtävä 2004, 19, 20. Ripatti 2005, 38. Kirkkomme Lähetys 2/2003, 39. Arja Launis kirjoitti vuonna
2001 tekemästään matkastaan Angolaan. Matka kuului Kirkon koulutuskeskuksen järjestämään koulutukseen. Kirkkomme
Lähetys 2/2006, 45, 46. Koulutukseen 2004–2006 osallistuneen Arja Etolan mukaan koulutuksen laajuus oli 40 opintopistettä. Muut lähteet puhuvat 20 opintopisteen laajuudesta.
57 Franzén 1986, 75–168.
58 Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2014, 38. Suunnitelma kirkon yhteisen lähetystyöntekijäkoulutuksen
kehittämiseksi. KLT 26.3.1996. Juhani Pörsti, Kirkon lähetystyöntekijäkoulutuksen kehittäminen. Väliraportti 14.5.2001.
Hannu Paavola, Lähetystyöntekijäkoulutuksen historia ja tausta. Luonnos 6.8.2004. Kirjoittajan kokoelma. Kirkon kansainvälisen työn erikoiskoulutus – lähetystyön tehtäviin valmentava koulutus. Hyväksytty kirkon ulkoasiain neuvostossa
10.1.2005.
59 Kirsti Sirviö, Kirkon työntekijänä maailmalle. Kirkkomme Lähetys 1/2003, 20–21. Diakonia-ammattikorkeakoulun
Pieksämäen yksikössä on tehty lähetystyöntekijöiden työnohjaukseen ja työssä jaksamiseen liittyviä opinnäytetöitä.
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KIRKON LÄHETYSJÄRJESTÖN ASEMAN MUODOSTUMINEN
Suomen Lähetysseura ja Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys tulivat ilman muodollisia päätöksiä kirkon
tunnustamiksi lähetystyön toimijoiksi. Kun Suomen kirkon lähetysasiain neuvottelukunta (KLN) perustettiin
vuonna 1955, nämä kaksi saivat edustajansa siihen. Molemmilla järjestöillä oli pyrkimystä paikallisorganisaationsa rakentamiseen. Lähetysseurassa tämä korostui 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, jolloin perustettiin
paikallisia lähetysyhdistyksiä ja niin sanottu Hannulan herätys vaikutti sen toimintaan. Evankeliumiyhdistys oli
yhden herätysliikkeen organisaatio, jonka toiminnassa lähetystyö oli yksi osa. Suomen Lähetysseuran rakenne
oli monimuotoisempi: se pyrki toimimaan kirkon yhteisenä lähetystyön järjestönä. Maailmansotien välisenä
aikana alettiin Lähetysseurassa kehittää myös muodollisia ja organisatorisia suhteita seurakuntiin, ja Lähetysseurasta muodostui vähitellen seurakuntien ja kirkollisten järjestöjen yhteistoimintajärjestö. Vuonna 1930 sääntöjä
muutettiin niin, että seurakuntia voitiin kutsua seuran jäseniksi.60
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa alkoi 1900-luvun alkupuolella ilmetä perinteisten rukoilevaisuuden, herännäisyyden, lestadiolaisuuden ja evankelisuuden rinnalla hengellistä liikehdintää, joka sai vaikutteita
myös anglo-amerikkalaisesta herätyskristillisyydestä. Usein viitataan Hannulan herätykseen sekä Urho Muroman evankelioimistoimintaan. Sotien aikana ja niiden jälkeen muodostui useita hengelliseltä profiililtaan samantyyppisiä järjestöjä, joista alettiin käyttää yhteistä nimitystä viides herätysliike ja uuspietismi. Keskeisiä
olivat Evankelisluterilainen Sisälähetyssäätiö (Suomen Raamattuopisto), Kansan Raamattuseura sekä Helsingin
Raamattukoulu. Lisäksi oli muita uudempia tai alueellisia järjestöjä. Opiskelijoiden keskuudessa tehtävää työtä
varten syntyi Suomen Raamattuopiston yhteyksissä Suomen Evankelisluterilainen Ylioppilaslähetys. Osa järjestöjen toiminnassa mukana olevista alkoi suunnitella yhteisen kattojärjestön perustamista. Hankkeessa mukana
olevat olivat yleensä nuoria työuransa alussa olevia, ja he osallistuivat neuvotteluihin yksityishenkilöinä ilman
järjestöjensä virallisia päätöksiä. Vuonna 1967 perustettiin Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys. Uusi
järjestö veti mukaansa olemassa olevien järjestöjen jäseniä ja työntekijöitä, mutta aikaisemmat järjestöt jatkoivat toimintaansa. Yhteisen viidennen liikkeen järjestön sijasta syntyikin välirikkoja. Samalla Kansanlähetykseen
mukaan tulleiden joukko muodostui heterogeeniseksi.61
Kiinnostus lähetystyöhön oli herännyt erityisesti vuonna 1964 perustetun Ylioppilaslähetyksen toiminnassa ja siinä mukana olleet korostivat lähetystyön osuutta perustetun Kansanlähetyksen työssä. Kielteinen suhtautuminen Kirkkojen maailmanneuvostoon, jossa siihen aikaan vaikutti radikaali uudelleenajattelu, oli herättänyt kysymyksen uuden lähetysjärjestön perustamisesta. Kirkon lähetysasiain neuvottelukunta päätti järjestää
syyskuussa 1966 kokouksen, johon kutsuttiin edustajia niistä lähetystyötä tekevistä järjestöistä, jotka eivät olleet edustettuina neuvottelukunnassa. Pöytäkirjoissa ei ole arviointia neuvottelun tuloksista. Kansanlähetyksen
perustamisen jälkeen vuonna 1967 KLN julkaisi Kirkkomme Lähetys -lehdessä tiedotteen asiasta korostaen
lähetystyön yhteisen rintaman merkitystä. Samanaikaisesti Suomen Pipliaseura oli aloittamassa raamattulähetystyötä maan rajojen ulkopuolella. Svenska Lutherska Evangeliföreningen in Finland oli aloittanut oman lähetystyönsä Keniassa vuonna 1963.62

60 Kun evankelisen liikkeen kriisi johti jännitteisiin kirkon johtoelinten kanssa ja eroon Lähetysseurasta sekä Evankeliumiyhdistyksen Japanin työn aloittamiseen vuonna 1900, monet evankelisen liikkeen oppositioon jääneet papit jatkoivat
Lähetysseuran yhteyksissä. Lähetysseurassa toteutettiin 1980-luvulla laaja sen historiaa kokoavasti käsittelevä tutkimussarja nimellä 100 vuotta suomalaista lähetystyötä. Lähetysseuran kotimaan organisaation synnystä ja suhteista kirkon johtoelimiin 1800-luvulla esim.: Remes 1993, 7–21, 53–159. Saarilahti 1989, 4–20, 41–44, 48–73. Kokoava tutkimus evankelisesta
liikkeestä: Koskenniemi 1984. Evankelisen liikkeen kriisistä ja Japanin työn synnystä: Saarilahti 1989, 20–22, 45–48.
Koskenniemi 1984, 67–79. Frans Hannula oli taustaltaan evankelinen, mutta hän oli saanut vaikutteita myös rukoilevaisuudesta. Hannulan herätyksestä: Saarilahti 1989, 23–26, 217–272. Junkkaala 1986, 31–96, 162–193. Koskenniemi 1984,
167–171. Seurakuntayhteyksien rakentamisesta Lähetysseurassa: Peltola 1989, 12–19.
61 Auranen 2015, 16–111. Latvala 2008, 9–43. Kauppinen 1990, 17–33. Junkkaala 1986, 14–31, 365–372.
62 KLK Ca1, 207, 208. KLK Ca2, 3, 4. Kansanlähetyksen synty: KLK Ca2, 75, 76, 80. Liivola 2001, 47–50. Peltola (1989,
158, 159) kirjoittaa Lähetysseuran järjestämästä neuvottelusta Turuntien motellissa helmikuussa 1966, mutta ei mainitse
syyskuussa pidettyä neuvottelua. Kauppinen 1990, 21, 163–167. Auranen 2015, 163–171. http://www.slef.fi/
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Termiä ’kirkon lähetysjärjestö’ alettiin käyttää 1960-luvulla. KLN:n rooli oli asiassa keskeinen, sillä joulukuussa vuonna 1969 laajennettu piispainkokous hyväksyi sen valmistaman muistion pohjalta kirkon lähetysjärjestöksi hyväksymisen perusteet. KLN ja myöhemmin KLK valmisteli myös päätösesitykset uusien järjestöjen anomuksista. Kirkon lähetysjärjestön työn tulee tapahtua ”evankelis-luterilaisen kirkon yhteydessä ja sen
tunnustuksen perusteella siten, että tämä on nimenomaan mainittu järjestön säännöissä”. Ulkomailla tehtävän
lähetystyön tulee olla joko järjestön päätehtävä tai ainakin yksi sen huomattavimmista työaloista. Laajennetun
piispainkokouksen pöytäkirjan mukaan keskustelussa sivuttiin Kansanlähetyksen ja Suomen Pipliaseuran asemaa. Kansanlähetyksen osalta keskusteltiin sen suhteesta ekumeenisen liikkeen organisaatioihin, Pipliaseuran
osalta sen tunnustuspohjasta.63
Laajennetun piispainkokouksen istunnossa, jossa hyväksyttiin kirkon lähetysjärjestöksi hyväksymisen perusteet, hyväksyttiin Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland kirkon lähetysjärjestöksi. Suomen Pipliaseura hyväksyttiin toukokuussa 1970. Saman vuoden joulukuussa laajennettu piispainkokous hyväksyi Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kirkon lähetysjärjestöksi sen ”ei-kristillisten kansojen parissa Aasiassa
ja Afrikassa tekemän varsinaisen ulkolähetystyön osalta”. Tässä vaiheessa niin sanottu slaavilaislähetys ja muu
Euroopan työ jäi kirkon lähetysjärjestön aseman ulkopuolelle. Kansanlähetyksen suhde kirkon yhteiseen toimintaan oli 1970-luvulla jännitteinen. Kun vuonna 1975 valmisteltiin Kirkon lähetystyön keskuksen aloittamista, Kansanlähetys ilmoitti jäävänsä KLK:n toiminnan ulkopuolelle. Asiasta käytiin neuvotteluja ja syyskuussa
1976 Kansanlähetyksen hallitus hyväksyi neuvottelujen tuloksen ja Kansanlähetys palasi mukaan KLK:n toimintaan.64
Laajennetun piispainkokouksen lakkauttamisen jälkeen oli epäselvyyttä siitä, mille kirkon keskushallinnon
elimelle laajennetun piispainkokouksen käsittelemät lähetystyön asiat kuuluivat. Tämä näkyy Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjän anomuksen käsittelyssä. Kylväjä oli joulukuussa 1975 lähettänyt kirkkohallitukselle anomuksen kirkon lähetysjärjestöksi hyväksymisestä samoilla perusteilla, joilla laajennettu piispainkokous
oli hyväksynyt kirkon lähetysjärjestöt. Syyskuussa 1978 Kylväjä pyysi piispainkokousta käsittelemään asiaa.65
Kylväjän synty liittyy Kansanlähetyksen kriisiin 1970-luvun alkuvuosina. Kansanlähetyksen alkuvuosina
sen toimintaan tuli mukaan ihmisiä erilaisilta taustoilta. Mukana oli sekä teologisesti luterilaisiksi herätyskristityiksi luonnehdittavia että vahvemmin karismaattisuudesta, amerikkalaisesta evankelikalismista ja myös fundamentalismista vaikutteita saaneita. Kriisi oli moniulotteinen sisältäen teologisia jännitteitä ja henkilöristiriitoja.
Kriisi kärjistyi erilaisiin käsityksiin Kansanlähetyksen luonteesta ja siihen liittyvästä lahjoitettujen varojen käytöstä. Erityisesti Ylioppilaslähetyksen yhteyksissä toimineet halusivat Kansanlähetyksen olevan ennen muuta
lähetysjärjestö. Toiset korostivat Kansanlähetyksen herätysliikeluonnetta, jolloin lähetystyö olisi yksi ulottuvuus sen toiminnassa. Vuonna 1973 Kansanlähetyksen lähetysosaston sekä erillisenä toimineen slaavilaislähetysosaston keskeiset työntekijät erosivat ja perustivat kaksi uutta järjestöä, Evankelisluterilainen Lähetysjärjestö Kylväjän ja Sanansaattajat ry:n.66
Kirkolliskokous hyväksyi toukokuussa 1979 Kirkon lähetystyön keskuksen ohjesäännön muutoksen ja
päätti kirkon lähetysjärjestöksi hyväksymisessä noudatettavista uudistetuista periaatteista. Kirkolliskokouksen

63   Laajennettu piispainkokous 4.–5.12.1969 40§. KLN käsitteli työryhmien valmistelevaa muistiota kesäkuussa 1968 ja
lokakuussa 1969. Valmistunut muistio on päivätty 22.10.1969. KLKA Ca3, 221, 222, 228–239 KLKA Ca4, 163, 167–178.
64 Laajennettu piispainkokous 4.–5.12.1969 41§. 12.–13.5.1970 27§. 7–8.12.1971 18§. Arkistossa säilytettävään KLK:n
ohjesäännön loppuun on lisätty luettelo kirkon lähetysjärjestöistä, mukaan lukien Kansanlähetys. Sen pääsihteeri Matti
Väisänen osallistui ensimmäistä kertaa toimikunnan kokoukseen helmikuussa 1977. KLKA Cb1, 12, 93, 239. Rantala 1979,
166–179. Liivola 2001, 111–114.
65 Piispainkokous 6.–7.2.1979 11§. Kirkolliskokous. Kevätistunto 1979 53§. Kirkolliskokous. Syysistunto 1979 §39. Lindgren 1997. Lindgren oli Kylväjän lähetysjohtaja ja pohtii lähetysstrategian yleisiä elementtejä. Voidaan katsoa, että samat
periaatteet ovat Kylväjän toiminnan taustalla.
66 Auranen 2015, 222–237, Latvala 2008, 248–329, Kauppinen 1990, 163–173. Kansanlähetyksen idäntyöstä: Latvala
2008, 76–130, 307–329, 330–337. Keskeinen osa toimintaa oli kuriirien hoitama Raamattujen salakuljetus. Vuonna 1973
idäntyötä johtanut slaavilaislähetyssihteeri Per-Olof Malk ja monet muut työssä mukana olleet erosivat ja perustivat Sanansaattajat ry:n. Katkon jälkeen Kansanlähetyksen idäntyö järjestettiin uudelleen. Samoihin aikoihin Kansanlähetyksen
lähetyssihteeri Juhani Lindgren ja useat sen lähetystyöntekijät erosivat ja perustivat Kylväjän.
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päätöksen mukaan laajennetun piispainkokouksen hyväksymät järjestöt säilyttivät asemansa. Uudistettujen
periaatteiden mukaan kirkon lähetystyön toimikunnan ja piispainkokouksen oli annettava lausuntonsa uusista anomuksista kirkon lähetysjärjestöksi pääsemiseksi. Järjestön tuli antaa kirkon lähetystyön toimikunnalle
tietoja toiminnastaan ja taloudestaan sekä neuvotella Kirkon lähetystyön keskuksen kanssa uusien työalojen
avaamisesta ja toimintansa olennaista muuttamista koskevista suunnitelmista. Kirkon lähetysjärjestöksi hyväksymisen muut edellytykset olivat samansuuntaiset laajennetun piispainkokouksen päätöksen kanssa. Erikseen
vielä todettiin, että milloin työalueelle ei vielä ollut syntynyt kansallista kirkkoa, tuli lähetysjärjestöjen työntekijöiden noudattaa sakramenttien hoidossa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestystä. Taustalla oli kenties
lähetystyön muuttuneen tilanteen toteaminen uusien kansallisten kirkkojen syntyessä, toisaalta huoli irtiottojen
mahdollisuudesta. Tiedossa oli, että silloin Kansanlähetyksen ja Kylväjän yhteistyökumppanina olleen Norjan
lähetysliiton työssä myös ilman pappisvihkimystä olleet lähetystyöntekijät saattoivat hoitaa sakramentteja.67
Hyväksyttyään uudistetut periaatteet kirkon lähetysjärjestöksi hyväksymisestä kirkolliskokous hyväksyi
Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjän anomuksen kirkon lähetysjärjestöksi marraskuussa 1979. Toukokuussa 1994 kirkolliskokous hyväksyi Sanansaattajat ry:n anomuksen kirkon lähetysjärjestöksi. Järjestön
nykyinen nimi on Medialähetys Sanansaattajat (Sansa). Päätöstä oli edeltänyt kriittinen keskustelu lähetysjärjestöjen monilukuisuudesta. Keskustelun osana KLK:n johtokunta oli esittänyt, ettei ollut perusteltua lisätä kirkon
lähetysjärjestöjen määrää ennen kuin sen Lähetetty Jumalan kansa -asiakirjassa tekemä aloite laajapohjaisen
kirkon lähetyskomitean asettamisesta oli käsitelty. Vuoden 1994 jälkeen uusia anomuksia kirkon lähetysjärjestön aseman saamiseksi ei ole jätetty. Vaikka periaatteessa uuden kirkon lähetysjärjestön hyväksyminen on mahdollista, on sellaisen päätöksen saamista syytä pitää ainakin lähitulevaisuudessa varsin epätodennäköisenä.68

RAKENNE JA STRATEGIA
Kirkon lähetysstrategian valmistelun monivaiheinen prosessi kesti yli kaksikymmentä vuotta. Lähetysyhteistyön kehittämisessä 1990-luvulla ja uuden vuosituhannen alkuvuosina lähetysstrategian valmistelu ja käytännön yhteistyön kehittäminen olivat ajoittain jopa toisistaan irrallisia. Kirkon lähetystyön keskuksen johtokunta,
vuodesta 1994 kirkon lähetystyön toimikunta, oli strategian valmistelija prosessin alussa ja loppuvaiheessa.
Vuodesta 1994 vuoteen 2005 valmistelua varten asetettiin erillisiä neuvottelukuntia. Oikeastaan kyseessä ei
ollut vain lähetysstrategian valmistelu vaan myös kirkon lähetystyön rakenteen perusteellinen selvittäminen.
Suurimmat vaikeudet liittyivät organisatorisiin kysymyksiin. Teologisista peruskysymyksistä on sen sijaan vallinnut pitkälle menevä yhteisymmärrys. Lähetystyön trinitaarinen perustelu ja sen kuuluminen kirkon tehtäviin
ilmaistiin jo kirkon lähetyskomitean vuonna 1974 kirkolliskokoukselle jättämässä mietinnössä. Lähetetty Jumalan kansa -asiakirjan (1993) mukaan lähetys(työ) on osa kirkon omaa olemusta, sen lähtökohta on kolmiyhteisessä Jumalassa ja se on kokonaisvaltaista. Asiakirja liittyi läheisesti Luterilaisen maailmanliiton lähetysasiakirjan Yhdessä Jumalan lähetyksessä (Together in God’s Mission) linjauksiin. Myöhempien asiakirjojen teologisissa
osioissa toistuvat samansuuntaiset linjaukset.69

67 Kirkolliskokous. Kevätistunto 1979 53§. Norjan lähetysliiton virkakäsityksestä esim. Reijo Arkkilan artikkeli Evankeliumiyhdistyksen Gladiolus -verkkolehdessä  http://sley.fi/gladiolus-old/html/fi/1211914637706968088.html.
68 Kirkolliskokous. Syysistunto 1979 39§. Kevätistunto 1994 49§. KLK:n johtokunnan lausunto KLKA Cb2, 322-323.
Piispainkokous 6.-7.2.1979 11§. Kriittisestä keskustelusta Sansan anomuksen käsittelyn yhteydessä esim. Piispainkokouksen pöytäkirja 15.–16.2.1994 7§, 29 §. Kokouksen valmistusvaliokunta oli esittänyt, että lähetysjärjestöjen moninaisuuteen
viitaten piispainkokous ei puoltaisi Sansan anomusta. Kokous kuitenkin päätti puoltaa sitä. Kirkon lähetystyön keskuksen
johtokunta antoi lausuntonsa loppuvuodesta 1993. Päätöstä selostetaan Kirkkomme Lähetys 1/1994, 63.
69 Kirkolliskokous. Syysistunto 1974. Liite IV, 7–12. Lähetetty Jumalan kansa. Kirkon lähetystyön kehittämissuunnitelma.
Kirkon lähetystyön keskus. Suomen ev.-lut. kirkon keskushallinto. Sarja D. 1993, 6, 11. Asiakirjan lukujen alussa on suoria
lainauksia LML:n asiakirjasta.
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Kirkon lähetysstrategian valmistelun alkuna oli kirkolliskokouksen yleisvaliokunnan vuonna 1984 esittämä
ponsilauselma, jossa Kirkon lähetystyön keskusta kehotettiin yhdessä lähetysjärjestöjen kanssa kehittämään
kirkon lähetystyön yhteistä strategiaa. Työskentely alkoi seuraavana vuonna ja pitkän työskentelyn jälkeen valmistui vuonna 1993 lähetystyön kehittämissuunnitelma Lähetetty Jumalan kansa. Asiakirjan mukaan vastuu
lähetystehtävän toteuttamisesta kuuluu kirkolle ja sen seurakunnille. Käytännön toteutuksessa lähetysjärjestöt
toimivat osana kirkkoa yhdessä hiippakuntien, seurakuntien ja niiden jäsenten kanssa. Järjestöjen moninaisuus
ei sulje pois kirkon lähetystehtävän ykseyttä, sen sijaan se edellyttää yhteisen suunnittelun foorumien vahvistamista. Asiakirjan esipuheessa todetaan vaikeudet laatia yhteistä strategiaa tai edes yleissuunnitelmaa työstä,
joka tapahtuu useiden itsenäisten toimijoiden kanssa. Turhautuneisuus tilanteeseen näkyy myöhemmin esimerkiksi kansliapäällikkö Risto Junttilan kirkkohallituksen täysistunnolle vuonna 2006 tekemästä selvityksestä,
jossa hän viittaa edellä mainittuun esipuheen lausumaan.70
Lähetystyön kehittämissuunnitelman jälkeen kirkkohallituksen täysistunto ei antanut strategian valmistamista kirkon lähetystyön toimikunnalle, vaan sitä varten asetettiin erillisiä toimikuntia tai neuvottelukuntia, joissa kirkon lähetyssihteeri Hannu Paavola oli mukana. KLK:lle ja kirkon lähetystyön toimikunnalle jäi käytännön
yhteistyön kehittäminen. Tämänkaltainen eriyttäminen hidasti yhteisymmärrykseen pääsemistä. Samankaltaisia rinnakkaisia rakenteita oli ollut jo aikaisemminkin, kun kirkolliskokouksen asettama kirkon lähetyskomitea
oli toiminut vuosina 1972–1974. Toinen ongelma liittyi vuonna 1994 voimaan tulleeseen kirkon lähetystyön
toimikunnan kokoonpanoon. Toimikunnassa oli kirkon lähetysjärjestöjen työntekijöitä, mutta heitä ei valittu
selkeästi järjestöjensä mandaatilla vaan henkilökohtaisesti. Vain osa lähetysjärjestöjen edustajista oli varsinaisia
jäseniä, osa varajäseniä.71
Kirkkohallituksen täysistunto asetti vuonna 1995 kirkon lähetystyön kehittämistoimikunnan puheenjohtajanaan tuomiorovasti Matti Järveläinen selvittämään, miten kehitetään kirkkomme toimintaa kokonaisvaltaisen
mission mukaiseksi, parannetaan kansainvälisen diakonian ja lähetyksen yhteyttä ja vahvistetaan lähetystyön
ja evankelioimistyön yhteyttä sekä lähetystyön asemaa hiippakunnissa ja seurakunnissa. Toimikunta julkaisi
mietintönsä Koko kirkon missio vuonna 1998. Keskeiseksi siinä tuli lähetysjärjestöjen asema kirkossa. Mietintö
päätyi esittämään Kirkon tiedotuskeskuksen ja Kirkon tutkimuskeskuksen kaltaista erillisyksikköä, jonka johtokunnan kirkolliskokous asettaisi.72
Kehittämistoimikunnan esitystä ei viety eteenpäin, vaan kirkkohallitus asetti vuonna 2000 jatkotyöskentelyä varten kirkon lähetystyön neuvottelukunnan puheenjohtajana piispa Jorma Laulaja. Siihen kutsuttiin edustus kaikista lähetysjärjestöistä, Kirkon Ulkomaanavusta ja seurakuntatasolta. Neuvottelukunnan mietintö Kirkon lähetystehtävä valmistui vuonna 2004.73
Kirkon lähetystehtävä -mietinnössä esitetään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian säätiön perustamista. Vaihtoehtoisena mallina esitetään toimikuntamallia, KLK:n ja kirkon lähetystyön toimikunnan kehittämistä. Eriävässä mielipiteessään Suomen Lähetysseuran johtaja Seppo Rissanen
katsoi, että kirkon ja lähetysjärjestöjen perustama säätiö ”ei vastaa miltään osin Suomen Lähetysseuran työssä
esiin nousseisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin.  Se muodostaisi järjestöjen ja kirkon rinnalle vielä yhden uuden lähetysvaroja keräävän organisaation ja yhä vain lisäisi sekaannusta kirkossa ja yhteistyökirkkojen piirissä.” Säätiö loisi lähetystyön strategian, jota se itse ei toteuttaisi, ja kirkon rakenteeseen uuden raskaan organisaation,
joka ei muuttaisi tilannetta parempaan suuntaan. Rissasen mielestä kirkko tarvitsisi oman toimielimen, koska
”lähetystehtävä on kirkon toiminnan ytimessä eikä tätä tehtävää voida ulkoistaa”. Toimielimen tulisi olla kirkon
omassa määräysvallassa eikä sen ohjaamisessa olisi sijaa järjestöpoliittisille etupyrkimyksille. SLS olisi valmis

70 Lähetetty Jumalan kansa 1993, 2, 13, 17, 18. Lähetysjärjestöjen moninaisuudesta: KLKA Cc9, 421, 425.  Kirkkohallituksen täysistunto 07.06.2006, 146 §<2002–00323> Lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyö kirkossa sekä
lähetystyön ja kansainvälisen diakonian toiminnan ja hallinnon järjestäminen. Esittelijä: Kansliapäällikkö Risto Junttila.
Kirkkohallituksen täysistunnon asiakirjat sähköisinä: http://kappeli.evl.fi/KKHAsha.nsf/
71 Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2012. Kirkkohallitus. 2013, 56. Liivola 2001, 73–88.
72 Koko kirkon missio 1998, 2, 22–29, 40–48. Ripatti 2005, 5–6.
73 Ripatti 2005, 5–6. Kirkon lähetystehtävä 2004.
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neuvottelemaan kirkkohallituksen kanssa toimintansa, henkilöstönsä ja omaisuutensa luovuttamisesta tällaisen
toimielimen käyttöön.74
Kirkkohallituksen täysistunto käsitteli asiaa syyskuussa 2004 ja täysistunnon keskustelun jälkeen kansliapäällikkö Risto Junttila antoi TT Jaakko Ripatin tehtäväksi valmistella jatkoselvityksen. Ripatin selvitys, joka
valmistui syyskuussa 2005, analysoi aikaisempien työryhmien esityksiä. Hän esitti, että kirkkolain ja kirkkohallituksen ohjesäännön lisäyksillä kirkon ulkoasiain neuvostolle ja sen nimittämälle kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian toimikunnalle ja Kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian keskukselle luotaisiin
mahdollisuudet koordinoida hiippakuntien, seurakuntien, kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun
toimintaa. Kesäkuussa 2006 kirkkohallituksen täysistunto keskusteli asiasta mutta ei tehnyt päätöksiä.75
Kirkon lähetystyön toimikunta keskusteli toukokuussa 2005 vuoden 2006 toimintasuunnitelman valmistelun yhteydessä kirkon lähetysstrategian käsittelyn aloittamisesta. Kansliapäällikkö Junttila, joka informoi toimikuntaa valmisteilla olevasta Ripatin jatkoselvityksestä, oli läsnä myös tämän asian käsittelyn aikana. Kirkon
lähetyssihteeri Paavolan laatimassa ehdotuksessa toimintasuunnitelmaksi lähetysstrategian valmistelun käynnistäminen vuonna 2006 oli yleistavoitteena. Toimikunnan jäsenen Seppo Rissasen mukaan strategian laatiminen oli monella tavalla epärealistinen tavoite silloisessa tilanteessa. Ei ollut tiedossa, kuka strategiasta päättää ja
kuka sitä toteuttaa. Myös Paula-Maria Lehtipuu katsoi, että strategiaa ei voi tehdä ennen kuin on olemassa uusi
toimintarakenne. Puheenjohtajana toiminut piispa Simo Peura otti kantaa lähetysstrategian valmistelun aloittamisen puolesta. Äänestyksen jälkeen toimikunta päätti säilyttää alkuperäisen muotoilun. Seuraavan kerran
kirkon lähetystyön toimikunta käsitteli kirkon lähetysstrategian valmistelua elokuussa 2006, jolloin toimikunta
päätti, että strategian valmistelu on aloitettava välittömästi. Keskustelussa todettiin myös, että kansliapäällikkö Junttila oli kehottanut toimikuntaa olemaan aloitteellinen. Esitellessään kirkon lähetystyön toimikunnan
esitystä kirkkohallituksen täysistunnolle 31.3.2009 Junttila totesikin antaneensa lähetysstrategian valmistelun
toimikunnalle. Toimikunnan kokousten välisenä aikana oli valmistunut Ripatin jatkoselvitys. Siitä olivat eri tahot, myös toimikunta itse, antanut lausuntonsa ja kirkkohallituksen täysistunto oli keskustellut siitä tekemättä
päätöksiä. KLK:ssa oli myös kokousten välisenä aikana ollut tilapäisjärjestelyjä Paavolan ollessa virkavapaalla
kesäkuun alusta 2005 huhtikuun loppuun 2006, sijaisena TT Jaakko Mäkelä.76
Kirkon lähetystyön toimikunnan keskustelu toukokuussa 2005 tiivistää koko strategiaprosessissa olleen
jännitteen. Kiisteltiin siitä, onko organisatoriset kysymykset ratkaistava ensin vai voidaanko kirkon lähetysstrategia valmistaa tietämättä rakenteeseen liittyviä lopullisia ratkaisuja. Toimikunnan enemmistö katsoi, että
strategia voidaan valmistella ensin ja sen jälkeen ratkaistaan organisatoriset kysymykset. Vähemmistöön jääneet
katsoivat, että toimintarakenne olisi ratkaistava ensin.
Kirkon lähetystyön toimikunta aloitti lähetysstrategian valmistelun joulukuussa 2006. Toimikunnan puheenjohtajana oli tällöin piispa Peura ja sihteerinä kirkon lähetyssihteeriksi valittu Mäkelä. Mahdollisimman
laajan hyväksyttävyyden vuoksi myös toimikunnan varajäsenet ja Kirkon Ulkomaanavun edustaja kutsuttiin
mukaan strategiatyöskentelyyn. Työskentely aloitettiin toimintaympäristön analyysillä. Luku kirkon missionaarisesta olemuksesta ja tehtävästä valmistui myös varhaisessa vaiheessa. Toimintaympäristön analyysista muodostui varsin laaja osio, jossa käsiteltiin sekä maailmanlähetyksessä tapahtuneita muutoksia että kirkon kotimaisen tilanteen kehitystä. Maailmanlähetyksessä Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan kirkkojen kasvu ja
erityisesti niiden aloittama oma lähetystyö muuttaa yhteistyön ja kumppanuuden muotoja. Kirkkojen tilanne

74 Ripatti 2005, 6–7. Kirkon lähetystehtävä 2004, 68.
75 Ripatin esitys hallinnosta ja sitä varten tarvittavista säädösmuutoksista: Ripatti 2005, 42–58. Junttilan esitys kirkkohallituksen täysistunnolle: Kirkkohallituksen täysistunto 07.06.2006, 146 §<2002–00323>.
76 KLT 2/2005 Kohta 5. Toiminta ja taloussuunnitelma 2006–2008. KLT 3/2006  Kohta 6. Lähetystyön ja kansainvälisen
diakonian kehittäminen. Kirkkohallituksen täysistunto 31.03.2009, 59 §<2008–00951> Kirkon lähetysstrategia. Esittelijä:
Kansliapäällikkö Risto Junttila.
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kuitenkin vaihtelee: yhtäällä on kasvua, toisaalla jäsenmäärän laskua. Kristittyjen osuus maailman väestöstä on
sadan vuoden ajan ollut noin kolmannes.77
Toimikunta jätti laatimansa asiakirjan Kirkon lähetysstrategia: kirkon lähetystyön toimikunnan esitys joulukuussa 2008 kirkon ulkoasiain neuvostolle. Neuvosto hyväksyi samassa kuussa lähetystyön toimikunnan laatiman esityksen ja päätti lähettää sen edelleen kirkkohallituksen käsiteltäväksi. Kirkkohallituksen täysistunto
käsitteli lähetysstrategiaesitystä, siihen liittyvää perussopimusluonnosta ja hiippakuntasihteerien kulujen jakautumista kokouksessaan maaliskuussa 2009 ja päätti pyytää lausunnot piispainkokoukselta, kirkon lähetysjärjestöiltä, Kirkon Ulkomaanavulta, tuomiokapituleilta ja hiippakuntavaltuustoilta sekä Kirkon lähetyssihteerit
ry:ltä.78
Asiakirjan visiossa näkyvät sekä maailmanlähetykseen osallistumisen että seurakuntien paikallisen osallistumisen näkökulmat. Siinä todetaan, että kirkon henkilö- ja talousresursseja suunnataan alueille, joissa on vähän
tai ei lainkaan kristittyjä ja kirkkoja. Visiossa on viisi kohtaa, joista kaksi koskee seurakuntia. Seurakuntien
vastuun todetaan jakaantuvan kahteen osaan. Ensinnä seurakunnat näkevät lähetystyön ja kansainvälisen diakonian perustehtävänään. Ne kasvattavat tukeaan kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle. Näistä
asiakirjassa puolestaan puhutaan kirkon palvelujärjestöinä, joiden kanssa seurakunnat toteuttavat lähetysvastuutaan. Myös lähetysjärjestöt siis nähdään kansainvälisen diakonian toimijoina. Seurakuntien toinen vastuualue
liittyy maahanmuuttajiin: ne etsivät aktiivisesti yhteyksiä alueellaan asuviin ulkomaalaisiin ja maahanmuuttajiin.
Lisäksi niillä on selkeät sopimukset ystävyysseurakuntiensa kanssa. Asiakirjassa ehdotetaan myös hiippakuntien kansainvälisen työn hiippakuntasihteerien virkojen perustamista.79
Kansliapäällikkö Junttilan valmistelussa oli alkuvuodesta 2010 esitys siitä, miten kirkon lähetysjärjestöjen
ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyö sekä lähetystyön ja kansainvälisen diakonian toiminta ja hallinto järjestetään
kirkossamme. Kirkon lähetystyön toimikunnan esitykseen sisältyvää tarkempaa kuvausta kirkon lähetystyön
uudesta rakenteesta pidettiin ongelmallisena, sillä siinä kirkon lähetystyön toimikunnalle ehdotettiin varsin laajoja, johtokunnan tyyppisiä valtuuksia. Osa ongelmaa oli kirkon keskushallinnon uudistamisen keskeneräisyys.
Kirkolliskokouksen marraskuussa 2009 tekemä päätös keskushallintouudistusesityksen raukeamaan jättämisestä teki hallinnollisten ratkaisujen nopean etenemisen monimutkaisemmiksi. Kirkkohallituksen täysistunto
käsitteli kirkon lähetysstrategiaa helmikuussa 2010. Asia palautettiin jatkovalmisteluun.
Uusi kansliapäällikkö Jukka Keskitalo jatkoi asian valmistelua syksystä 2010 lähtien. Kävi ilmi, että strategiaprosessi oli ollut käytännössä pysähdyksissä yhtäjaksoisesti lähes vuoden ajan. Uhkana oli, että pysähtyessään koko prosessi olisi jonkin ajan kuluttua aloitettava alusta. Siksi kirkkohallitus päätti marraskuussa 2010
lausuntojen pohjalta jatkovalmistelun periaatteista.80

77 Työskentelyjärjestyksestä: KLT 5/2006 Kohta 7. KLT 2/2007 Kohta 8. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian peruslinja vuoteen 2015. (Lähetysstrategian  teologinen perusta). Hyväksytty jatkovalmistelun pohjaksi kirkkohallituksen täysistunnossa 23.11.2010, 3–7, 15. Toimikunnan esitys: Kirkon lähetysstrategia. Kirkon
lähetystyön toimikunnan esitys 4.12.2008. 4–8, 16. Molemmat asiakirjat sähköisinä http://sakasti.evl.fi/lahetyksenlinjaukset .
78 Kirkkohallituksen täysistunto 31.03.2009, 59 §<2008–00951>. KLT 7/2008 Kohta 5. KUN 6/2008 §105. Tein kansliapäällikön pyynnöstä koosteen lausunnoista. Jaakko Mäkelä, Kooste kirkkohallituksen pyytämistä lausunnoista kirkon
lähetysstrategiaesityksestä 2009. Kirjoittajan kokoelma. Kirkkomme Lähetys -lehden numero 1/2010 oli lähetysstrategian
teemanumero. Se sisälsi koosteen kirkon lähetysjärjestöjen johtajien ja työntekijöiden arvioinneista strategiaehdotuksesta.
Kirkkomme Lähetys 1/2010, 14–21.
79 Kirkon lähetystyön toimikunnan esitys 2008, 20.
80 Kirkkohallituksen täysistunto 23.11.2010, 229§ <2008–00951> Kirkon lähetysstrategia. Esittelijä: Kansliapäällikkö
Jukka Keskitalo. Kirkkohallituksen täysistunto käsitteli asiaa myös lokakuussa, jolloin se esittelijän esityksestä pantiin jatkovalmisteluun. Kirkkohallituksen täysistunto 19.10.2010, 185 §<2008–00951> Kirkon lähetysstrategia, jatkovalmistelun
periaatteet. Esittelijä: Kansliapäällikkö Jukka Keskitalo.
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Päätösehdotuksena oli neljän kohdan toimintasuunnitelma, joka hyväksyttiin:
1.

Hyväksytään jatkovalmistelun pohjaksi ”Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian peruslinja vuoteen 2015: Lähetysstrategian teologinen perusta” liitteestä 1 ilmenevässä muodossa.

2.

Hyväksytään jatkovalmistelun pohjaksi lähetystyön rakennevaihtoehdoista ns. sopimusmalli.

3.

Täydennetään täysistunnon 21.9.2010 perustaman kirkon keskushallinnon uudistamistyöryhmän tehtävänantoa siten, että sen tehtävänä on myös kirkon lähetystyön hallinto- ja päätöksentekomallin kehittäminen ja niveltäminen osaksi kirkon keskushallinnon kokonaisuutta.

4.

Valtuutetaan kansliapäällikkö käymään neuvottelut kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja Kirkon ulkomaanavun kanssa niiden osallistumisesta lähetyksen ja kansainvälisen diakonian hiippakuntasihteerien
palkkauskuluihin.81

Toimintasuunnitelman ensimmäinen osa eli strategian teologinen perusta tarkoitti kirkon lähetystyön toimikunnan ja kirkon ulkoasiain neuvoston vuonna 2008 hyväksymää strategiatekstiä mukaan lukien luku Visio. Sen
sijaan tulevaa organisaatiota käsittelevä alaluku Lähetys kirkon rakenteissa, luku Askeleet sekä perussopimuksen luonnos jätettiin pois. Annetuista lausunnoista voitiin tehdä johtopäätös, että teologisesta perustasta vallitsi
riittävän suuri yksimielisyys, jotta teologinen osuus voitiin hyväksyä jatkovalmistelun pohjaksi. Hyväksytyn
asiakirjan nimi on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian peruslinja vuoteen 2015 (Lähetysstrategian teologinen perusta).
Keskitalon esitys piti prosessin liikkeellä. Sopimusmallin hyväksyminen jatkovalmistelun pohjaksi merkitsi
päätepistettä keskustelulle yhdestä tai monesta toimijasta. Kirkko tunnusti ja hyväksyi usean lähetystyön toimijan mallin. Ajatus yhdestä ainoasta toimijasta hylättiin. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kirkon lähetysstrategian kuten muutkin strategiat. Lähetysstrategiaehdotusta ei lähetetty kirkolliskokouksen hyväksyttäväksi, kuten oli aikaisemmin ajateltu. Perusteluna oli silloin pidetty sitä, että koska kirkolliskokous oli päättänyt
kirkon lähetysjärjestöksi hyväksymisestä, kirkon lähetysstrategia, joka voisi vaikuttaa kirkon lähetysjärjestöjen
asemaan, kuuluisi kirkolliskokouksen päätettäviin asioihin. Nyt ajatuksena oli, että hallinnolliset kysymykset
käsitellään erikseen, osittain osana käsittelyssä olevaa kirkon keskushallinnon uudistusta. Koska kirkkohallituksen tehtävänä on kirkon toiminnan kannalta tarpeellisten sopimusten tekeminen, voitiin katsoa, että kirkkohallituksen kirkon puolesta kunkin lähetysjärjestön kanssa solmima perussopimus ei muuta jo hyväksyttyjen
kirkon lähetysjärjestöjen asemaa.
Kirkon lähetystyön toimikunnan esitys perussopimuksesta perustui aikaisempien mietintöjen esityksiin.
Vuoden 1998 Koko kirkon missio -mietinnössä esitettiin luonnos kirkon lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa
koskevaksi puitesopimukseksi. Kirkon lähetystehtävä -mietinnössä vuodelta 2004 käytettiin nimeä perussopimus, joka sitten jäi käyttöön. Perussopimuksen lopullinen muoto valmistui vuonna 2013, jolloin myös sopimukset allekirjoitettiin. Kirkon Ulkomaanavun kanssa allekirjoitettiin samansuuntainen sopimus.82
Kirkon lähetystyön toimikunnan kokoonpanoa muutettiin siten, että aiemman kokoonpanon, puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä, tilalle tulee puheenjohtajana toimivan piispan lisäksi yhdeksän jäsentä, yksi kustakin
hiippakunnasta. Perussopimuksen allekirjoittaneet lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanavun Säätiö nimeävät
toimikuntaan yhden edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Uuteen kokoonpanoon siirryttiin vuoden 2015

81 Kirkkohallituksen täysistunto 23.11.2010, 229§ <2008–00951>.
82 Kirkkohallituksen täysistunto 23.04.2013, 85§ <2013–00281> Kirkon lähetystyön perussopimus. Esittelijä: Kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen. Koko kirkon missio 1998, Liite 2. Ripatti kirjaa Kirkon lähetystehtävä -mietinnön esityksen
sekä tekee siihen perustuvan oman esityksensä. Ripatti 2005, 35–37, 46–48. Kirkon lähetystyön toimikunnan esitys: KLT
7/2008 Kohta 5. Sopimusten lopulliset tekstit: http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp3?open&cid=Content256F76 Englanninkielisenä teoksessa Your Kingdom Come 2014,  174–176.
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alusta. Muutos selkiinnyttää toimikunnan rakennetta niin, että siinä on sekä hiippakunnista valittuja että järjestöjen edustajia.83
Tyypillistä kaikille esityksille kirkon lähetysstrategiaprosessissa on, että niissä esitetään KLK:lle ja kirkon
lähetystyön toimikunnalle vahvempaa asemaa kuin vuoden 1994 järjestelyissä oli luotu. Kirkon lähetystyön
toimikunnan esityksessä 2008 sille esitetään vahvaa päätöksentekoroolia, käytännössä johtokunnan asemaa.
Esitysten taustalla on ajatus, että pelkkä valmisteleva toimielin, jonka esitykset saattavat muuttua satunnaisesti
ylempien elinten käsittelyssä, ei ole riittävä mielekkään koordinaation toteuttamiseen.

KIRKON LÄHETYSSTRATEGIAN TOIMEENPANOSTA
Kirkon lähetystyön toimikunnan valmisteleman lähetysstrategiaesityksen valmistuttua vuonna 2008 ja erityisesti kirkkohallituksen täysistunnon hyväksyttyä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian peruslinja vuoteen 2015 -asiakirjan vuonna 2010 KLK ja kirkon lähetystyön toimikunta ovat
voineet paneutua keskeneräisiksi jääneiden asioiden käsittelyyn strategian suuntaisesti.
Kirkon ulkoasiain neuvosto hyväksyi ensimmäiseen lähetysstrategiaan perustuvan päivitetyn lähetyksen
peruslinjauksen joulukuussa 2015. Asiakirjan nimenä on Yhteinen todistus. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinja. Päivityksessä painopiste on siirtynyt seurakuntiin ja sitä pyritään saamaan toiminnalliseksi siihen sisältyvien toimintaperiaatteiden avulla.84

LÄHETYSJÄRJESTÖJEN YHTEYDET OSAKSI KIRKON
ULKOSUHTEIDEN HOITOA  
Suhteet Aasiaan ja Afrikkaan lähetystyön tuloksena syntyneihin kirkkoihin tulivat mukaan keskusteluihin jo kirkon lähetysasiain neuvottelukunnan aikana. Suomen Lähetysseuran työntekijä Marja-Liisa Schwantz oli lähettänyt vuonna 1961 Tansaniasta Martti Simojoelle kirjeen, jossa hän välitti tansanialaisen piispa Stefano Moshin
toiveen siitä, että afrikkalaiset kirkot halusivat olla yhteydessä suoraan kirkkoihin eikä vain lähetysseuroihin.
Kirkkojen välisten suhteiden kannalta mielenkiintoinen on myös Simojoen neuvottelukunnan nimissä laajennetulle piispainkokoukselle lähettämä kirje lähetyssaarnaajan asemasta. Joissakin tapauksissa lähetyssaarnaajaksi
vihitty oli toimittanut työalallaan papiksi vihkimisen. Näin vihityllä oli katsottu olevan oikeus jakaa sakramentteja myös Suomessa, vaikka hänen vihkijällään tätä oikeutta ei kirkkolain mukaan ollutkaan. Simojoki näkee
tässä kysymyksen Suomen kirkon ja sen lähetystyön pohjalta syntyneen kirkon välisestä suhteesta.85
Suhteet kirkon lähetysjärjestöjen yhteistyökirkkoihin olivat seuraavien vuosikymmenten aikana vain vähän esillä kirkon lähetysstrategiaprosessin alkuun saakka. Vuoden 1993 Lähetetty Jumalan kansa -asiakirjassa
todettiin, että lähetystyön kautta muodostuneet yhteydet on nähtävä osana kirkkomme kirkkojenvälistä toimintaa. Sitä seuraavat strategiaesitykset Koko kirkon missio ja Kirkon lähetystehtävä keskittyivät lähetystyön
järjestelyihin kirkon sisällä.86

83 Kirkolliskokous hyväksyi Kirkkohallituksen ohjesäännön 24§ muutoksen marraskuussa 2014. Kirkolliskokous. Syysistunto 2014 §30. Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2014. Kirkkohallitus. 2015, 35–37. Kirkon lähetystyön
toimikunnan jäsenet 2015: http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content53CF6A.
84 Toimintaa varten on avattu oma kotisivu http://sakasti.evl.fi/yhteinentodistus.
85 KLKA Ca1, 97–98, 104, 110, 111–126.  Ote Schwantzin kirjeestä pöytäkirjoissa.
86 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian peruslinja vuoteen 2015, 5–7, 8–9,
12–15. Lähetetty Jumalan kansa 1993, 13.
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Vuoden 2008 strategiaesityksen mukaan tulevaisuuden visioon kuuluu, että lähetysjärjestöjen solmimat
sopimukset toisten kirkkojen kanssa ovat osa kirkon ulkosuhteiden hoitoa. Visio vahvistettiin vuoden 2010 Lähetysstrategian teologisessa perustassa. Kirkon lähetystyön toimikunnan toukokuussa 2010 hyväksymän selvityksen mukaan kirkon lähetysjärjestöillä ja Kirkon Ulkomaanavulla oli yhteistyösopimuksia yli 30 kirkon kanssa. Joillakin näistä kirkoista oli jo kumppanuussopimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa ja muutamilla sopimukset useiden suomalaisten järjestöjen kanssa. Lokakuussa 2010 toimikunta hyväksyi asiakirjan
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysyhteistyön kumppanuusperiaatteet. Asiakirja korvasi vuonna 2002
hyväksytyn Kirkon lähetysjärjestöjen periaatteet ulkomaisia yhteistyösopimuksia laadittaessa. Kirkon ulkoasiain neuvosto hyväksyi kumppanuusperiaatteet ja merkitsi yhteistyösopimukset tiedoksi joulukuussa 2010.87
Näkyvin osa lähetysstrategian toimeenpanoa on tähän saakka ollut kirkon yhteinen kumppanuusneuvottelu, joka pidettiin 31.3.–4.4.2014 Järvenpäässä. Kirkon lähetystyön toimikunta oli syyskuussa 2009 päättänyt
tällaisen neuvottelun valmistelun aloittamisesta. Kokous oli ensimmäinen laatuaan, aikaisemmin Suomen Lähetysseura oli järjestänyt kaksi neuvottelua omille yhteistyökumppaneilleen. Kokoukseen osallistui noin 130
osallistujaa, joista viitisenkymmentä yli 30 ulkomaisesta kirkosta. Mukana olivat myös Kirkkojen maailmanneuvoston, Luterilaisen maailmanliiton ja Euroopan kirkkojen konferenssin pääsihteerit. Kokous oli konkreettinen
osoitus siitä, että kirkon lähetysjärjestöjen yhteydet muihin kirkkoihin ovat osa kirkon ulkosuhteiden hoitoa.
Vastaavanlaisia kokouksia on syytä järjestää myös jatkossa. Erityisesti on huolehdittava siitä, että yhteistyökirkkojen ilot ja huolenaiheet tulevat kuulluiksi.88

KIRKON LÄHETYSJÄRJESTÖJEN ULKOMAINEN TYÖ
Eri yhteyksissä on arveltu, että KLK:n ja sen edeltäjän hoitama lähetysjärjestöjen ulkomaisen työn koordinointi olisi jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi. Kynnys suoranaiseen puuttumiseen järjestöjen työhön on luonnollisesti
hyvin korkea. KLK on kuitenkin eri tavoilla ollut kosketuksissa kirkon lähetysjärjestöjen ulkomaiseen työhön
ja jo kirkon lähetysasiain neuvottelukunnan aikana käsiteltiin järjestöjen ulkomaisen työn asioita. Esimerkiksi
Evankeliumiyhdistys informoi tammikuussa 1969 suunnitelmistaan aloittaa työ Keniassa. Kirkon lähetystyön
keskuksen alkuvuosina toimikunnan keskusteluissa oli usein järjestöjen ulkomaiseen työhön liittyviä asioita.
Lähetysjärjestöt informoivat toimikuntaa työstään, erityisesti uusista avauksista.89
Ulkomaista työtä varten oli vuosina 1976–1998 KLK:ssa ulkomaisen työn jaosto ja eri nimillä toimineita
työryhmiä. Yhteydenpitoa lähetysjärjestöjen yhteistyökirkkoihin pohdittiin, mutta se kuitenkin jäi pääasiassa
entiseen tapaan lähetysjärjestöjen itsenäisen toiminnan varaan.
1990-luvulla keskeiseksi tuli Baltian ja Venäjän työn vastuualueiden selvittäminen. KLK:n osuus on liittynyt
alueen kirkkojen ja suomalaisten lähetysjärjestöjen yhteistyöhön. Kansanlähetyksen suunnitellessa yhteistyön
aloittamista vuonna 1991 Viron evankelis-luterilaisen kirkon ja sen Inkerin rovastikunnan kanssa KLK:n johtokunta korosti, että Kansanlähetyksen tulisi olla yhteydessä myös Kirkon Ulkomaanavun Baltian toimikuntaan ja

87 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian peruslinja vuoteen 2015, 11, 15. KLT
2/2010 Kohta 7. KLT 4/210 Kohta 6. KUN 7/2010 110§, 111§. Tietokanta sopimuksista: http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/
sp2?open&cid=Content46FB95. Kumppanuusperiaatteiden englanninkielinen teksti: Your Kingdom Come 2014, 170–173.
88 KLT 4/2010 Kohta 5. KUN 7/2010 §110. KLK julkaisi raportin kokouksesta. Kirja sisältää KLK:n johtajan Risto Jukon
johdantokirjoituksen, kokouksessa pidetyt esitelmät ja pyydetyt puheenvuorot, yleiskeskustelut sekä kirkkojen ennen
kokousta antamat vastaukset annettuihin kysymyksiin. Your Kingdom Come 2014, 7–12, 181–191.
89 ”Ulkomailla tehtävä työ ei löytänyt kirkon omaan rakenteeseen sisältyvää yhteistyökäytäntöä; se jäi järjestöille”. Risto
Junttila Kirkkohallituksen täysistunnolle 7.6.2006, 146 §<2002–00323>. Liivola 2001, 104–105. KLKA Ca4, 5. Täysin
tyytyväisiä koordinaation onnistumiseen ei kuitenkaan oltu. Tämä näkyy mm. Lähetysseuran Thaimaan työn aloittamisesta ilmoittamisen yhteydessä käydystä keskustelusta joulukuussa 1979. Toivottiin, että uudet avaukset tuotaisiin KLK:n
tietoon mahdollisimman aikaisin. KLKA Cb2, 388–392. Vuoden 1982 toimintakertomuksessa todetaan, että pyrkimys
lähetysjärjestöjen ulkomaisen työn koordinointiin on jäntevöitynyt, vaikka kehittämistä vielä onkin. KLKA Cb6, 30. KLK:n
johtokunnan aikana järjestöjen uusista avauksista on useita mainintoja.
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Suomen ortodoksisen kirkon kautta Venäjän ortodoksiseen kirkkoon. Inkerin kirkon lähetysyhteistyökokous
(IKLY) on kokoontunut Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon lähetystoimiston kutsusta keskustelemaan evankelioimistyön ja kirkon laajentumisen strategioista. Viron evankelis-luterilaisen kirkon lähetyskeskuksen ja sen
kanssa toimivien järjestöjen ja KLK:n välisiä neuvottelukokouksia on pidetty vuosittain.90
Piispojen ja KLK:n työntekijöiden matkoilla kirkon lähetysjärjestöjen työaloille on pitkät perinteet. Matkoilla on tavattu lähetysjärjestöjen yhteistyökirkkojen johtoa ja matkaraportteihin on sisältynyt arviointeja ja suosituksia. Matkoista ei ole kattavaa selvitystä. Osa piispojen matkoista on tehty pelkästään jonkin lähetysjärjestön
kutsusta. Vuonna 1974 piispa Eero Lehtinen ja kirkon lähetyssihteeri Seppo Syrjänen tekivät matkan Keniaan,
Tansaniaan ja Etiopiaan käyden neuvotteluja myös kirkkojen johtajien kanssa. Raportissa kiinnitettiin huomiota
Kenian luterilaisessa kirkossa esiintyvään paternalismiin. Kritiikki kohdistui ennen muuta Kenian työn aloittaneen Bibeltrogna Vänner -järjestön toimintaan. Matkaraportti lähetettiin Evankeliumiyhdistykselle ja Svenska
Lutherska Evangeliföreningille (SLEF). Vastauksessaan raporttiin Evankeliumiyhdistyksen johto ei torjunut Bibeltrogna Vänner -järjestön työhön kohdistunutta kritiikkiä. Sen sijaan Evankeliumiyhdistys sanoi pyrkivänsä vaikuttamaan siihen, että kenialainen kirkko kasvaa suurempaan vastuunkantoon. Evankeliumiyhdistys oli
aloittanut Keniassa vuonna 1970, joten se ei ollut vielä voinut vaikuttaa syvällisesti kirkon asioihin. SLEF oli
työskennellyt maassa vuodesta 1963. Esimerkki 1980-luvulta on Raimo Harjulan matka Japaniin, Hongkongiin, Thaimaahan ja Intiaan vuonna 1984, ja 2000-luvulta arkkipiispa Jukka Paarman johtama matka Japaniin
vuonna 2009. Käytännöksi on myös vakiintunut, että lähetysjärjestöjen yhteistyökirkkojen edustajat Suomessa
vieraillessaan käyvät KLK:ssa.91
Yksi harvoista tilanteista, joissa kirkon ulkoasiain neuvosto tai kirkon lähetystyön toimikunta on käsitellyt
kirkon lähetysjärjestöjen ulkomaisen työn ongelmia, on Evankeliumiyhdistyksen ja Sambian luterilaisten kirkkojen tulehtuneet suhteet vuonna 2007. Jotkut Evankeliumiyhdistyksen työntekijät olivat menneet mukaan
kirkkojen sisäisiin kiistoihin. Luterilaisen maailmanliiton eksekutiivikomitean 1.12.2007 kirjaama lausunto oli
lähetetty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon johdolle. Tilanteen korjaamisesta käytiin keskusteluja kirkon
ulkoasiain neuvostossa ja kirkon lähetystyön toimikunnassa sekä kokousten ulkopuolella. Evankeliumiyhdistykseltä pyydettiin asiasta selvitys. Sen edustajat kävivät myös Luterilaisen maailmanliiton päätoimistossa Genevessä.92
Kirkon lähetystyön toimikunnan toimintakertomuksissa on käsitelty lähetysjärjestöjen ulkomaista työtä.
Ennen vuotta 1994, jolloin KLK:sta tuli Kirkon ulkoasiain osaston yksikkö, toimintakertomuksissa oli usein
laaja selvitys lähetysjärjestöjen työstä. Vuoden 1994 jälkeen toimintakertomukset ovat olleet lyhyempiä osana
kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomusta. Joinakin vuosina on laadittu kaksi erilaista toimintakertomusta, tiivistetty kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomukseen ja laajempi toimikunnan omaan käyttöön.
Perussopimuksen voimaantulo sisältää koordinaation uuden elementin, vuosittain käytävät ohjauskeskustelut, joissa lähetysjärjestöt raportoivat toiminnastaan ja nostavat esiin toimintaansa liittyviä haasteita. KLK taas
puolestaan voi tuoda mukaan kirkon lähetyksen yhteisen näkökulman ja tarkastella järjestön toimintaa lähetystehtävän kokonaisuuden kannalta.

90 Ulkomaisen työn jaoston pöytäkirja 1/1981. KLKA Cdd1. KLKA Cdd3. KLKA Cdd6. Ulkomaisen työn neuvottelukunnan perustaminen 1986: KLKA Cc3, 43. KLK:n kirje Kansanlähetyksen hallitukselle KLKA Cc8, 393. Nykyiset neuvottelujärjestelyt: http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content4370F7
91 Lehtisen ja Syrjäsen raportti ja käyty kirjeenvaihto: KLKA Ca7, 379, 384–393, KLKA Ca8, 96. Evankeliumiyhdistyksen kirjeen allekirjoittajat olivat järjestön johtaja Lauri Koskenniemi ja lähetysjohtaja Paavo Savolainen. Lähetysyhteistyön
sopimukset: http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content4370F7. Harjulan matka KLKA Cc1, 89. Paarman johtaman delegaation matkaohjelmaan kuului neuvotteluja Evankeliumiyhdistyksen yhteistyökirkon Japanin evankelis-luterilaisen kirkon sekä Kansanlähetyksen ja Kylväjän yhteistyökirkon Länsi-Japanin evankelis-luterilaisen kirkon johtajien kanssa.
Arkkipiispa Jukka Paarman johtaman delegaation vierailu Japanissa 3.–14.4.2009. KLT 4/2009 Kohta 11.2.
92 KUN 6/2007 Kohta 90.2. KUN 1/2008 Kohta 18. KLT 1/2008 Kohta 7. KLT 3/2008 Kohta 8. Luterilaisen maailmanliiton lausunto oli päivätty 1.12.2007.
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KIRKON LÄHETYSJÄRJESTÖT JA KIRKON ULKOMAANAPU
Kirkon lähetysjärjestöjen ulkomaisessa työssä sairaanhoito, koulutus ja elinolosuhteiden parantaminen ovat olleet osana työtä alusta alkaen. Ajoittain on tosin käyty keskustelua siitä, mikä osuus työn kokonaisuudessa niillä
on. Nykyisin puhutaan lähetystyön kokonaisvaltaisuudesta. Lähetysjärjestöjä voidaankin perustellusti pitää kehitysyhteistyön pioneereina. Länsimailla ja myös länsimaiden kirkoissa keskustelu kehitysmaiden oloista lisääntyi 1960-luvulla. Seurauksena oli kirkollisten kehitys- ja avustusjärjestöjen verkoston synty.93
Kirkon lähetysasiain neuvottelukunta seurasi kehitysmaiden oloista käytyä keskustelua ja pohjoismaista kehitystä. Se totesi toukokuussa 1964, että ”kysymys kehitysavusta ja kirkkojenvälisestä avusta kuuluu tärkeänä
Neuvottelukunnan työn piiriin”. Käytännön toimenpiteenä haluttiin rakentaa yhteistyötä myös Suomen kristillisen ylioppilasliiton kanssa, jossa oli syntynyt kiinnostusta kehitysmaiden oloihin. Neuvottelukunta seurasi
Ruotsin kirkon tilannetta, missä asia oli tullut ajankohtaiseksi, kun alun perin Euroopassa annettavaa sodanjälkeistä avustustoimintaa varten perustettu Lutherhjälpen oli laajentanut työtä Hongkongiin ja Lähi-itään. Myös
Kirkon lähetystyön keskuksen perustamiseen johtaneen vuonna 1974 kirkon lähetyskomitean kirkolliskokoukselle jättämässä mietinnössä pohditaan Kirkon Ulkomaanavun ja kirkon lähetysjärjestöjen yhteistyötä.94
Kirkon Ulkomaanavun historiallisena juurena on toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina Luterilaisen maailmanliiton organisoima sodassa kärsineiden luterilaisten kirkkojen avustus- ja jälleenrakennusohjelma, jossa
amerikkalaisten panos oli keskeinen. Kirkon Ulkomaanapu, aluksi Luterilaisen maailmanliiton kansalliskomitea,
perustettiin näiden avustusten jakajaksi vuonna 1947. Nimi Kirkon Ulkomaanapu vakiintui vuoden 1965 aikana.95
Vuonna 1952 Hannoverissa pidetyssä Luterilaisen maailmanliiton toisessa yleiskokouksessa päätettiin kansainvälisen avustustoiminnan uudelleen järjestelystä. Tällöin päätettiin perustaa kolme osastoa, teologian, maailmanlähetyksen ja maailmanpalvelun osastot. Kirkon Ulkomaanavun yhteydet ovat olleet ensisijassa maailmanpalvelun osastoon, lähetysjärjestöjen maailmanlähetyksen osastoon, nykyiseltä nimeltään lähetyksen ja kehityksen osastoon. Tällä tavoin lähetysjärjestöjen ja kirkollisten avustusjärjestöjen eriytymisestä tuli luterilaisissa
kirkoissa organisoitu globaali ilmiö. Eriytyminen on jatkunut kirkollisten avustus- ja kehitysjärjestöjen uudessa
kattojärjestössä ACT Alliancessa, jonka jäsen Kirkon Ulkomaanapu on.96
Kirkon Ulkomaanavun muuttuminen avun vastaanottajasta avun antajaksi tapahtui 1950-luvulla. Sen toiminta on laajentunut voimakkaasti 1980-luvulta alkaen. Kasvu on jatkunut vuosituhannen vaihtumisen jälkeen.
Vuoteen 1995 saakka Ulkomaanapu oli osa kirkon ulkoasiain hallintoa, mutta tuolloin se säätiöityi itsenäiseksi
toimijaksi, jonka hallituksen kirkon ulkoasiain neuvosto nimittää. Käytännössä KUA on kuitenkin päättänyt
itsenäisesti omista strategisista linjauksistaan ja niiden toteuttamisesta.97
Kirkon Ulkomaanavun ja Kirkon lähetystyön keskuksen yhteyksillä on pitkä historia. Kirkon lähetyssihteeri on osallistunut viimeistään vuodesta 1966 KUA:n hallinnon työskentelyyn. Vastaavasti KUA:n edustaja on
osallistunut kirkon lähetystyön toimikunnan kokouksiin. Yhteistyön kulminaatiopisteenä voidaan pitää vuonna

93 Tässä yhteydessä ei ole mahdollista analysoida tarkemmin eriytymisen taustalla olevia käytännöllisiä, teologisia, ideologisia tai poliittisia tekijöitä. Sekä Kirkon Ulkomaanavussa että Suomen Lähetysseurassa työskennelleen Tapio Leskisen
(2008, 160–168) mukaan eriytymiseen on vaikuttanut ainakin neljä teemaa: sotien jälkeen voimistunut kansankirkollisuus,
herätyskristillisyys, lähetystyö ja kehitysmaakysymysten esiin nousu. Alkuvuosikymmenien työmuodoista esimerkiksi
Peltola 1958, 73–78, 156–162, 190–194, 228–231.
94 24.1.1964 KLN keskusteli lähetyksen ja kehitysavun suhteesta pidettävästä informaatiokokouksesta. Kokous pidettiin
huhtikuussa ja neuvottelukunta palasi asiaan 19.5.1964. Pöytäkirjoissa on myös kopio SKY:n Kansainvälisen toiminnan
palvelun toimiston toimintaa suunnittelevan työryhmän muistiosta KLKA Ca1, 135-136, 160–166. Neuvottelukunnan käyttöön oli laadittu koosteita kehitysavusta käydystä keskustelusta. KLKA Ca1, 111–124. Matti Peltola kirjoitti Kirkkomme
Lähetyksen kesäkuun 1964 numeroon artikkelin Lähetys – kirkkojen välinen apu – kehitysapu. Lutherhjälpen: http://www.
svenskakyrkan.se/internationelltarbete/var-historia  Kirkolliskokous. Syysistunto 1974. Liite IV, 15–16.
95 Malkavaara 1994, Murtorinne 1997b. KUA:n verkkosivut: https://www.kirkonulkomaanapu.fi/.
96 Malkavaara 1994, 50–54,  Murtorinne 1997b. ACT International verkkosivut: http://actalliance.org/.
97 Murtorinne 1997c, 36–40. Liivola 2001, 85–87. Kirkon Ulkomaanavusta: KLKA Ca2, 3. https://www.kirkonulkomaanapu.fi/tietoa-meista/historia/.
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2002 pidettyä kongressia nimeltään Jaetaan ilo! Kirkon missio 2000-luvulla. Se oli lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kongressi, jossa KLK oli pääjärjestäjänä. Yhteisiä neuvottelupäiviä järjestettiin myös seuraavina
vuosina, mutta vähitellen into yhteisten päivien järjestämiseen alkoi hiipua. Neuvottelupäivillä haluttiin kehittää
seurakuntien lähetystyöstä vastaavien työntekijöiden ja KUA:n yhdyshenkilöiden yhteyttä. KUA:n yhdyshenkilöinä seurakunnissa ovat pääasiassa diakoniatyöntekijät. Käytännössä osoittautui vaikeaksi järjestää neuvottelupäivien ohjelma niin, että niissä olisi tarpeeksi tilaa sekä yhteiselle ohjelmalle että kummankin ryhmän
erityiskysymyksille.98
Kirkon lähetysstrategian valmisteluprosessissa kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyö
ja integraatio kirjattiin mukaan Koko kirkon missio -asiakirjaan vuonna 1998. Käytännössä kyseessä on järjestöjen välinen yhteistyö, johon kuuluu lähentymisen ja etääntymisen jaksoja. Järjestöjen käytännöllisen yhteistyön lisäksi yhteyksien kehittymisessä on myös teologinen ulottuvuus ja jännite. Jo Kirkon lähetystyön kehittämissuunnitelmassa vuodelta 1993 esiintyy sanapari kansainvälinen diakonia ja lähetystyö. Niitä yhdistävänä
yläkäsitteenä on ollut kirkon lähetystehtävä. Myöhemmissä strategia-asiakirjoissa sama sanapari toistuu usein.
Sanaparilla etsittiin tapaa ilmaista kirkon lähetysjärjestöjen ja KUA:n yhteyttä mutta sitä on ollut mahdollista
ymmärtää myös niin, että kansainvälinen diakonia on KUA:n ja lähetystyö lähetysjärjestöjen asia.99
Kirkon Ulkomaanavun yhteyksissä on myös kehitetty sen toiminnan teologista perustelua ja lähetysjärjestöistä erillistä identiteettiä. Kannanotossa vuoden 2004 Kirkon lähetystehtävää seuranneeseen Ripatin jatkoselvitykseen todettiin, että Kirkon Ulkomaanavun Säätiö ei voinut sitoutua kirkon lähetystehtävän toteuttamiseen siksi että ”kansainvälisellä diakonialla on oma, erityinen ja lähetystyöstä erillinen asemansa kirkon kansainvälisessä työssä”. Vuonna 2008 julkaistu Diakonian tutkimus 1/2008 keskittyy pohtimaan kansainvälisen diakonian lähetystyöstä erillistä identiteettiä. Vuonna 2007 julkaistussa kokoomateoksessa Auttamisen teologia
on kansainvälisen diakonian kysymyksiä pohtivia artikkeleita.100
Lähetysstrategian teologisen perustan (2010) hyväksymisen ja perussopimusten allekirjoittamisen jälkeen
jännite näyttää laantuneen. Asiakirjassa todetaan, että kirkon kansainvälisen diakonian toteuttajia ovat kirkon
lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu. Niiden työtä yhteisesti kattavana terminä esiintyy lähetystehtävän
ohella myös sanonta kirkon kansainvälinen vastuu. KUA:n edustajat osallistuivat asiakirjan laadintaan. Asiakirja olettaa järjestöjen jatkavan omaa toimintaansa ja painottaa, että niiden välillä on oltava toimiva yhteistyö ja
työnjako. Samalla korostetaan, että työn suunnittelussa on otettava huomioon paikalliset kirkot ja työn vaikutukset niiden elämään. Koska valtion kehitysmäärärahoja ei voida käyttää kirkolliseen työhön, lähetysjärjestöt
ovat joutuneet organisoimaan työtään uudella tavalla. Esimerkiksi Suomen Lähetysseurassa tämä on ratkaistu
niin, että kehitysyhteistyö ja katastrofityö on muodostettu omaksi yksikökseen. Diakoniatyöllä taas tarkoitetaan kirkollisen työn yksikön vastuulla olevaa välitöntä avustamista. Kansanlähetyksen vuoden 2012 vuosikertomuksen mukaan kehitysyhteistyötä ”tehdään eri organisaatioiden kautta kuin perinteistä lähetystyötä. Kehitysyhteistyön toteuttamiseen tarvitaan paikallisia yhteistyökumppaneita”.101
Kirkon keskushallinnon vuoden 2016 uudistuksen jälkeen piispainkokous nimittää kirkon lähetystyön toimikunnan ja kirkkohallituksen täysistunto Kirkon Ulkomaanavun hallituksen. Kirkkohallituksen ohjesäännössä
tosin todetaan vain, että kirkkohallituksen täysistunnon asiana on ”toimikuntien ja neuvottelukuntien asettami-

98 Raporttikirja julkaistiin samana vuonna. Jaetaan ilo! Dela glädjen! Kirkon missio 2000-luvulla 2002. KLKA Ca2, 3.
99 Lähetetty Jumalan kansa 1993, 11. Ripatti (2005, 49–56) esittää Kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian
keskuksen ja toimikunnan perustamista. Suomen Lähetysseuran ja KUA:n johtajat pitivät 1980- ja 1990-luvuilla yhteyttä.
Järjestöjä sitovia päätöksiä yhteistyöstä ei tehty. KUA:n johtajat ovat toisinaan osallistuneet järjestöjohtajien tapaamisiin.
100 Malkavaara 2008, 5–34. Lainaus sivulta 29. Asiakirjassa on useita muita rajankäyntiin liittyviä kirjoituksia. Auttamisen teologia 2007. Murtorinne (1997c) analysoi kasvua 1990-luvun puoliväliin saakka. 2010-luvulla KUA:n seurakunnilta
saama kannatus ei ole mainittavasti kasvanut: Kannatustilastot v. 2014, 6.
101 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian peruslinja vuoteen 2015, 11, 12.
Lähetysseura: http://www.suomenlahetysseura.fi/ls_fi/sivut/tyomme/ Kansanlähetys: http://wp.suuressamukana.fi/
wp-content/uploads/2014/03/SEKL_Vuosiraportti_2012.pdf. Malkavaara 2015, 15: ”Tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Perusmäärittelyt on tehty ja edistystä hiippakunta- ja seurakuntatasolla tapahtuu. Silti on kuin asiat olisivat taas
jähmettyneessä vaiheessa. Erityisesti Kirkon Ulkomaanapu on ollut hiljaa.”  Sähköisenä: http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/
sp2?open&cid=Content3C7266
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nen ja niiden johtosäännöt”. Tämä hallinnollisen tason eriytyminen voi aiheuttaa haasteita myös yhteistyön ja
koordinaation kehittämiselle.102

HIIPPAKUNNAT JA SEURAKUNNAT
Kun kirkon lähetysasiain neuvottelukunta valmisteli kirkon lähetyssihteerin viran perustamista, mainittiin suunnitelluissa tehtävissä muun muassa toiminta yhteistyössä hiippakuntien tuomiokapitulien kanssa ja kirkon lähetysrintaman yhtenäistäminen. Vuoden 1966 toimintakertomuksessa kiinnitettiin huomiota hiippakuntien lähetystoimikuntiin ja todettiin, että suomenkielisistä hiippakunnista viimeisenä Helsingin hiippakuntaan oli saatu
lähetystoimikunta.103
Suomen Lähetysseura perusti omaa hiippakuntasihteeri- ja lähetystoimistoverkostoaan vuodesta 1958 alkaen. Hiippakuntasihteerit olivat Lähetysseuran työntekijöitä, jotka osallistuivat tuomiokapitulien työhön ja
joiden tehtäväksi katsottiin myös kirkon lähetysjärjestöjen yhteistyön edistäminen. Hiippakunnat osallistuivat
eri tavoin hiippakuntasihteerien kuluihin. Hiippakuntien kansainvälisen työn sihteerien virkojen valmisteluprosessia analysoinut Matti Laurila arvioi, että epäselvästä työnjohdollisesta tilanteesta huolimatta yhteistyö eri
toimijoiden välillä toimi tyydyttävästi.104
Kirkon lähetystyön keskuksen suhde Lähetysseuran hiippakuntien lähetyssihteereihin oli melko etäinen.
Lähetyssihteerit tapasivat kerran vuodessa yhteisessä neuvottelussa KLK:n henkilökunnan, mutta muu yhteydenpito oli epäsäännöllistä ja hiippakuntakohtaisesti vaihtelevaa.105
Ehdotuksia kirkon palkkaamien hiippakuntasihteerien saamiseksi oli tehty jo 1970-luvulla. Vuoden 2008
lähetysstrategiaehdotuksessa ehdotettiin kansainvälisen työn hiippakuntasihteerien toimia korvaamaan aiempaa käytäntöä. Tavoitteena oli vahvistaa hiippakuntien osallistumista ja edistää lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyötä sekä kokonaiskirkon että seurakuntien tasolla. Koko palkkaus ehdotettiin maksettavaksi kirkon keskusrahastosta. Kirkon talous kiristyi vuoden 2008 jälkeen. Aikaisemmissa mietinnöissä, alkaen vuoden 2004 Kirkon lähetystehtävästä, oli pohdittu mahdollisuutta lähetysjärjestöjen osallistumisesta
hiippakuntasihteerien kuluihin. Lausunnoissaan useat lähetysjärjestöt olivat silloin pitäneet sitä mahdollisena.
Lopulta päätökseksi tuli, että kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu jakavat virkojen palkkauskulut
suhteessa seurakunnilta saamiinsa talousarviomäärärahoihin. Valitut työntekijät aloittivat vuoden 2014 alussa,
jolloin Suomen Lähetysseura lakkautti hiippakuntatoimistonsa ja hiippakuntasihteeriensä toimet. Hiippakuntien kansainvälisen työn sihteerien aloittaessa työnsä Kirkon lähetystyön keskukselle muodostui kiinteä yhteys
hiippakuntiin.106
Kirkon lähetystyön keskus on ollut mukana järjestämässä erilaisia neuvottelupäiviä ja kongresseja. Hiippakuntayhteyksien kannalta erityisen tärkeitä olivat 1960-luvun alussa aloitetut ja 1990-luvulle saakka eri puolilla
maata pidetyt vuosittaiset neuvottelut. Kokousten nimeksi oli vakiintunut kirkon lähetysneuvottelu ja osallistujat koostuivat pääosin hiippakuntien ja kirkon lähetysjärjestöjen edustajista.107

102 Kirkkohallitus: http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp3?open&cid=ContentB0A32. Piispainkokous: http://sakasti.evl.fi/
sakasti.nsf/sp?Open&cid=piispainkokous. Ulkoasiain osaston johtaja Kimmo Kääriäiseltä saatu tieto.
103 KLKA Ca2, 9–16, 18, 20–27, 43, 47-54, 67. Kirkon lähetyssihteerin viran valmistelu KLKA Ca1, 164–174. Liivola
2001, 51.
104 Laurila 2014, 6, 15. Laurila on Lähetysseuran Oulun hiippakunnan lähetyssihteeri, joka valittiin hiippakunnan kansainvälisen työn sihteeriksi. Ripatti 2005, 22–23.
105 Laurila 2014, 10.
106 Kirkon lähetysstrategia, Kirkon lähetystyön toimikunnan esitys, 4.12.2008, 20. Laurila 2014, 12, 18, 19.
Ripatti 2005, 22, 39–40, 49.
107 Säilyneissä pöytäkirjoissa on neuvottelupäivien suunnitelmia. Esimerkki osallistujista: Vuoden 1985 neuvottelupäivät,
KLKA Cc2, 160.
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Seurakuntien kannalta yhteisten ohjeiden puute koski erityisesti talousarviomäärärahojen myöntämisen periaatteita sekä niin sanottuja nimikkosopimuksia. Suomen Lähetysseuralla oli jo 1900-luvun alussa sen jäsenjärjestöjen erikseen tukemia lähetystyöntekijöitä. Vuoden 1920 jälkeen jotkut seurakunnat ryhtyivät tukemaan
tiettyjä lähetystyöntekijöitä. Vuonna 1962 Lähetysseuran johtokunta hyväksyi nimikkolähettikäytännön. Myös
muut järjestöt alkoivat soveltaa samantyyppistä käytäntöä. Yhteisistä periaatteista sopiminen on vaatinut pitkiä
prosesseja. Kirkon lähetysasiain neuvottelukunta pohti niitä 1970-luvun alussa, jolloin uutena asiana oli mukana
kannatusrenkaiden perustaminen. Suositus valmistui vuonna 1977. Vuonna 1992 Kirkon lähetystyön keskus
antoi seurakunnan nimikkotoimintaa koskevan uuden suosituksen seurakunnille ja lähetysjärjestöille. Pitkällisen valmistelun jälkeen kirkon lähetystyön toimikunta hyväksyi uusimmat Seurakuntien ja kirkon lähetysjärjestöjen yhteistyösopimusten periaatteet helmikuussa 2010. Suosituksen talousarviomäärärahojen myöntämisen
periaatteista kirkon lähetystyön toimikunta hyväksyi maaliskuussa 2008 ja päivitti sitä tammikuussa 2012.108
Talousarviomäärärahojen myöntäminen on seurakuntien ja seurakuntayhtymien itsehallinnon asia. Suosituksen tarkoituksena on, että seurakunnat ja seurakuntayhtymät käyttävät päätöksenteon pohjana samoja periaatteita ja kohtelevat kirkon lähetysjärjestöjä yhdenvertaisesti. Suositus antaa runsaasti tilaa paikalliselle harkinnalle ja soveltamiselle. Määrärahat vaihtelevat ja niiden myöntämisestä on kiistelty seurakuntien ja erityisesti
seurakuntayhtymien hallinnossa ajoittain jo kauan. Määrärahojen kehitystä voidaan seurata Kirkon lähetystyön
ja kansainvälisen diakonian kannatustilaston avulla. Asiasta syntyi kiistaa myös lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa 2010-luvulla joidenkin suurten, erityisesti pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien päätöksistä lopettaa
tuki joiltakin kirkon lähetysjärjestöiltä.

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
Kirkon lähetystyön keskuksen ja sen edeltäjän kirkon lähetysasiain neuvottelukunnan toiminta perustui alusta
alkaen yhteistyön ja yhteyden rakentamiselle. Sen omat resurssit ovat koko ajan olleet vähäiset eikä se olisi voinut toimia ilman yhteistyötä.
Toiminnan alusta 1960-luvun puoliväliin keskeistä oli Suomen Lähetysseuran ja Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen keskinäisen yhteistyön ja niiden yhteistyön kehittäminen hiippakuntien kanssa. Järjestökentässä 1960-luvulla tapahtuneista muutoksista 1980-luvun alkuun saakka keskeisenä teemana oli kirkon
lähetysjärjestöjen järjestelmän luominen. Lähetysjärjestöjen monilukuisuus on aiheuttanut keskustelua.
Kirkon lähetysjärjestön aseman, oikeuksien ja velvollisuuksien määrittely jäi yleiselle tasolle. Tästä syystä
kirkon lähetysjärjestöjen aseman selkiyttäminen ja niiden integroiminen kirkon rakenteisiin hallitsivat 1980-luvun puolivälissä alkanutta kirkon lähetysstrategian valmistelua 2010-luvun alkuun saakka. KLK:n yhteistyö
seurakuntien ja hiippakuntien kanssa jatkui, mutta järjestöyhteistyön kehittäminen oli työtä hallitsevaa.
Lähetystyön asioita on käsitelty monissa kirkon keskushallinnon elimissä. Kirkon keskushallinnon muutokset ovat vaikuttaneet Kirkon lähetystyön keskuksen ja sen edeltäjän asemaan ja valtuuksiin, mutta tehtävän kuvaus on säilynyt samansisältöisenä. Käsitykset lähetystyön ja kirkon muun kansainvälisen työn välisestä
suhteesta ovat kirkon keskushallinnossa vaihdelleet eikä lähetystyön käytännön ongelmia ole aina tunnistettu.

108 1970-luvun keskusteluista: KLKA Ca5, 1, 14–23. Lähetysrengas: KLKA Ca7, 172–186. Seurakunnan nimikkotoiminta.
Kirkon lähetysjärjestöjen ja seurakuntien välisen nimikkotoiminnan toimintaohjeita ja suosituksia. Kirkon lähetystyön keskuksen julkaisuja 1977. Nimikkotoiminnan ohjeet olivat käsittelyssä 2004, jolloin asia jäi kesken. Seuraava yritys oli 2007
ja lopullisesti ohjeista saatiin päätös vuonna 2010. Kirkon ulkoasiain neuvosto hyväksyi periaatteet maaliskuussa 2010.
Seurakunnan nimikkoyhteistyö. Seurakuntien ja kirkon lähetysjärjestöjen yhteistyösopimusten periaatteet. Esite 2010.
Sähköisenä: http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp3?open&cid=Content1E94BC Talousarviomäärärahat: http://sakasti.evl.fi/
sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content1EA79E. Rantala (1979, 119–138) selostaa nimikkotoiminnan  alkuvaiheita 1970-luvulle
saakka.

KIRKON LÄHETYSTYÖN KESKUS40
40vuotta
VUOTTA

71

Näyttää siltä, että lähetystyön ja kirkon muiden ulkosuhteiden hoitamisen välillä on tietty pysyvä luova
jännite. Vaikka lähetystyö on enenevässä määrin yhteistyötä kirkkojen kanssa, siinä kohdataan myös haasteita,
jotka eroavat kirkon muiden ulkosuhteiden asioista.
Kun strategioiden laatiminen kirkossa alkoi, Kirkon lähetystyön keskus sai tehtäväkseen kirkon lähetysstrategian valmistelun. Pitkä ja monivaiheinen prosessi alkoi jo vuonna 1985 ja sen eri vaiheissa asetettiin myös
erillisiä neuvottelukuntia. Kirkon lähetysstrategian valmistelua voitaneen pitää esimerkkinä siitä, että pitkän ja
monivaiheisen valmistelun jälkeen saatua lopputulosta voidaan yleisesti pitää hyväksyttävänä.
Strategiaprosessi sai tärkeän välipäätöksen, kun kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi vuonna 2010 Kirkon
lähetysstrategian teologisen perustan ja päätti ottaa jatkovalmistelun pohjaksi sopimusmallin. Lähetysstrategian
teologisen perustan mukaan kirkon kokonaisvaltaisen lähetystehtävän toteuttajia ovat seurakunnat, kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu. Lähetysjärjestöt ovat myös kansainvälisen diakonian toimijoita. Toisaalta
on kehitetty Kirkon Ulkomaanavun lähetysjärjestöistä eroavaa identiteettiä ja korostettu sen ensisijaista asemaa
kansainvälisen diakonian toteuttajana. Seurakunnilla on paikalliset vastuunsa ja ne tekevät mahdolliseksi lähetysjärjestöjen työn operatiivisina toimijoina ulkomailla.
Lähetyksen teologisesta perustasta on jo 1970-luvulta ja viimeistään 1990-luvun alusta vallinnut pitkälle
menevä yhteisymmärrys kolmiyhteisen Jumalan toimintana. Lähetysstrategian valmistelussa oli nähtävissä kaksi lähetystyön asemaan kirkossa liittyvää käytännön jännitettä. Ensimmäinen koskee organisaatiota: pitäisikö
kirkossa pyrkiä yhden organisaation muodostamiseen vai voivatko useat järjestöt toimia kirkon sisällä? Kirkon
ja kirkon lähetysjärjestöjen välisten perussopimusten allekirjoittaminen vuonna 2013 päätti pitkään jatkuneen
prosessin. Ajatus yhdestä ainoasta toimijasta hylättiin. Toinen jännite liittyy lähetystyötä koordinoivan elimen
asemaan ja valtuuksiin. Kirkon lähetysstrategiaprosessin eri vaiheissa ehdotettiin kirkon lähetystyön toimikunnalle vahvempaa kuin vain valmistelevan elimen asemaa.
Kirkon lähetystyön toimikunnan uudessa kokoonpanossa hiippakunnittain valituilla jäsenillä ja kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun edustajilla on oma mandaattinsa. Tämä selkiinnyttää toimikunnan
asemaa ja antaa mahdollisuuden käsitellä asiantuntevasti sekä maailmanlähetyksen että seurakuntien ja hiippakuntien paikallisen kontekstin kysymyksiä. Kansainvälisen työn hiippakuntasihteerien työn aloittaminen luo
entistä vahvemman yhteyden Kirkon lähetystyön keskuksen ja hiippakuntien välille.
Yhteistyön kehittymisen edellytyksenä on, että kirkon lähetystyön toimikunta on aloitteellinen ja että sen
käsiteltäväksi tulee aidosti merkittäviä asioita. Keskeiseksi kysymykseksi noussee myös uudessa järjestelyssä
kirkon lähetystyön toimikunnan suhde piispainkokoukseen. Koska piispainkokouksella on suora aloiteoikeus kirkolliskokoukselle, moniportaisuus asioiden käsittelyssä vähenee. Vaikka monia asioita voidaankin viedä
eteenpäin virkamiesvalmisteluna, on koordinaation ja integraation uskottavuuden kannalta välttämätöntä, että
kirkon lähetystyön toimikunta on varsinainen valmistelija. Toimikunta on ainoa paikka, jossa kirkon lähetystyön
operatiivisesta puolesta vastaavien kirkon lähetysjärjestöjen ja hiippakuntien edustajat toimivat yhdessä. Toimikuntaan keskittyy lähetystyön asiantuntemus kirkossa, siksi se voi vaikuttaa asioiden etenemiseen ratkaisevasti, huolimatta muodollisesta asemastaan valmistelevana elimenä.
Kirkon lähetysstrategian mukaan kirkon lähetysjärjestöt ovat selkeästi tunnustettuja kirkon toimijoita ja
niiden sopimukset muiden kirkkojen kanssa ovat osa kirkon ulkosuhteiden hoitoa. Koska lähetysjärjestöjen
yhteistyökirkot ovat eri yhteyksissä selkeästi ilmaisseet halunsa pitää yhteyttä lähetysjärjestöjen ohella kirkon
elimiin, Kirkon lähetystyön keskus on luonteva väylä näiden yhteyksien hoitamiseen.
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LIITE 1
KIRKON LÄHETYSTYÖN KESKUKSEN HENKILÖKUNTA
Luettelo perustuu Kirkon lähetystyön keskuksen 30-vuotisjuhlaan 2006 laadittuun luetteloon. Olen täydentänyt sitä muista lähteistä. Selkeän jatkumon vuoksi olen ottanut mukaan myös KLK:n edeltäjän Suomen kirkon
lähetysasiain neuvottelukunnan tietoja. Lisäksi KLK:n toiminnassa on ollut mukana projekteja varten määräaikaisia työntekijöitä, palkkiotoimisia työntekijöitä (mm. Kirkkomme Lähetys -lehden toimitussihteeri) ja harjoittelijoita.

SUOMEN KIRKON LÄHETYSASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1955–1975
Ensimmäinen kokous 4.10.1955
Puheenjohtaja
Piispa Martti Simojoki 1955–1961
Piispa Karl-Erik Forssell 1962–1964
Piispa Aarre Lauha 1965–1972
Piispa Aimo T. Nikolainen 1973–1975
Sihteeri/pöytäkirjan pitäjä
Pastori Gustav Kvist 1955–1961
Lähetysjohtaja Olavi Vuorela 1962
Osatoiminen sihteeri
TL Matti Peltola 1963–1964
Kirkon lähetyssihteerin virka 1965 alkaen
Rovasti Alpo Hukka, 1.3.1965–31.12.1966
Rovasti Aleksi Vallisaari 1.1.1967–1.9.1974
Pastori Seppo Syrjänen 1.9.1974–28.2.1976

KIRKON LÄHETYSTYÖN KESKUS 1976–
Kirkon lähetystoimikunta 1976–1983
Kirkon lähetystyön keskuksen johtokunta 1984–1993
Kirkon lähetystyön toimikunta 1994–
Puheenjohtaja
Piispa Aimo T. Nikolainen 1976–1983
Piispa Samuel Lehtonen 1984–1991
Piispa Erik Vikström 1992–1997
Dosentti Risto Ahonen 1998–2001
Piispa Jorma Laulaja 2002–2004
Piispa Simo Peura 2005–
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Kirkon lähetyssihteeri/ Kirkon lähetystyön keskuksen pääsihteeri/Kirkon lähetystyön keskuksen johtaja
TT Raimo Harjula 1.3.1976–30.11.1991
Rovasti Hannu Paavola 1.1.1992–31.8.2006
Virkavapaalla, sijaisena TT Markku Antola 1.5.1999–31.1.2000
Virkavapaalla, sijaisena TT Timo Vasko 1.9.2003–31.1.2004
Virkavapaalla, sijaisena TT Jaakko Mäkelä 1.8.2005–30.4.2006
TT Jaakko Mäkelä 1.9.2006–28.2.2011
TT, FT Risto Jukko 1.3.2011–
Lähetysteologi
TT Seppo Syrjänen 1976–1987
TT Timo Vasko 1987–2013
Virkavapaalla 1994–1999, sijaisena pastori Juhani Pörsti
PhD Jaakko Rusama 2014–
Koulutussihteeri/Asiantuntija, lähetyskoulutus
Pastori Kaisa Halme 1984–1998
Virkavapaalla 1992–1998, sijaisina pastori Ari Hukari 1992–1993 ja pastori Kirsti Sirviö 1993–1998
Pastori Kirsti Sirviö 1998–
Uususkontosihteeri/Uskontokasvatussihteeri/Asiantuntija, uskontodialogi
KM Pekka Y. Hiltunen 1995–2016
Virkavapaalla, sijaisena pastori Aku Kaura 2005–2007
TT Elina Hellqvist 2017–
Kansainvälisen työn koordinaattori
Pastori Vesa Häkkinen 2014–
Toimistonhoitaja/toimistosihteeri
Rouva Marita Salomaa vuoteen 1975 (Yhteinen kirkon yhteiskunnallisen toimikunnan kanssa)
Yo-merkonomi Marja Takalo 1976–1977
Merkonomi Marja Keskinen 1978–1980
Yo-merkonomi Arja Oksanen väliaikaisena
Merkonomi Ritva Aalto 1982–2002
Ekonomi Katariina Kokko 2002–2013
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LIITE 2
KIRKON LÄHETYSJÄRJESTÖT HYVÄKSYMISJÄRJESTYKSESSÄ JA KIRKON
ULKOMAANAPU
Suomen Lähetysseura, ilman anomusta 1969
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, ilman anomusta 1969
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland 1969
Suomen Pipliaseura 1970
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys 1970
Lähetysyhdistys Kylväjä 1979
Medialähetys Sanansaattajat 1994
Kirkon Ulkomaanapu
Perustettiin 1947, itsenäiseksi säätiöksi 1995
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KYRKANS MISSIONSCENTRAL 40 ÅR
Äntligen missionssamarbete efter 60 mödosamma år
Under fortsättningskriget diskuterade man vid kyrkomötet 1943 inrättandet av en missionsdirektion för kyrkan, vilket i praktiken skulle ha inneburit en sammanslagning av Finska Missionssällskapets och Finska Evangelieföreningens missionsarbete. Diskussionen fortsatte efter kriget.
År 1955 tillsatte det utvidgade biskopsmötet Delegationen för missionsangelägenheter i Finlands kyrka.
Sedan delegationen inledde sin verksamhet på 1950-talet har den förmedlat information om den internationella
missiologiska diskussionen på olika sätt. Kontakterna till Lutherska världsförbundet har varit viktiga hela tiden.
Via kyrkans missionsorganisationer har man fått influenser och intryck från det arbete som utförs inom nya, växande lutherska kyrkor och internationella organisationer. Tjänsten som kyrkans missionssekreterare inrättades
från och med 1965.
Det utvidgade biskopsmötet, som inrättades 1944, var ända fram till nedläggningen 1973 det organ som
huvudsakligen behandlade missionsrelaterade frågor. Missionsfrågor har också behandlats i många andra organ
inom kyrkans centralförvaltning. Uppfattningarna om förhållandet mellan missionsarbetet och kyrkans övriga
internationella arbete har varierat: de praktiska problemen inom missionen har inte alltid identifierats och missionsarbetet har inte alltid ansetts vara enbart kyrkans uppgift.
Kyrkans missionscentral inrättades av kyrkomötet och inledde sin verksamhet 1976. Genom att missionscentralen inrättades fick centralförvaltningen ett permanent organ som fokuserar på missionsfrågor, eftersom
Delegationen för missionsangelägenheter, trots sin kontinuerliga verksamhet, hade karaktären av en tillfällig
delegation. Det finns ändå ett tydligt samband mellan dessa två. År 1984 fick missionscentralen ett nytt reglemente och en egen direktion.
Den arbetsgrupp för förvaltningsreformen som tillsattes av Kyrkostyrelsen föreslog i början av 1990-talet
att missionscentralen skulle placeras vid kyrkans utrikesavdelning, som inrättades vid samma tid. Direktionen
för missionscentralen ansåg att detta var motiverat men föreslog att uppgiftsfördelningen mellan utrikesavdelningen och verksamhetsavdelningen skulle förtydligas. Ett problem ansågs också vara att uppgifterna för det
planerade organet kyrkans utrikesråd inte inkluderade mission, och då skulle missionsorganisationernas arbete
igen fjärmas från kyrkans centralförvaltning. Den nya avdelningsindelningen trädde i kraft 1994.
Kyrkolagen har stegvis kompletterats med bestämmelser om missionsarbetet. Enligt den ändring av kyrkolagen som gjordes av kyrkomötet i maj 2014 hör missionsfrågor till biskopsmötet. Beslutet trädde i kraft vid
ingången av 2016. I och med ändringarna innehåller kyrkolagen nu tydliga bestämmelser om vilket organ inom
kyrkans centralförvaltning som ska behandla missionsfrågor.
De västerländska lutherska kyrkornas missionsarbete utgjorde bakgrundsmaterial för kyrkans missionsstrategiprocess som inleddes 1985. Vissa ansåg att i synnerhet Svenska kyrkans praxis med en enda aktör är en
modell som är värd att eftersträva. För andra var den svenska lösningen ett varnande exempel på hur missionsarbetet kan utarmas till följd av centralisering.
De som förespråkade den svenska modellen och andra kyrkocentrerade arrangemang poängterade att missionen hör till kyrkans väsen, och att den därför ska vara nära integrerad i kyrkans struktur. De som tog avstånd
från den svenska modellen var framför allt intresserade av att kyrkorna ska växa och att evangeliet bör förkunnas i områden där det finns få eller inga kristna.
Det första numret av missionscentralens tidskrift Kirkkomme Lähetys – Vår kyrkas mission gavs ut 1959. År
2009 utkom tidskriftens 50-årsjubileumsnummer. Tidskriften utkommer två gånger om året. Den periodiska
skriften Lähetysteologinen Aikakauskirja har kommit ut i 16 nummer sedan 1991.
Förutom att ge ut tidskriften Vår kyrkas mission har missionscentralen länge haft i uppgift att sammanställa
gemensam statistik över missionsarbetet. Statistiken grundar sig på samarbetet mellan kyrkans missionsorganisationer och församlingarna. För församlingarna har detta inneburit att endast samarbetet med kyrkans misKYRKANS MISSIONSCENTRAL 40 ÅR
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sionsorganisationer statistikförs. Den äldsta statistiken, understödsstatistiken för kyrkans mission, har publicerats sedan 1965.
Kyrkans missionscentral har deltagit i såväl utbildningen av församlingsanställda och frivilliga som i missionärsutbildningen. Senast deltog centralen i en specialutbildning i internationellt arbete för personal i hemlandet
som startade 2011. Missionsorganisationerna har ansvarat för utbildningen av sina egna anställda. Vid millennieskiftet hade utbildningarna för de anställda inom kyrkans missionsorganisationer kommit att bli fortbildningar för personer som avlagt yrkesexamen. År 2005 godkände kyrkans utrikesråd en gemensam läroplan för
utbildning inom mission. År 2015 pågick beredningen av en ny läroplan.
Kyrkans missionscentral har deltagit i mötet mellan olika religioner både som en självständig aktör och genom att delta i andra aktörers nätverk. Inom kyrkan finns det många instanser som medverkar i religionsmöten.
Det finns också en stor spridning i fråga om teologiska uppfattningar. Mötet med andra religioner blev en del
av kyrkans liv även i Finland i och med att den religiösa homogeniteten minskade i slutet av 1900-talet. Arbetet ser ut att delas upp i två funktionella delar bestående av dels de monoteistiska religionerna judendom och
islam, dels olika nya religiösa rörelser med influenser från i synnerhet hinduismen och buddhismen. I förordet
till boken Bra att veta om religionsdialog från 2011 sägs att dess syfte kan tillämpas på all verksamhet som missionscentralen bedriver inom ramen för religionsmöten: ”ge en bild av den finländska religiösa mångfalden, ge
de kristna förutsättningar att leva mitt i den och svara på dess utmaningar”.
Termen ”kyrkans missionsorganisation” började användas på 1960-talet. I december 1969 godkände det
utvidgade biskopsmötet grunderna för godkännande av kyrkans missionsorganisationer efter en promemoria
från Delegationen för missionsangelägenheter. Delegationen och senare missionscentralen beredde också beslutsförslag om de nya organisationernas ansökningar. Finska Missionssällskapet och Finska Lutherska Evangeliföreningen blev av kyrkan erkända missionsaktörer utan några formella beslut.
Under första hälften av 1900-talet började det inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland förekomma nya
former av religiösa rörelser och nya organisationer vid sidan av de traditionella väckelserörelserna. År 1967
grundades Finlands evangelisk-lutherska Folkmission, som drog med sig medlemmar och anställda från de tidigare organisationerna. Under 1970 godkändes Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, Finska Bibelsällskapet och Folkmissionen som kyrkans missionsorganisationer, den sistnämnda ”i fråga om dess utlandsmission bland icke-kristna folk i Asien och Afrika”.
Efter att det utvidgade biskopsmötet lades ner var det oklart vilket av organen inom kyrkans centralförvaltning som skulle behandla missionsfrågor. Kyrkostyrelsen beslutade år 1979 om nya principer för att bli godkänd
som kyrkans missionsorganisation.
År 1979 godkände kyrkomötet Evangelisk-lutherska Missionsföreningen Såningsmannens ansökan om att
blir kyrkans missionsorganisation. År 1994 godkändes Budbärarna rf:s ansökan. Bägge organisationerna hade
uppstått i samband med en kris inom Folkmissionen. Beslutet från 1994 hade föregåtts av en kritisk debatt om
det stora antalet missionsorganisationer.
Ett förtydligande av ställningen för kyrkans missionsorganisationer har varit en central del av beredningen
av kyrkans missionsstrategi som inleddes 1985. Kyrkans missionscentral har en roll dels i utvecklandet av samarbetet mellan kyrkans missionsorganisationer, dels i integreringen av missionsarbetet i kyrkans, stiftens och
församlingarnas liv och verksamhet.
Beredningsprocessen för kyrkans missionsstrategi bestod av flera faser och pågick i över tjugo år. Direktionen för kyrkans missionscentral, sedan 1994 delegationen för kyrkans mission, svarade för beredningen av
strategin i början och i slutet av processen.
Startskottet för beredningen av kyrkans missionsstrategi var en kläm som kyrkomötets allmänna utskott
framförde 1984. År 1993 utkom ett betänkande av direktionen för kyrkans missionscentral med rubriken Det
utsända gudsfolket – utvecklingsplan för kyrkans mission. Det följdes av betänkandena Hela kyrkans mission
och Kyrkans missionsuppdrag som utkom 1998 respektive 2004. Det senare innehöll ett förslag om att grunda
en stiftelse för kyrkans missionsarbete och internationella diakoni. Förslaget fick ett blandat mottagande. Diskussionen och omröstningen i delegationen för kyrkans mission i maj 2005 om att inleda en beredning av kyrkans missionsstrategi sammanfattar den spänning som rådde under hela strategiprocessen. Majoriteten inom
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delegationen ansåg att strategin kan beredas innan man tar itu med de organisatoriska frågorna. Minoriteten
ansåg att frågan om verksamhetsstrukturen ska lösas först.
Efter en fortsatt utredning fick delegationen för kyrkans mission i uppdrag att göra ett ytterligare försök till
att bereda en missionsstrategi för kyrkan. Den blev klar 2008. Kyrkostyrelsens plenum beslutade i november
2010 att utifrån utlåtanden godkänna dokumentet Grundlinjerna för mission och internationell diakoni i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fram till år 2015. (Teologisk grund för missionsstrategin). Dokumentet innehåller
strategitexten från 2008 med undantag för förslaget om en ny struktur för kyrkans missionsarbete. Bland de
olika strukturalternativen godkändes avtalsmodellen som underlag för fortsatt beredning. I och med att grundavtalet trädde i kraft infördes årliga styrsamtal med missionsorganisationerna och med Kyrkans Utlandshjälp.
Kyrkans utrikesråd godkände den första uppdateringen av de gemensamma riktlinjerna för mission i december
2015. I den har tyngdpunkten flyttats till församlingarna.
Enligt dokumentet Teologisk grund för missionsstrategin från 2010 är de avtal som missionsorganisationerna ingått med andra kyrkor en del av skötseln av kyrkans utrikesverksamhet. Enligt en utredning som delegationen för kyrkans mission gjorde i maj 2010 hade kyrkans missionsorganisationer och Kyrkans Utlandshjälp
samarbetsavtal med över 30 kyrkor. Kyrkans första gemensamma missionspartnerskapsförhandlingar hölls i
Träskända 31.3.–4.4.2014.
I olika sammanhang har det bedömts att missionscentralens och dess föregångares samordning av missionsorganisationernas arbete utomlands har blivit en död bokstav. Tröskeln för att direkt ingripa i organisationernas
arbete är naturligtvis hög. Missionscentralen har dock på olika sätt haft kontakt med missionsorganisationernas
arbete utomlands och dessa frågor behandlades redan då Delegationen för missionsangelägenheter fortfarande
ansvarade för missionen. På 1990-talet blev utredningen av ansvarsområdena i Baltikum och Ryssland centrala
frågor. En av de få gånger där kyrkans utrikesråd eller delegationen för kyrkans mission har behandlat problem
inom missionsorganisationernas arbete utomlands var i samband med de inflammerade relationerna mellan
Evangelieföreningen och de lutherska kyrkorna i Zambia år 2007.
I västländerna och även i kyrkor i dessa länder ökade diskussionen om förhållandena i utvecklingsländerna
på 1960-talet. Som en följd av detta skapade de kyrkliga utvecklings- och biståndsorganisationerna ett nätverk.
Vid Lutherska världsförbundets andra generalförsamling i Hannover 1952 beslutade man att inrätta avdelningar
för teologi, världsmission och tjänst för världen. På så sätt blev separationen mellan missionsorganisationer
och kyrkliga biståndsorganisationer ett organiserat globalt fenomen inom de lutherska kyrkorna. Separationen
har fortsatt inom de kyrkliga bistånds- och utvecklingsorganisationernas centralorganisation ACT International
(1995).
Kyrkans Utlandshjälp har sina historiska rötter i det bistånds- och återuppbyggnadsprogram för krigsdrabbade lutherska kyrkor som Lutherska världsförbundet organiserade under åren efter andra världskriget. Verksamheten utomlands har expanderat kraftigt sedan början av 1980-talet. Förutom i det praktiska samarbetet
mellan kyrkans missionsorganisationer och Kyrkans Utlandshjälp finns det också en teologisk dimension och
spänning när det gäller hur kontakterna utvecklas. I dokumentet Utvecklingsplan för kyrkans mission från 1993
förekommer ordparet mission och internationell diakoni. Ett överbegrepp för dessa har varit kyrkans missionsuppdrag. En annan gemensam term är uttrycket kyrkans internationella ansvar.
Inom Kyrkans Utlandshjälp har man också utvecklat en teologisk motivering för verksamheten och en identitet som är separat från missionsorganisationerna. I Teologisk grund för missionsstrategin (2010) konstateras att
kyrkans internationella diakoni ska skötas av kyrkans missionsorganisationer och Kyrkans Utlandshjälp. Samarbetet och arbetsfördelningen mellan dem måste fungera. Samtidigt påpekas det att planeringen av arbetet bör
ske med hänsyn till de lokala kyrkorna och hur arbetet påverkar deras liv.
Förslag om att kyrkan ska anställa stiftssekreterare för missionsarbetet hade gjorts redan på 1970-talet,
men i betänkandena hade också diskuterats om missionsorganisationerna skulle kunna delta i kostnaderna för
stiftssekreterarna. Beslutet blev 2013 att kyrkans missionsorganisationer och Kyrkans Utlandshjälp ska dela på
anställningskostnaderna för stiftssekreterare för internationellt arbete i förhållande till sina budgetanslag från
församlingarna. De som valdes tillträdde sina tjänster i början av 2014.
De gemensamma rekommendationer som församlingarna haft behov av har gällt i synnerhet principerna för
beviljande av budgetanslag och missionärsavtalen. Gemensamma rekommendationer har utfärdats sedan början
KYRKANS MISSIONSCENTRAL 40 ÅR
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av 1970-talet. Överenskommelserna om dessa har krävt långa processer och tillämpningen av dem i församlingarna och samfälligheterna har inte alltid varit problemfri.
Undertecknandet av grundavtalen mellan kyrkan och dess missionsorganisationer 2013 innebar slutet på
en lång process för att förnya strukturen för kyrkans missionsarbete. Kyrkan och alla missionsorganisationer
erkände och godkände modellen med flera missionsaktörer. En annan spänning gäller ställningen och befogenheterna för det organ som samordnar missionsarbetet. Under de olika faserna av processen kring kyrkans missionsstrategi föreslogs det att det ansvariga organet ska ha en starkare ställning än att bara vara en beredande
delegation. Bakom förslagen ligger tanken om att det inte går att få till stånd en meningsfull samordning med
enbart ett beredande organ, vars förslag kan ändras när de behandlas i högre organ.
Den centrala frågan i det nya arrangemanget som gäller från början av 2016 är förhållandet mellan delegationen för kyrkans mission och biskopsmötet. Eftersom biskopsmötet har direkt initiativrätt vid kyrkomötet,
minskar antalet steg i behandlingen av ärenden. I delegationen samarbetar representanter för stiften och för
dem som har hand om den operativa delen av missionsarbetet. Delegationen samlar missionsexpertisen inom
kyrkan; därför kan den på ett avgörande sätt påverka hur ärendena framskrider, trots sin formella ställning som
ett beredande organ.
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40 YEARS OF THE OFFICE FOR GLOBAL MISSION
The difficult, 60-year road of building cooperation in
mission
In 1943, during the period of the Continuation War, the General Synod of the Evangelical Lutheran Church of
Finland discussed the establishment of a board of mission, which in practice was intended as an amalgamation
of the missionary work of the Finnish Evangelical Lutheran Mission and the Lutheran Evangelical Association of
Finland. The conversation continued after the war.
In 1955, the Enlarged Bishops’ Conference established the church’s advisory board for mission (Suomen
Kirkon Lähetysasiain Neuvottelukunta, KLN). From the first year of its activity and throughout the 1950s it
sought in various ways to communicate information about the international missiological conversation. During
the entire period, the connections with the Lutheran World Federation were important. Through the network
of the church’s mission agencies, influences of the work of the new, growing Lutheran churches and of international agencies were communicated. The permanent position of the Executive Secretary for Mission was established beginning in 1965.
Until its abolition in 1973, the Enlarged Bishops’ Conference established in 1944 was the body which
principally handled matters having to do with missions. Many other organs of the National Church Council also
handled matters having to do with missions. Concepts of the relationship between missions and other international work of the church fluctuated: the problems of the practice of mission were not always recognized, nor
was mission always unanimously viewed as the task of the church.
Established by the General Synod, the Office for Global Mission (Kirkon lähetystyön keskus, KLK) began its
activities in 1976. In establishing the KLK, the central administration of the church received a permanent organ
focusing on mission, for despite the continuity, the KLN had by nature acted as a temporary advisory board.
At the beginning of the 1990s, the Governance Reorganization Working Group established by the National
Church Council recommended locating the Office for Global Mission in the Department for International Relations, which was going to be established. The Board of the Office for Global Mission took this as justified, but
proposed that the division of tasks between the Department for International Relations and the Department for
Congregational Work be clarified. It was also seen as a problem that taking care of mission was not mentioned
in the tasks of the planned Council for International Relations, in which case mission would recede again from
the central government of the church. The new division of departments came into effect in 1994.
Regulations affecting mission were gradually added to church law. According to the changes made by the
General Synod in May 2014, matters having to do with mission would belong to the Bishops’ Conference. The
decision came into effect at the beginning of 2016. The changes clarified the regulations in church law regarding
which organs in the central government of the church would handle matters relating to mission.
As background material, the arrangements of the other western Lutheran churches influenced the church’s
mission strategy process, begun in 1985. Some saw especially the practice of the Swedish church as one desirable model of action. For others, the Swedish solution served as a cautionary tale about the atrophy of mission
caused by centralization.
Those who considered the Swedish model and other measures of centralization desirable, emphasized that
mission belonged to the essence of the church, and thus in their opinion should belong directly to the structure
of the church. Those who shunned the Swedish model were interested before anything else in the growth of the
churches and in the proclamation of the Gospel in regions in which there were few or no Christians.
The first issue of the journal Kirkkomme lähetys (“The Mission of Our Church”), published by the KLK, appeared in the format of a handout in 1959. The 50th anniversary issue of the journal was published in 2009. The
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journal is published twice yearly. The journal Lähetysteologinen Aikakauskirja (“Journal of Mission Theology”)
has published 16 issues since 1991.
In addition to the publication of Kirkkomme lähetys, the longest-continuing tasks of the KLK have been the
collection of joint statistics about missions. These statistics are based on the cooperation of the church’s mission
agencies and parishes. For parishes, this has meant that the task of compiling statistics is done jointly with the
church’s mission agencies. The oldest statistics (financial support for mission), have been published since 1965.
The Office for Global Mission has participated in both the training of parish workers’ and volunteers’ training, and in the training of missionaries. The most recent was its participation in 2011 in special education for
domestic staff of the church’s international work. Mission agencies have been responsible for each of their employees’ training. By the turn of the millennium, the employee training of the mission agencies was by nature
fashioned into a professional degree given to those who completed the required continuing education. In 2005
the Council for International Relations approved a common course of study for those preparing for the tasks of
mission. In 2015 the preparation of the new course of study was taking place.
In the process of encountering other faiths, the Office for Global Mission has lived both as an independent
agent and by participating in the networks of other agents. In the church, many quarters participate in the encounter with other faiths; as well, the spread of theological positions is great. The breakdown of religious unity
at the tail end of the twentieth century has brought encounter with other faiths as a part of the church’s life in
Finland as well. Working shows a distribution into two functional parts: on the one hand, monotheistic Judaism
and Islam; on the other, various new religious movements, which especially have been influenced by Hinduism
and Buddhism. As expressed in its cover notes, the purpose of the 2011 booklet Hyvä tietää uskontodialogista
(“Facts about interreligious dialogue”) fits the entire actions of the KLK in handling the encounter among religions: “To understand Finnish religious diversity, to seek its presuppositions, to live in its midst and respond to
its challenges.”
The term ”mission agency of the church” began to be used in the 1960s. In December 1969 the Enlarged
Bishops’ Conference approved, on the basis of the memorandum prepared by the church’s advisory board for
mission, the bases of approval for becoming a mission agency of the church. The KLN (and later, the KLK) also
prepared motions from the petitions of the new organizations. The Finnish Evangelical Lutheran Mission and
the Lutheran Evangelical Association of Finland came to be recognized, with no formal motions, as actors in
missions.
In the first half of the twentieth century, novel spiritual movements and new organizations began manifesting themselves among the traditional awakening movements in the Evangelical Lutheran Church of Finland. In
1967 the Finnish Lutheran Mission was established, which drew from members and workers of existing organizations. In the 1970s the Swedish Lutheran Evangelical Association in Finland, the Finnish Bible Society, and
the Finnish Lutheran Mission (FLM) were accepted to become mission agencies of the church, FLM for the “part
of the proper foreign missions work among the non-Christian peoples of Asia and Africa.”
After the abolition of the Enlarged Bishops’ Conference it was unclear as to which organs of the central administration of the church matters pertaining to missions belonged. In 1979 the General Synod decided that in
the approval for becoming a mission agency, new bases were to be followed.
In 1979 the General Synod approved the petition of the Finnish Lutheran Overseas Mission to become
a mission agency of the church. In 1994 the General Synod approved the petition of the Media Mission the
Messengers. Both agencies were born in conjunction with the crisis in the Finnish Lutheran Mission. The 1994
decision was preceded by a critical debate on the multiplicity of mission agencies.
The clarification of the place of the church’s mission work had been a central part of the preparation of the
church’s mission strategy, which began in 1985. The central role of the KLK can also be understood on the one
hand in the development of the cooperation among the church’s mission agencies, and on the other hand in the
integration of missions into the life and activity of the church, its dioceses and parishes.
The multi-stage process of preparing the church’s mission strategy lasted over twenty years. The board of
the Office for Global Mission (from 1994 the National Committee for Mission) was the drafter of the strategy at
the beginning and in the final stages of the process.
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The resolution of the general committee of the General Synod introduced in 1984 marked the beginning of
the preparation of the church’s mission strategy. In 1993 the report of the board of the Office for Global Mission,
“The People of God Sent Out: Plan for the Development of the Church’s Missions”, (Lähetetty Jumalan kansa –
kirkon lähetystyön kehittämissuunnitelma) appeared. In 1998 followed the report entitled “Mission of the Entire
Church” (Koko kirkon missio), and in 2004 the report “The Church’s Mission” (Kirkon lähetystehtävä). The mission and international diakonia foundation of the Church envisioned there received a conflicting response. The
May 2005 conversation and vote on beginning the preparation of the church’s mission strategy, concentrating
the entire strategy process, encapsulated tension. The majority of the committee’s view was that strategy could
be prepared first and after that, the organizational questions could be resolved. Those in the minority held the
view that the organization needed to be resolved first.
After a followup report, the National Committee for Mission was charged with trying yet again to prepare
the church’s mission strategy. This was completed in 2008. In November 2010 a plenary meeting of the National
Church Council decided, on the basis of an official report, to accept the document entitled “The Baseline of the
Mission and International Diakonia of the Evangelical Lutheran Church of Finland until the Year 2015. Theological basis” (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian peruslinja vuoteen
2015. Lähetysstrategian teologinen perusta). It contains the text of the 2008 strategy, excluding a proposal
for a new structure for mission. On the basis of further preparation, a model of agreement was approved from
structural alternatives. The inception of the framework agreement entailed the annual use of supervisory conversations, with the mission agencies as well as with Finn Church Aid. In December 2015 the church’s Council
for International Relations approved the first updating of the baseline of the Mission and International Diakonia
called “Common Witness, Basic policy on Mission of the Evangelical Lutheran Church of Finland”. There the
emphasis shifted to the parishes.
According to the 2010 Theological basis, agreements entered into with other churches by mission agencies
form part of the church’s management of international relations. According to the May 2010 statement prepared
by the National Committee for Mission, the mission agencies of the church and Finn Church Aid had cooperation agreements with over thirty churches. The church’s first international mission partnership consultation was
held in Järvenpää 31 March to 4 April 2014.
It has variously been speculated that the coordination of the mission agencies’ foreign work managed by
the KLK and its predecessor would have remained a dead letter. The threshold of intervention for the mission
agencies’ operations is naturally high. However, the KLK had in different ways been in contact with the foreign
work of the church’s mission agencies and had already handled matters relating to foreign work. In the 1990s,
determination of areas of responsibility for the work in the Baltics and Russia became central. The inflamed relations in 2007 between the Lutheran Evangelical Association of Finland and the Lutheran Evangelical Church in
Africa, Zambian Diocese, was one of the few situations in which the Council for International Relations  and the
National Committee for Mission had handled problems with the foreign work of the church’s mission agencies.
In the 1960s the conversation about conditions in developing countries increased in western countries as
well as in churches in western countries. A consequence was the birth of a network of ecclesiastical development and relief organizations. It was decided at the 1952 meeting of the Lutheran World Federation held in
Hanover to establish theological, global mission, and world service departments. In this way, differentiation of
mission agencies and ecclesiastical relief organizations became a global phenomenon organized in the Lutheran
churches. Differentiation between ecclesiastical relief organizations and development organizations was continued in the new umbrella organization ACT International founded in 1995.
The roots of Finn Church Aid lie in the post-World War II program of aid and reconstruction organized by
the Lutheran World Federation for Lutheran churches who suffered in the war. Its foreign activity was powerfully expanded at the beginning of the 1980s. The practical cooperation of the church’s mission agencies and Finn
Church Aid in developing connections also has a theological dimension and tension. The pairing of the words
diakonia and mission in the form of “mission and international diakonia” appears in the 1993 “The People of God
Sent Out: Plan for the Development of the Church’s Missions”. This combination of words is used as an umbrella
term for the church’s mission. Likewise, as a generally encompassing term these words also appear as shorthand
for the church’s international responsibility.
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In connection with Finn Church Aid, the theological basis of its action and the different identities of the
mission agencies has developed. It is stated in the 2010 Theological Basis of Mission Strategy that those who
realize the church’s international diakonia are the church mission agencies and Finn Church Aid. Between these
there has been a working cooperation and division of labour. At the same time it is highlighted that the plan of
the work takes account of the local churches and the influences of the work on their lives.
Proposals for obtaining diocesan secretaries for mission work were already made in the 1970s, but in reports the possibility of the participation of the mission agencies in the expenses of diocesan secretaries was
considered. It was decided in 2013 that the church’s mission agencies and Finn Church Aid divide the diocesan
secretaries’ salary expenses for international work in relation to the budget appropriations received from the
parishes. The diocesan officers for mission and international affairs began at the beginning of 2014.
The common recommendations needed by the parishes especially have had to do with principles of making
budget allocations and with the parishes’ engagements to support a particular missionary or a mission project.
Common recommendations have been given from the first half of the 1970s. Agreement regarding them has
required long processes; neither has their application in the parishes and parish unions always been without
problems.
The signing of the framework agreement between the church and its mission agencies in 2013 brought an
end to the prolonged process of the church’s missionary structure. The church and all its mission agencies recognized and approved a multi-mission-actor model, i.e. the church has many mission actors. Another tension is
attached to the place and authority of the body coordinating missions. At various points in the church’s mission
strategy process a place for the organ responsible for mission was stronger than only that of a preparatory committee. The background to the proposal was the idea that a purely preparatory organ whose proposals could be
changed sporadically by a higher organ, was not sufficient for the meaningful implementation of coordination.
At the beginning of 2016 the relation of the National Committee for Mission to the Bishops´ Conference
arose as a central question in the new scheme. Because the Bishops’ Conference has the direct right to address
the General Synod, the multiple steps in handling items have decreased. In the National Committee for Mission
the church’s mission agencies and diocesan representatives function together. Expertise in the church on mission is centralized in the National Committee for Mission; thus it can determine the progress of things despite
its formal place as a preparatory organ.

90

LÄHETYSTEOLOGINEN AIKAKAUSKIRJA 17 (2016)

PERUSSOPIMUS LÄHETYSTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ
SUOMEN EV.-LUT. KIRKON JA LÄHETYSJÄRJESTÖN
NN VÄLILLÄ
1. SOPIJAPUOLET
---

Suomen evankelis-luterilainen kirkko (jäljempänä kirkko)
Sopijajärjestö: Lähetysjärjestö NN

2. SOPIMUKSEN TARKOITUS
Kirkon lähetystyö perustuu Raamattuun ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustukseen. Kirkon lähetystyössä noudatetaan kirkon hyväksymää lähetyksen peruslinjausta ja sen toimintaperiaatteita.
Tämän sopimuksen hyväksyminen perustuu kirkolliskokouksen 9.5.1979 tekemään päätökseen kirkon lähetysjärjestöksi hyväksymistä koskevista periaatteista.
Sopimuksen tarkoituksena on määritellä periaatteet, joita sopijajärjestö noudattaa lähetystehtävän toteuttamisessa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Sopimuksella ei puututa sopijajärjestön yksityisoikeudelliseen asemaan.

3. YHTEISTYÖN TOTEUTTAMINEN
Sopijapuolten yhteistyön muodot ja toteuttamistapa hyväksytään piispainkokouksessa sen asettaman toimielimen esityksestä. Perussopimuksen allekirjoittaneen sopijajärjestön valtuuttamalla edustajalla on kyseisessä
toimielimessä läsnäolo- ja puheoikeus. Edustajalla on oikeus pyytää mielipiteensä kirjaamista pöytäkirjaan.
Kirkko sitoutuu kohtelemaan kaikkia lähetysjärjestöjään yhdenvertaisin perustein. Sopijajärjestö tunnustaa
muiden perussopimuksen solmineiden aseman kirkon lähetysjärjestöinä ja sitoutuu yhteistyöhön näiden kanssa.

4. OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
Perussopimuksen allekirjoittaneella järjestöllä on kirkon lähetysjärjestön asema.
Sopijajärjestön velvollisuutena on noudattaa omassa toiminnassaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
tunnustusta ja päätöksiä sekä toteuttaa kirkon hyväksymää lähetyksen peruslinjausta ja sen toimintaperiaatteita.1
Sopijajärjestö osallistuu yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja Kirkon lähetystyön keskuksen kanssa
kirkon lähetystehtävän toteuttamiseen. Sopijajärjestö raportoi vuosittain keskeisistä strategisista linjauksistaan,
toiminnastaan ja taloudestaan piispainkokoukselle. Siihen liittyen Kirkon lähetystyön keskus tarkastelee vuo-

1 Se, mitä tässä sopimuksessa lausutaan lähetysjärjestön suhteesta tunnustukseen, ei koske Suomen Pipliaseuraa, jonka
jäsenkuntaan kuuluvat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien lisäksi myös Suomen ortodoksinen kirkko,
Katolinen kirkko Suomessa ja Suomen vapaakristillinen neuvosto.
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sittain yhdessä sopijajärjestön kanssa kirkon lähetyksen peruslinjauksen ja kirkon lähetystehtävän toteutumista
sopijajärjestön toiminnassa.
Sopijajärjestö osallistuu kirkon lähetystä ohjaavien periaatteiden käsittelemiseen piispainkokouksen asettamassa toimielimessä. Sopijajärjestö sitoutuu tiedottamaan piispainkokoukselle, kun se
-- osallistuu omaa toimintaansa koskeviin uusiin merkittäviin avauksiin yhteistyökumppaneiden kanssa
kahdenvälisissä tai monenvälisissä suhteissa ja/tai verkostoissa;
-- suunnittelee uusia yhteistyösopimuksia ulkomaisten kirkkojen tai muiden kumppaneiden kanssa;
-- aikoo uusia voimassaolevia sopimuksiaan, joihin on tullut merkittäviä muutoksia.
Sama menettely koskee sopijajärjestön muun toiminnan oleellisia muutossuunnitelmia ja sen yhteyksiä lähetyksen ja ekumenian kansainvälisiin toimijoihin, esim. kansainvälisiin kirkkoliittoihin.
Sopijajärjestö voi saada seurakunnilta kolehtivaroja ja talousarviomäärärahoja sekä vapaaehtoista kannatusta seurakuntien kautta. Sopijajärjestö osallistuu suhteessa seurakunnilta saamiinsa talousarviomäärärahoihin
osaltaan kansainvälisen työn hiippakuntasihteerien palkkakustannuksiin kirkon lähetystehtävän edistämiseksi
myös kotimaassa. Sopijajärjestön osuus tarkistetaan vuosittain edellisenä vuonna seurakunnilta saatujen talousarviomäärärahojen perusteella.

5. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Tämä sopimus on voimassa 1.1.2016 alkaen. Sopimus korvaa aiemman, 14.6.2013 päivätyn sopimuksen. Sopimus on voimassa 13.6.2018 saakka.
Piispainkokous arvioi sopimuksen toteutumista vuosittain.

6. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Sopijajärjestö voi irtisanoa sopimuksen. Irtisanominen tulee voimaan, kun kirkolliskokouksen täysistunto on
saanut irtisanomisilmoituksen tiedoksi. Irtisanomisilmoitus on toimitettava myös piispainkokoukselle tiedoksi.
Jos piispainkokous katsoo, että kirkon lähetysjärjestö ei noudata toiminnassaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta ja päätöksiä eikä kirkon hyväksymää lähetyksen peruslinjausta ja sen toimintaperiaatteita, se kuulee kyseistä lähetysjärjestöä. Jos sopijajärjestön menettely ei ole merkitykseltään sellainen,
että piispainkokouksella on välitön tarve esittää kirkolliskokoukselle, että sopijajärjestö menettää asemansa
kirkon lähetysjärjestönä, piispainkokous varaa sopijajärjestölle kohtuullisen, vähintään kahden (2) ja enintään
neljän (4) kuukauden ajan korjata sopimuksen vastainen menettelynsä. Jos piispainkokous tämän jälkeen toteaa, että korjausta ei ole tehty, se voi esittää kirkolliskokoukselle, että sopijajärjestö menettää asemansa kirkon
lähetysjärjestönä. Sopijajärjestön asema kirkon lähetysjärjestönä raukeaa, kun kirkolliskokouksen täysistunto
on päättänyt aseman menettämisestä. Tämän päätöksen perusteella myös tämä sopimus raukeaa välittömästi
ilman irtisanomisaikaa.
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7. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.
Helsingissä 8. päivänä joulukuuta 2015
Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Kari Mäkinen 			
Jukka Keskitalo
arkkipiispa			kansliapäällikkö			

Lähetysjärjestö NN
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YHTEINEN TODISTUS
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen
peruslinjaus1		
Mikä on kirkko?
Kristuksen maailmanlaaja kirkko on yksi. Kristus on kirkon pää. Kirkko on liikkeelle lähetetty Jumalan kansa,
Kristuksen ruumis ja Pyhän Hengen temppeli. Se ilmentää kaikkialla samaa uskoa, joka saa ilmiasunsa kullekin
kontekstille ominaisella tavalla. Kirkko on uskon ja rakkauden yhteisö, joka todistaa sanoillaan ja elämällään
kolmiyhteisen Jumalan pelastustyöstä ihmiskuntaa ja luomakuntaa kohtaan. Kristittyjä kutsutaan toimimaan
Jumalan rakkauden mukaisesti ja rakentamaan Kristuksen kirkkoa, jonka jäseneksi tullaan kasteen kautta.

Jumalan lähetys
Kirkon lähetys eli missio perustuu kolmiyhteisen Jumalan lähetykseen (Missio Dei), johon kaikki kristityt on
kutsuttu (Matt. 28:18–20, Joh. 20:21). Lähetys on kaikkien kirkkojen ja jokaisen seurakunnan perustehtävä.
Evankeliumia Kristuksen ainutlaatuisuudesta on julistettava aina ja kaikkialla. Kristityt ovat Jumalan lähetyksen
palveluksessa (2. Kor. 5:20; 2. Kor. 6:1). Kirkon ja seurakunnan tulevaisuus on sidottu lähetykseen. Sitä toteutetaan lähetystyön eri muodoissa.

Ykseys, todistus ja palvelu
Kirkko on olemukseltaan missionaarinen, ja sen olemus toteutuu ykseydessä, todistuksessa ja palvelussa. Kristityt ovat yhtä, koska heidät on kasteessa liitetty Kristukseen, hänen kirkkoonsa ja toinen toisiinsa. Jumalan
rakkaus johtaa heidät julistamaan evankeliumia ja palvelemaan lähimmäisiä yhdessä eri kirkkojen ja kristillisten
yhteisöjen kanssa. Missio on ekumeenisen liikkeen sydän.

Kokonaisvaltainen lähetys ja evankelioiminen
Seurakunta elää kaikessa toiminnassaan ja työmuodoissaan lähetystä todeksi ja toteuttaa sitä. Lähetys alkaa
kotoa ja kotiovelta. Seurakunnan ja sen jäsenten tehtävänä ei ole vain ”edistää lähetystyötä” (kirkkojärjestys),
vaan toteuttaa sitä omien mahdollisuuksiensa mukaan. Kokonaisvaltainen lähetys toimii seurakunnan kaiken
toiminnan pohjana ja edellyttää rukousta ja rohkeutta luoda uusia toimintamuotoja.
Toimintaperiaate:
Kirkko ja sen lähetysjärjestöt vievät rohkeasti sanoman lähellä ja kaukana elävien keskuuteen. Ne julistavat
evankeliumia ja viestivät siitä monin eri tavoin erityisesti siellä, missä Kristusta ei vielä tunneta. Samoin kohdataan niitä, jotka ovat vieraantuneet kristillisestä uskosta. Kirkon mission kannalta maantieteellisiä ja muita
reuna-alueita on kaikkialla.

1 Perustuu kirkon ulkoasiain neuvoston 7.12.2015 hyväksymään asiakirjaan ”Kohtaamisen kirkko. Kansainvälisen ja
ekumeenisen toiminnan sekä uskontojen kohtaamisen suunta vuoteen 2020”.
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Toimintaperiaate:
Kokonaisvaltaiseen lähetykseen kuuluu oikeudenmukaisuuden, ihmisarvon, yhdenvertaisuuden ja perusoikeuksien puolustaminen. Kirkko ja sen lähetysjärjestöt kohtaavat, kuuntelevat ja palvelevat kaikkia ihmisiä. Ne
kohtaavat erityisesti syrjäytettyjä, syrjään jääneitä ja vainottuja, keskustelevat heidän kanssaan ja puolestaan
sekä antavat äänen äänettömille.
Toimintaperiaate:
Kirkko ja sen lähetysjärjestöt edistävät lähetyskasvatusta ja lisäävät missiologista tietämystä erityisesti kirkon
työntekijöiden perus- ja täydennyskoulutuksessa. Ne edistävät lähetyksen ja evankelioimisen koulutusta seurakunnan luottamushenkilöille, erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille.

Vapaaehtoistoiminta
Seurakunta elää missionaarisuuttaan aidosti todeksi, kun se antaa kaikille jäsenilleen tilaa ja mahdollisuuksia
oman panoksensa antamiseen. Seurakunnan missio toteutuu kaikkien työntekijöitten ja seurakuntalaisten yhteisen toiminnan kautta ja yhdessä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa. Vapaaehtoistoiminta tarkoittaa työntekijöiden ja vapaaehtoisten kouluttautumista, osallistumista ja sitoutumista. Seurakunnan työntekijät luovat edellytyksiä, innostavat ja antavat vapaaehtoisille vapautta ja vastuuta myös toiminnan suunnittelussa.
Toimintaperiaate:
Kirkon lähetysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat ovat merkittävä osa seurakuntien vapaaehtoistoimintaa.

Kumppanuus kotimaassa
Kirkon mission toteutuminen perustuu kumppanuuteen ja yhteistyöhön. Kyse on vuorovaikutuksesta ja yhteisten voimavarojen jakamisesta. Kotimainen yhteistyö vahvistuu yhteisen lähetysnäyn myötä, joka on määritelty
asiakirjan ”Kirkon lähetysstrategia – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian peruslinja vuoteen 2015” teologisessa perustassa. Sen pohjalta seurakunnat ja lähetysjärjestöt toteuttavat
lähetystehtäväänsä. Näky yhteisestä todistuksesta luo suuria mahdollisuuksia käytännön toteutusmuotoihin.
Toimintaperiaate:
Kirkon lähetysjärjestöt tukevat asiantuntemuksellaan ja verkostoillaan seurakuntia ja hiippakuntia niiden missionaarisuudessa ja lähetystehtävän toteuttamisessa. Ne sitoutuvat keskinäiseen yhteistyöhön. Kirkon kanssa
ne kehittävät kirkon yhteistä lähetystyöntekijäkoulutusta ja lähetykseen liittyvää viestintää sekä etsivät työn
painopisteitä.

Kansainvälinen yhteistyö
Kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat kumppanuuskirkot ja -järjestöt, kirkkoliitot sekä kristilliset ja muut
järjestöt ja verkostot. Yhteistyö tapahtuu vastavuoroisesti, toisiaan arvostaen ja kuunnellen. Kumppanuuskirkkojen itsenäistä asemaa ja niiden tekemiä päätöksiä kunnioitetaan. Voimakkaasti kasvavien etelän kirkkojen
tilanteet poikkeavat suomalaisesta tilanteesta. Kirkolla ja lähetysjärjestöillä on niiden lähetys- ja evankelioimisinnosta paljon opittavaa. Kirkon uudistus edellyttää maailmanlähetyksen muuttuvan tilanteen seuraamista
ja ymmärtämistä myös paikallisesti.
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Toimintaperiaate:
Kirkon lähetysjärjestöt tiedottavat perussopimuksen mukaisesti piispainkokoukselle toimintansa uusista merkittävistä laajennuksista, samoin kuin uusista ja/tai uusittavista yhteistyösopimuksista ulkomaisten kirkkojen
tai muiden kumppaneiden kanssa. Kirkon lähetysjärjestöt sitoutuvat perussopimuksen mukaisesti kirkon ekumeenisiin linjauksiin ja edistävät kaikissa toimintaympäristöissään ekumeenisia suhteita. Jos kirkon lähetysjärjestöjen toimintamaissa on useita luterilaisia kirkkoja, ne tukevat ja edistävät niiden yhteyspyrkimyksiä. Kirkot
ja sen lähetysjärjestöt tukevat kumppanuuskirkkojen lähetystyötä kolmannessa maassa.

Kirkon lähetystehtävä ja pappisvirka
Kirkon lähetystyötä toteutettaessa noudatetaan seuraavia pappisvirkaa koskevia periaatteita:
1.

Seurakuntien ja lähetysjärjestöjen yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöt toimivat kirkon päätöksen
(1986) mukaisesti, jonka mukaan pappisvirka avattiin naisille, ja seurakuntien käytäntöjen mukaisesti.

2.

Toimiessaan ulkomaisten yhteistyökirkkojen kanssa kirkon lähetysjärjestöt noudattavat niiden virkaratkaisuja eivätkä lisää jännitteitä omalla toiminnallaan.

Media ja digitaalinen viestintä
Tapa kertoa evankeliumista vaihtelee eri kulttuureissa ja konteksteissa. Kirkon sanoma leviää spontaanisti, usein
ilman järjestäytyneitä rakenteita. Kirkon missio etsii ja käyttää aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti digitaalisen
viestinnän nopeasti muuttuvia muotoja ja välineitä. Myös kehittyvissä maissa yleistynyt mobiilikäyttö on mahdollistanut nopean ja nykyaikaisen lähetystyön muodon.
Toimintaperiaate:
Kirkko tavoittaa eri kulttuureissa elävät ja eri kieltä puhuvat kansanryhmät heidän omalla kielellään. Jumalan
sana saavuttaa ihmiset eri muodoissa: painettuina raamatunkäännöksinä, äänitteinä, mobiilisovelluksina sekä
radio- ja televisio-ohjelmien kautta. Digitaalinen toimintaympäristö, erityisesti sosiaalinen media tarjoaa uusia
mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. Työ tavoittaa satoja miljoonia ihmisiä sekä kotimaassa että ulkomailla.

Monikulttuurisuus ja uskontodialogi
Suomalainen yhteiskunta on muuttunut nopeasti uskonnollisesti ja katsomuksellisesti monimuotoiseksi. Monikulttuurinen työ ilmenee eri uskontojen ja kulttuurien kannattajien välisenä kohtaamisena ja yhteistyönä.
Kristillinen todistus ja vieraanvaraisuus auttavat muualta Suomeen muuttaneiden kotouttamisessa ja integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan.
Uskontodialogi alkaa toisen uskonnon tai maailmankatsomuksen kannattajan arkisesta kohtaamisesta. Kristillinen todistus kuuluu tähän kohtaamiseen: kristityt kertovat uskostaan kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään ja Poikaan ja Pyhään Henkeen. He kuuntelevat toisin uskovia ja antavat heidän kuvata omaa uskontoaan. Kohtaamisissa kolmiyhteinen Jumala toimii salatulla tavallaan ja on läsnä Pyhän Henkensä kautta. Vuoropuheluun kuuluu
toiselta oppiminen, toisen kunnioittaminen, vieraanvaraisuus, lähimmäisenrakkaus ja yhteiset teot. Yhteistyö
yhteiskunnallisissa kysymyksissä, yhteiset uskonnolliset tilanteet ja opillinen keskustelu ovat muita uskontodialogin muotoja. Vuoropuhelu edistää yhteiskuntarauhaa ja takaa uskonnonvapauden myönteisen toteutumisen.
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Toimintaperiaate:
Kirkko ja lähetysjärjestöt vahvistavat kristittyjen keskinäistä yhteyttä sekä uskontojenvälistä vuoropuhelua, jossa eri uskonnollisiin ja kulttuurisiin taustoihin kuuluvat pääsevät aitoon vuorovaikutukseen keskenään. Kirkon
lähetysjärjestöt lisäävät asiantuntemuksellaan uskontojen ja kulttuurien tuntemusta seurakunnissa.
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GRUNDAVTAL OM MISSIONSARBETE MELLAN
EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN I FINLAND
OCH MISSIONSORGANISATIONEN NN
1. AVTALSPARTER
-- Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (nedan kyrkan)
-- Avtalsorganisation: Missionsorganisationen NN

2. AVTALETS SYFTE
Kyrkans missionsarbete bygger på Bibeln och Finlands evangelisk-lutherska kyrkas bekännelse. Inom kyrkans
missionsarbete följer man kyrkans gemensamma riktlinjer och verksamhetsprinciper för mission.
Godkännandet av detta avtal baserar sig på kyrkomötets beslut av den 9 maj 1979 om principerna för godkännande av kyrkans missionsorganisationer.
Avsikten med avtalet är att definiera de principer som missionsorganisationen följer vid utförandet av missionsuppdraget inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Avtalet inverkar inte på avtalsorganisationens privaträttsliga ställning.

3. SAMARBETET
Avtalsparternas samarbetsformer och principerna för samarbetet godkänns av biskopsmötet på föredragning
av en nämnd, tillsatt av biskopsmötet. En avtalsorganisation som undertecknat grundavtalet har rätt att ha en
representant med närvaro- och yttranderätt i nämnden i fråga. Representanten har rätt att få sin åsikt antecknad
till protokollet.
Kyrkan förbinder sig att behandla alla missionsorganisationer enligt samma principer. Avtalsorganisationen
erkänner de övriga organisationer som undertecknat grundavtalet som kyrkans missionsorganisationer och förbinder sig att samarbeta med dem.

4. RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
En missionsorganisation som undertecknat avtalet har status som kyrkans missionsorganisation.
Avtalsorganisationen är skyldig att i sin verksamhet följa Finlands evangelisk-lutherska kyrkas bekännelse
och beslut och att verkställa kyrkans gemensamma riktlinjer och verksamhetsprinciper för mission.1
Avtalsorganisationen utför kyrkans missionsuppdrag tillsammans med församlingarna, stiften och Kyrkans
missionscentral. Avtalsorganisationen lämnar årligen in rapport om sina strategiska riktlinjer, sin verksamhet

1 Vad som i detta avtal sägs om missionsorganisationens förhållande till bekännelsen berör inte Finska Bibelsällskapet,
där förutom församlingarna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland även Ortodoxa kyrkan i Finland,
Katolska kyrkan i Finland och Finska frikyrkorådet är medlemmar.
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och sin ekonomi till biskopsmötet. I anslutning till detta granskar Kyrkans missionscentral årligen i samarbete
med avtalsorganisationen hur kyrkans gemensamma riktlinjer för mission och kyrkans missionsuppdrag har
förverkligats i avtalsorganisationens verksamhet.
Avtalsorganisationen deltar i behandlingen av de principer som leder kyrkans missionsarbete i den av biskopsmötet tillsatta nämnden.  Avtalsorganisationen förbinder sig att informera biskopsmötet då det
-- genom bilaterala eller multilaterala relationer och/eller nätverk deltar i nya betydande initiativ som
påverkar dess egen verksamhet,
-- planerar nya samarbetsavtal med utländska kyrkor och andra samarbetspartner;
-- har för avsikt att förnya gällande avtal med märkbara förändringar.
Samma förfarande gäller planer på väsentliga förändringar i avtalsorganisationens verksamhet och dess kontakter till internationella aktörer inom mission och ekumenik, till exempel internationella kyrkoförbund.
Avtalsorganisationen kan ta emot kollektmedel och budgetanslag av församlingarna samt frivilliga bidrag via
församlingarna. Avtalsorganisationen deltar i förhållande till de budgetanslag som de tilldelats av församlingarna
i lönekostnaderna för stiftssekreterarna för internationellt arbete för att främja missionsarbetet även i hemlandet. Avtalsorganisationens andel justeras årligen på basis av budgetanslagen från församlingarna föregående år.

5. AVTALETS GILTIGHET
Detta avtal är i kraft från och med 1.1.2016. Avtalet ersätter det tidigare avtalet, daterat 14.6.2013. Detta avtal
är i kraft till 13.6.2018.
Biskopsmötet utvärderar årligen avtalets genomförande.

6. UPPSÄGNING AV AVTALET
Avtalsorganisationen kan säga upp avtalet. Uppsägningen träder i kraft då kyrkomötets plenum har fått del av
meddelandet om uppsägning. Meddelandet om uppsägning ska också lämnas till biskopsmötet till kännedom.
Om biskopsmötet anser att en av kyrkans missionsorganisationer i sin verksamhet inte iakttar Evangelisklutherska kyrkans bekännelse och beslut eller de gemensamma riktlinjerna och verksamhetsprinciperna för
kyrkans mission, ska det innan avtalet sägs upp höra organisationen i fråga. Om avtalsorganisationens förfarande
inte till sin betydelse är sådant att biskopsmötet har ett omedelbart behov att för kyrkomötet föreslå att avtalsorganisationen mister sin ställning som kyrkans missionsorganisation, reserverar biskopsmötet en rimlig, minst
två (2) månader och högst fyra (4) månader lång period för avtalsorganisationen att korrigera det förfarande som
strider mot avtalet. Om biskopsmötet därefter konstaterar att förfarandet inte har korrigerats kan det föreslå
för kyrkomötet att avtalsorganisationen mister sin ställning som kyrkans missionsorganisation. Avtalsorganisationens ställning som kyrkans missionsorganisation förfaller då kyrkomötets plenum har beslutat att organisationen mister sin status som kyrkans missionsorganisation. Enligt beslutet förfaller detta avtal omedelbart utan
uppsägningstid.

GRUNDAVTALOMMISSIONSARBETEMELLANEVANGELISK-LUTHERSKAKYRKANIFINLANDOCHMISSIONSORGANISATIONEN
NN  
GRUNDAVTAL
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7. DATERING OCH UNDERSKRIFTER
Detta avtal har gjorts upp i två (2) likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten.
Helsingfors den 8. december 2015.
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kari Mäkinen 			
ärkebiskop

Jukka Keskitalo
kanslichef

Missionsorganisationen NN
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ETT GEMENSAMT VITTNESBÖRD
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland – allmänna
riktlinjer för mission1		
Vad är en kyrka?
Kristi världsvida kyrka är en enda. Kristus är kyrkans huvud. Kyrkan är ett Guds folk som sänts ut, den är Kristi
kropp och den Heliga Andens tempel. Den uttrycker samma tro överallt, en tro som tar sig olika uttryck beroende på det sammanhang där den finns. Kyrkan är en trons och kärlekens gemenskap, som med sina ord och sitt liv
vittnar om den treeniga Gudens frälsningsverk i förhållande till mänskligheten och skapelsen. Kristna är kallade
att handla enligt Guds kärlek och att bygga Kristi kyrka, som man blir medlem av genom dopet.

Gud sänder
Utgångspunkten för kyrkans missionsarbete finns i den treenige Gudens utsändande (Missio Dei), som alla kristna har blivit kallade till (Matt.28:18–20, Joh. 20:21). Mission är en grundläggande uppgift för alla kyrkor och
varje församling. Evangeliet om det unika i Kristi person ska förkunnas alltid och överallt. Genom missionen står
de kristna i Guds tjänst (2 Kor. 5:20; 2. Kor. 6:1). Kyrkans och församlingens framtid är bunden vid missionen,
som blir verklighet genom olika former av missionsarbete.

Enhet, vittnesbörd och tjänande
Kyrkan är missionerande till sin karaktär, och dess väsen förverkligas genom enhet, vittnesbörd och tjänande.
De kristna är ett, eftersom de i dopet förenats med Kristus, med hans kyrka och med varandra. Guds kärlek
leder dem till att förkunna evangelium och tjäna sin nästa tillsammans med olika kyrkor och kristna samfund.
Mission är hjärtat i den ekumeniska rörelsen.

Holistisk mission och evangelisation
Församlingen lever ut och förverkligar missionen i sina arbetsformer och i all sin verksamhet. Mission börjar i
hemmet och vid hemdörren. Församlingens och dess medlemmars uppgift är inte bara att ”främja missionen”
(kyrkoordningen), utan att delta i den enligt egna förutsättningar. Holistisk mission är grunden för all verksamhet i församlingen och förutsätter bön och mod att skapa nya verksamhetsformer.
Verksamhetsprincip:
Kyrkan och dess missionsorganisationer för frimodigt budskapet till dem som är nära och dem som är fjärran.
De förkunnar evangelium och kommunicerar det på många olika sätt, särskilt där Kristus inte ännu är känd. På

1 Baserar sig på det av kyrkans utrikesråd 7.12.2015 godkända dokumentet ”En mötande kyrka. Riktlinjer för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fram till år 2020”.
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samma sätt möter man dem som har fjärmats från den kristna tron. Vad gäller kyrkans mission finns det randområden överallt, geografiska och andra.
Verksamhetsprincip:
Till en holistisk mission hör att försvara rättvisa, människovärde, likställdhet och grundläggande rättigheter.
Kyrkan och dess missionsorganisationer möter, lyssnar till och tjänar alla människor. De möter särskilt dem som
hamnat på sidan om och dem som blir förföljda, diskuterar med dem och talar för dem, ger en röst åt dem som
inte kan göra sig hörda.
Verksamhetsprincip:
Kyrkan och dess missionsorganisationer främjar missionspedagogik och kunskap om mission särskilt i grundutbildningen och fortbildningen för kyrkans anställda. De främjar utbildningen i mission och evangelisation för
förtroendevalda i församlingen, särskilt för unga och unga vuxna.

Frivilligverksamhet
Församlingen lever ut sin missionerande natur genom att ge alla sina medlemmar utrymme och möjlighet att
bidra med sin personliga insats. Församlingens mission förverkligas genom de anställdas och församlingsmedlemmarnas gemensamma verksamhet och tillsammans med kyrkans missionsorganisationer. Frivilligverksamhet innebär att anställda och frivilliga utbildas, deltar och engagerar sig och tar ansvar. Församlingens anställda
skapar förutsättningar och inspiration, och ger de frivilliga ansvar och frihet att planera verksamheten.
Verksamhetsprincip:
De frivilliga i kyrkans missionsorganisationer utgör en betydande del av församlingarnas frivilligverksamhet.

Kamratskap i hemlandet
Kyrkans mission baserar sig på kamratskap och samarbete. Det handlar om växelverkan och om att dela gemensamma resurser. Det inhemska samarbetet stärks genom en gemensam missionsvision, som definierats i den
teologiska grunden i dokumentet ”Grundlinjerna för mission och internationell diakoni i Evangelisk-lutherska
kyrkan i Finland fram till år 2015”. Den är grunden för församlingarnas och missionsorganisationernas missionsuppdrag. Visionen om ett gemensamt vittnesbörd ger stora möjligheter vad gäller praktiska former.
Verksamhetsprincip:
Med sin expertis och sina nätverk stöder kyrkans missionsorganisationer församlingarna och stiften i deras
missionärskap och missionsuppdrag. De förbinder sig att samarbeta. Tillsammans med kyrkan utvecklar de en
gemensam utbildning för missionsarbetarna och kommunikationen kring mission samt letar efter tyngdpunktsområden i arbetet.

Internationellt samarbete
Internationella samarbetspartner är vänkyrkor och partnerorganisationer, kyrkoförbund samt kristliga och andra organisationer och nätverk. Samarbetet sker i växelverkan, i ömsesidig respekt och lyssnande. Man respekterar partnerskapskyrkornas självständiga ställning och de beslut som de fattat. De kraftigt växande kyrkorna
på det södra halvklotet är i en situation som är mycket annorlunda än den i Finland. Kyrkan och missionsorgani-
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sationerna har mycket att lära av deras missions- och evangelisationsiver. En förnyelse av kyrkan förutsätter att
man också följer med och förstår världsmissionens föränderliga ställning.
Verksamhetsprincip:
Kyrkans missionsorganisationer informerar, i enlighet med grundavtalet för kyrkans missionsarbete, biskopsmötet om nya och betydande utvidgningar i sin verksamhet, liksom också om nya samarbetsavtal och/eller samarbetsavtal med utländska kyrkor eller andra kompanjoner som ska förnyas. Kyrkans missionsorganisationer
förbinder sig i enlighet med grundavtalet till kyrkans ekumeniska riktlinjer och främjar ekumeniska relationer i
alla miljöer där de verkar. Om det finns många lutherska kyrkor i de länder där kyrkans missionsorganisationer
har verksamhet, stöder och främjar de kontaktsträvanden mellan kyrkorna. Kyrkan och dess missionsorganisationer stöder partnerskapskyrkornas missionsarbete i ett tredje land.

Kyrkans missionsuppdrag och prästämbetet
I kyrkans missionsarbete iakttas följande principer vad gäller prästämbetet:
1.

I samarbetet mellan församlingarna och missionsorganisationerna handlar missionsorganisationerna enligt kyrkans beslut (1986), enligt vilket prästämbetet öppnades för kvinnor, och enligt församlingarnas
praxis.

2.

När kyrkans missionsorganisationer verkar tillsammans med samarbetskyrkorna följer de dessa kyrkors
ämbetspraxis och ökar inte spänningen genom sitt eget handlande.

Media och digital kommunikation
Sättet att berätta om evangeliet varierar i olika kulturer och kontext. Kyrkans budskap sprids spontant, ofta
utan organiserade strukturer. Kyrkans mission söker och använder aktivt och fördomsfritt den digitala kommunikationens föränderliga former och redskap. Mobilanvändningen som blivit vanligare också i länder stadda i
utveckling har möjliggjort en snabb och modern form av mission.
Verksamhetsprincip:
Kyrkan når folkgrupper med olika språk och kulturer på deras eget språk. Guds ord når människor på olika sätt:
som tryckta bibelöversättningar, inspelningar, mobila program och via radio- och tv-program. En digital verksamhetsmiljö, särskilt sociala media, erbjuder nya möjligheter till växelverkan. Arbetet når hundratals miljoner
människor både i hemlandet och utomlands.

Religionsdialog och kulturell mångfald
Det finländska samhället har snabbt förändrats och blivit heterogent vad gäller religioner och åskådningar. Det
mångkulturella arbetet syns i form av möten och samarbete mellan anhängare av olika religioner och kulturer.
Det kristna vittnesbördet och den kristna gästfriheten hjälper att integrera dem som flyttat till Finland från andra länder i det finländska samhället.
Religionsdialog börjar med vardagliga möten mellan anhängare av olika religioner eller världsåskådningar.
Det kristna vittnesbördet innebär sådana möten: kristna berättar om sin tro på en treenig Gud – Fadern, Sonen
och den heliga Anden. De lyssnar på dem som tror annorlunda och låter dem beskriva sin egen religion. I sådana
möten verkar den treenige Guden på ett fördolt sätt och är närvarande genom sin heliga Ande. Till en dialog hör
att man lär av den andra, lyssnar, är gästfri, visar kärlek till sin nästa och gör någonting tillsammans. Samarbete
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i samhälleliga frågor, gemensamma religiösa tillfällen och läromässiga diskussioner är andra former av religionsdialog. Dialog främjar samhällsfreden och garanterar en positiv religionsfrihet.
Verksamhetsprincip:
Kyrkan och missionsorganisationerna stärker gemenskapen med andra kristna och dialogen mellan olika religioner, där personer med olika religiös och kulturell bakgrund kommer in i en äkta ömsesidig dialog. Kyrkans
missionsorganisationer ökar med sin sakkunskap kännedomen om religioner och kulturer i församlingarna.
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FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE
EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH OF FINLAND
AND ITS MISSION ORGANISATION NN
1. PARTIES
-- The Evangelical Lutheran Church of Finland (ELCF)
-- The mission organisation NN recognised by the General Synod of the ELCF

2. PURPOSE OF THE AGREEMENT
The church’s mission work is based on the bible and the confession of the Evangelical Lutheran Church of Finland. The church’s mission work is conducted in accordance with the church’s agreed mission approach and its
operating principles.
The ratification of this agreement is based on the resolution adopted at the church’s General Synod on May
9 1979 approving the principles concerning the work of mission organisations.
The purpose of the agreement is to define the principles whereby the signatory organisations comply in
their implementation of mission work in the Evangelical Lutheran Church of Finland. The agreement does not
conflict with a signatory organisation’s private legal status.

3. IMPLEMENTATION OF COOPERATION
Forms and modalities of cooperation between the parties shall be approved by the Bishops’ Conference on the
basis of a proposal presented by the organisation. An authorised signatory to the framework agreement of the
relevant organisation has the right to attend and speak at meetings. The representative has the right to ask that
their opinion be recorded in the minutes.
The church undertakes to treat all mission organisations on an equal basis. Each signatory organisation recognises the other signatories to the framework agreement as mission organisations of the church, and undertakes to cooperate with them.

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS
An organisation that is a signatory to the framework agreement is recognised as a mission organisation of the
church.

FRAMEWORKAGREEMENTBETWEENTHEEVANGELICALLUTHERANCHURCHOFFINLANDAND
ITSMISSIONORGANISATION
NN
FRAMEWORK
AGREEMENT
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It is the duty of a signatory organisation to comply in its own work with the confession and decisions of the
Evangelical Lutheran Church of Finland and to implement the church’s approved approach to mission and its
related policies.1
The signatory organisation collaborates with parishes, dioceses, and the Office for Global Mission in the
implementation of the church’s mission work. The signatory organisation reports annually about its main strategic policies, activities, and finances to the Bishops’ Conference. In this connection, the church’s Office for Global
Mission and the signatory organisation shall conduct an annual review of the church’s basic mission approach
and the implementation of the church’s mission in the signatory organisation’s operations.
A signatory organisation participates in the church’s mission on the basis of guiding principles laid down by
the Bishops’ Conference. A signatory organisation undertakes to inform the Bishops’ Conference when it  
-- participates through its work in the creation of significant new openings in bilateral or multilateral relations and/or networks with cooperation partners;
-- plans new cooperation agreements with foreign churches or other partners;
-- intends to renew existing agreements, if major changes are involved.
The same applies to other substantial changes to the plans of a signatory organisation, and to its links with international ecumenical and mission actors, for example with international church bodies.
The signatory organisation may benefit from parish collections and budgeted allocations, and from voluntary support through the parishes. On the basis of budgeted allocations from the parishes, the signatory organisation shares in the funding of the salary costs of the diocesan secretaries for international work for the promotion
of the church’s mission work at home. The signatory organisation’s share is adjusted annually on the basis of
budgeted allocations received from the parishes in the previous year.

5. DURATION OF THE AGREEMENT
This agreement is valid from 1.1.2016. The agreement replaces a previous one, dated 14.6.2013. The agreement is valid until 13.06.2018.
The Bishops’ Conference monitors the implementation of the agreement on an annual basis.

6. TERMINATION OF THE AGREEMENT
A signatory organisation may terminate the agreement. Termination shall take effect from receipt of a notice of
termination by the plenary of the General Synod. Notice of termination shall also be submitted to the Bishops’
Conference.
If the Bishops’ Conference considers that the activity of a mission organisation of the church is not in compliance with the confession and decisions of the Evangelical Lutheran Church of Finland or with the church’s
agreed approach to mission and its related policies, it shall consult with the mission organisation. If the signatory organisation’s procedure does not require immediate presentation to the General Synod by the Bishops’

1 This agreement’s provisions concerning the confessional status of a mission organisation do not apply to the Finnish
Bible Society, whose members include the parishes of the Evangelical Lutheran Church of Finland, as well as the Finnish
Orthodox Church, the Catholic Church in Finland, and the Free Church Council of Finland.
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Conference resulting in the signatory organisation’s loss of its status as a mission organisation of the church, the
Bishops’ Conference shall afford a reasonable period of at least two (2) and a maximum of four (4) months to
correct any procedures contrary to the agreement. If it is the view of the Bishops’ Conference that no correction
has been made, it may propose to the General Synod that the signatory organisation lose its status as a mission
organisation of the church. The status of the signatory organisation as a mission organisation of the church shall
lapse when the plenary of the General Synod determines that that status has been lost. Based on this decision,
this agreement will also be terminated immediately and without notice.

7. DATE AND SIGNATURES
This agreement has been drafted in two (2) identical copies, one for each party.
Helsinki 8th December 2015
Evangelical Lutheran Church of Finland

Kari Mäkinen 			
Archbishop

Jukka Keskitalo
Chancellor

Mission organisation NN

FRAMEWORKAGREEMENTBETWEENTHEEVANGELICALLUTHERANCHURCHOFFINLANDAND
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COMMON WITNESS
Basic Policy on Mission of the Evangelical Lutheran
Church of Finland1
What is the church?
The Church around the world is one. Christ is the head of the Church. The Church is the people of God on
the move, the body of Christ and the temple of the Holy Spirit. It expresses everywhere the same faith, which
manifests itself in its particular manner in each context. The church is the community of faith and love, which
witnesses by its speech and life to the saving work of God toward humanity and creation. Christians are called
to act in accordance with the love of God and to build up the Church of Christ, members of which they become
through Baptism.

The mission of God
The mission of the church is founded upon the mission of the triune God (Missio Dei), to which all Christians
are called (Matthew 28:18–20, John 20:21). Mission is a foundational task of all churches and of each parish.
The Gospel of the uniqueness of Christ is to be proclaimed always and everywhere. Christians are at the service
of the mission of God (2. Cor. 5:20; 2. Cor. 6:1). The future of the church and the parish is bound to mission.
Mission is to be carried out in various forms of missionary work.

Unity, witness, and service
The church is missionary in nature, and its being is realized in unity, witness and service. Christians are one,
because in Baptism they have been joined to Christ, his church and to one another. The love of God leads them
to proclaim the Gospel and to serve their neighbour together with the different churches and Christian communities. Mission is the heart of the ecumenical movement.

Holistic mission and evangelism
In all its activities and forms of work, the parish lives as a witness to mission, and carries out mission. Mission
starts from home and from our front door. The task of the parish and its members is not only “supporting missions” (Church Order) but also to participate in them according to one’s own possibilities. Holistic mission functions as the foundation of all the activity of the parish and requires prayer and encouragement to create new
modes of action.
Principle:
The church and its mission agencies boldly take the word among those living near and far. They proclaim the
Gospel and communicate in various ways especially there where Christ is not yet known. In the same way we

1 Based on the document of the Church Council for International Relations, “Church of Encounter. The Direction of
International and Ecumenical Activity and Encounter of Religions to the Year 2020,” approved on 7 December 2015.
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should encounter those who are alienated from the Christian faith. From the perspective of the church’s mission,
geographical and other margins can be found everywhere.
Principle:
Holistic mission includes justice, human dignity, equality, and advocacy for fundamental rights. The church and
its mission agencies will encounter, listen to, and serve all people. They will especially encounter those who
are displaced, marginalized and persecuted, speak with them and on their behalf, and give a voice to those who
have none.
Principle:
The church and its mission agencies will promote mission education and strengthen missiological knowledge,
especially within the basic and continuing education of the church’s employees. They will foster mission and
evangelism education for parish officials, especially for youth and young adults.

Voluntary activity
The parish authentically lives as a witness to its missional nature when it provides all members the space and
possibilities to make their own contribution. The parish’s mission is realized by means of all employees’ and
parish members’ common action, together with the church’s mission agencies. “Voluntary activity” means the
training, participation, and commitment of employees and volunteers. The employees of the parish will create
the necessary conditions, encourage, and provide freedom and responsibility to volunteers in the planning of
activity.
Principle:
Taking part in the voluntary activity of the church’s mission agencies is a significant part of the voluntary activity
of parishes.

Partnership at home
The realization of the church’s mission is based on partnership and cooperation. The matter is one of interaction
and distribution of common resources. Domestic cooperation gains strength from the common vision of mission defined on a theological basis in the document “The Baseline of the Mission and International Diakonia of
the Evangelical Lutheran Church of Finland until the Year 2015.” On the basis of this text, parishes and mission
agencies will accomplish their missionary calling. A vision of common witness will create many possibilities for
the forms of implementation of practice.
Principle:
The church’s mission agencies will provide support in providing expertise and networking for parishes and dioceses in their missionality and in carrying out their missional tasks. They will be committed to mutual cooperation. With the church, they will develop the church’s common missionary training and communications pertaining to mission as well as ascertain the emphases of their work.

International cooperation
International partners are partner churches and organizations, church families as well as Christian and other organizations and networks. Cooperation happens reciprocally, with mutual esteem and listening to one another.
COMMON WITNESS
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The independent position of partner churches, and the decisions they take, shall be respected. The vigorously growing churches of the South differ from the religious setting in Finland. The church here and its mission
agencies have much to learn from these churches’ ways of mission and evangelism. The renewal of the church
requires following the changing situation of world missions and its understanding locally as well.
Principle:
As part of their activities, the church’s mission agencies will inform the Bishops’ Conference, in accordance
with the Framework Agreement, of new significant expansion, as well as any new and/or renewed cooperation
agreement with churches abroad or with other partners. The church’s mission agencies will be committed, in
accordance with the Framework Agreement, with the church’s ecumenical policy and will promote ecumenical
relations in all contexts. If there are many Lutheran churches in the countries in which the church’s missionary
activities take place, the mission agencies will support and promote the churches’ aspirations for unity. The
church and its mission agencies shall support partner churches’ missions in other countries.

The church’s mission and the clergy
In the fulfillment of the church’s mission, the following principles concerning the clergy shall be observed:
1.

Cooperation between parishes and mission agencies and the church’s mission agencies shall function
in accordance with the church’s decision (1986), according to which also women are ordained, and in
accordance with the practices of the parishes.

2.

In working with cooperating foreign churches, the church’s mission agencies shall observe the decisions
regarding ministerial office and shall not add tensions with the partners.

Media and digital communication
The way of proclaiming the Gospel varies according to culture and context. The church’s message spreads spontaneously, often without organized structures. The mission of the church seeks and uses, actively and without
bias, the quickly-changing modes and means of digital communication. In developing countries as well, mobile
phone usage has made possible a quick and modern mode of missions.
Principle:
The church reaches peoples living in different cultures and speaking different languages, each in their own
language. The word of God reaches people in different forms: through printed translations of the Scripture,
recordings, apps, as well as radio and television programmes. The digital environment, especially social media,
offers new possibilities for interaction. Through this work hundreds of millions of people are reached both at
home and abroad.

Multiculturalism and interreligious dialogue
Finnish society has changed rapidly in many ways both religiously and in terms of worldview. Multicultural work
embodies encounter and cooperation among adherents of different religions and cultures. Christian witness and
hospitality help those who immigrate to Finland and make a home in Finland and integrate into Finnish society.
Interreligious dialogue begins from everyday encounter with the adherent of another religion and worldview. Christian witness belongs to this encounter: Christians relate their faith in the triune God: Father, and the
Son, and the Holy Spirit. They listen to those of another faith, and allow them to describe their own faith. In
encounter, the triune God works in a hidden manner and is present through the Holy Spirit. Learning from the
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other, respecting the other, hospitality, love of neighbour and common acts belong to dialogue. Cooperation
in social questions, joint religious occasions and doctrinal discussion are other forms of interreligious dialogue.
Dialogue promotes social peace and supports the successful realization of freedom of religion.
Principle:
The church and the mission agencies strengthen the unity of Christians as well as interreligious dialogue, in
which people belonging to different religious and cultural backgrounds are able to have genuine interaction
with each other. The church’s mission agencies, through their expertise, add to the knowledge of religions and
cultures in parishes.
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DAS GEMEINSAME ZEUGNIS
Basisleitfäden für die Mission der Evangelischlutherischen Kirche Finnlands1
Was ist Kirche?
Die weltweite Kirche Christi ist eine. Christus ist das Haupt der Kirche. Die Kirche ist das in Bewegung gesetzte
Volk Gottes, Leib Christi und Tempel des Heiligen Geistes. Sie bringt überall denselben Glauben zutage, der
seine Erscheinungsform in einer für jeglichen Kontext spezifischen Weise findet. Die Kirche ist eine Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe, die mit ihren Worten und mit ihrem Leben Zeugnis gibt vom Heilswerk des
dreieinigen Gottes für Menschheit und Schöpfung. Die Christen sind dazu berufen, der Liebe Gottes gemäß zu
handeln und die Kirche Christi zu erbauen, deren Mitglied man in der Taufe wird.

Mission Gottes
Die Mission d.h. der Auftrag der Kirche beruht auf der Aussendung durch den dreieinigen Gott (Missio Dei),
zu der alle Christen berufen sind (Matt. 28,18-20; Joh. 20,21). Mission ist Aufgabe aller Kirchen und jeder Gemeinde. Das Evangelium von der Einzigartigkeit Christi soll immer und überall verkündigt werden. Die Christen
stehen im Dienst der Mission Gottes (2. Kor. 5,20; 6,1). Die Zukunft der Kirche und der Gemeinde ist an die
Mission gebunden. Diese erfüllt sich in den verschiedenen Missionsformen.

Einheit, Zeugnis und Dienst
Die Kirche ist wesensmäßig missionarisch, und ihr Wesen erfüllt sich in der Einheit, im Zeugnis und im Dienst.
Die Christen sind eins, da sie in der Taufe mit Christus, mit seiner Kirche und miteinander verbunden wurden.
Gottes Liebe führt sie gemeinsam mit verschiedenen Kirchen und christlichen Körperschaften zur Verkündigung des Evangeliums und zum Dienst am Nächsten. Mission ist das Herz der ökumenischen Bewegung.

Ganzheitliche Mission und Evangelisation
Die Gemeinde lebt in ihrer gesamten Arbeit und in allen Sparten die Mission aus und verwirklicht sie. Mission
fängt zu Hause und an der Haustür an. Es ist Aufgabe der Gemeinde und ihrer Glieder, nicht nur ”die Mission
zu fördern“ (Kirchenordnung), sondern diese den eigenen Möglichkeiten nach zu verwirklichen. Holistische
Mission wirkt als Basis aller Gemeindearbeit und setzt das Gebet sowie den Mut voraus, neue Arbeitsformen
zu erschaffen.
Durchführungsprinzip:
Die Kirche und deren Missionsorganisationen verkündigen den Menschen nah und fern mutig die Botschaft. Sie
predigen das Evangelium und kommunizieren es in vieler unterschiedlichen Weise da, wo man Christus noch

1 Basiert auf dem vom Rat der Kirche für Auswärtige Angelegenheiten am 7.12.2015 ratifizierten Dokument, ”Kohtaamisen kirkko. Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan sekä uskontojen kohtaamisen suunta vuoteen 2020” [Kirche der
Begegnung. Die Richtung für internationale und ökumenische Arbeit sowie für die Begegnung der Religionen bis ins Jahr
2020].
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nicht kennt. Ebenso begegnet man denen, die sich vom christlichen Glauben entfremdet haben. Für die Mission
der Kirche gibt es überall geographische und andere Randgebiete.
Durchführungsprinzip:
Zur ganzheitlichen Mission gehört die Verteidigung der Gerechtigkeit, der Menschenwürde, der Gleichberechtigung und der Grundrechte. Die Kirche und deren Missionsorganisationen begegnen, hören auf und dienen allen
Menschen. Sie begegnen besonders den Ausgegrenzten, Hintangesetzten und Verfolgten, sprechen mit ihnen,
verteidigen sie und geben den Stimmlosen eine Stimme.
Durchführungsprinzip:
Die Kirche und deren Missionsorganisationen fördern die Missionsausbildung und ergänzen die Missionskunde
in der Grund- und Weiterbildung besonders von kirchlichen Mitarbeitern. Sie fördern die Missions- und Evangelisationsschulung für Vertrauenspersonen der Gemeinde, besonders für Jugendliche und junge Erwachsene.

Ehrenamtliche Tätigkeit
Die Gemeinde lebt ihre missionarische Ausrichtung dann echt, wenn sie all ihren Mitgliedern Raum und Möglichkeiten schafft, den eigenen Einsatz einzubringen. Der Auftrag (Missio Dei) der Gemeinde wird durch die gemeinsame Arbeit aller Mitarbeiter und Gemeindeglieder zusammen mit den Missionsorganisationen der Kirche
bewerkstelligt. Ehrenamtliche Tätigkeit setzt die Schulung, Beteiligung und Einbindung von Mitarbeitern und
Freiwilligen voraus. Das Gemeindepersonal schafft Voraussetzungen für die ehrenamtlichen Mitarbeiter, begeistert sie und gibt ihnen Freiheit und Verantwortung auch bei der Planung des Aufgabenbereichs.
Durchführungsprinzip:
Die Freiwilligen der kirchlichen Missionsorganisationen bilden einen erheblichen Anteil der gemeindlichen ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Geschwisterlichkeit im Inland
Die Verwirklichung der Mission der Kirche beruht auf Geschwisterlichkeit und Zusammenarbeit. Es handelt sich
um Wechselwirkung und Teilung der gemeinsamen Ressourcen. Die inländische Zusammenarbeit findet Stärkung in der gemeinsamen Missionsvision, die im theologischen Fundament des Dokuments definiert ist: ”Kirkon lähetysstrategia – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian peruslinja
vuoteen 2015” [Die Missionsstrategie der Kirche – Basisleitfäden bis 2015 für die Mission und internationale
Diakonie der Evangelisch-lutherischen Kirche Finnlands]. Auf Grund dessen führen die Gemeinden und Missionsorganisationen ihre Missionsaufgabe durch. Die Vision vom gemeinsamen Zeugnis schafft große Möglichkeiten für praktische Umsetzungsformen.
Durchführungsprinzip:
Die Missionsorganisationen der Kirche unterstützen mit ihrem Knowhow und ihrem Netzwerk die Gemeinden
und Bistümer bei der Entwicklung ihrer Missionsverständnissen und Durchführung ihrer Missionsaufgabe. Sie
verpflichten sich zu gegenseitiger Zusammenarbeit. Zusammen mit der Kirche entwickeln sie die gemeinsame
Missionarsausbildung und die Kommunikation für die Mission und spüren die Schwerpunkte der Arbeit auf.
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Internationale Zusammenarbeit
Internationale Kooperationspartner sind die Partnerkirchen und -organisationen, Kirchenbünde sowie
christliche und sonstige Verbände und Netzwerke. Die Zusammenarbeit beruht auf Austausch, gegenseitiger
Wertschätzung und dem Hören aufeinander. Die Eigenständigkeit der Partnerkirchen und die von diesen gefällten Entscheidungen werden respektiert. Der Stand der Dinge in den stark anwachsenden Kirchen des Südens
unterscheidet sich erheblich von der finnischen Lage. Die Kirche und die Missionsorganisationen haben viel
vom Missions- und Evangelisationseifer jener Kirchen zu lernen. Die Erneuerung der Kirche setzt voraus, dass
man die fluktuierende Situation der Weltmission im Auge behält und auch örtlich versteht.
Durchführungsprinzip:
Die Missionsorganisationen der Kirche erstatten dem Basisvertrag zufolge der Bischofskonferenz Bericht über
neue bedeutsame Erweiterungen ihrer Arbeit, wie auch über neue und/oder zu erneuernde Kooperationsverträge mit ausländischen Kirchen oder anderen Partnern. Dem Basisvertrag gemäß verpflichten sich die Missionsorganisationen der Kirche auf die ökumenischen Leitlinien der Kirche und fördern in all ihren Arbeitsfeldern
ökumenische Beziehungen. Wenn es in den Arbeitsländern der kirchlichen Missionsorganisationen neue lutherische Kirchen gibt, unterstützen und fördern diese Organisationen deren Verbindungsbemühungen. Die Kirchen und deren Missionsorganisationen unterstützen die Missionsarbeit der Partnerkirchen in einem Drittland.

Die Missionsarbeit der Kirche und das Pfarramt
Bei der Durchführung der kirchlichen Missionsarbeit werden folgende Prinzipien über das Pfarramt befolgt:
1.

In der Zusammenarbeit von Gemeinden und Missionsorganisationen arbeiten die Missionsorganisationen der Kirche dem Beschluss der Kirche (1986) gemäß, laut dem das Pfarramt für Frauen zugänglich
gemacht wurde, und den Praktiken der Gemeinden entsprechend.

2.

In ihrer Arbeit mit ausländischen Kooperationskirchen respektieren die Missionsorganisationen der
Kirche deren Amtsregelungen und erzeugen mit ihrer Arbeit keine Spannungen.

Medien und digitale Kommunikation
Die Art und Weise vom Evangelium zu erzählen, variiert in den verschiedenen Kulturen und Kontexten. Die
Botschaft der Kirche breitet sich spontan aus, häufig ohne organisierte Strukturen. Die Mission der Kirche sondiert und gebraucht aktiv und vorurteilslos die sich rasch verändernden Formen und Instrumente der digitalen
Kommunikation. Die auch in den Ländern des globalen Südens eingebürgerte Mobilnutzung hat eine schnelle
und moderne Missionsform ermöglicht.
Durchführungsprinzip:
Die Kirche begegnet den in verschiedenen Kulturen lebenden und verschiedene Sprachen sprechenden Volksgruppen in deren eigener Sprache. Das Wort Gottes erreicht die Menschen in diversen Formen: als gedruckte Bibelübersetzungen, als Tonaufnahmen, Mobilanwendung sowie durch Radio- und Fernsehprogramme. Das
digitale Betätigungsfeld, besonders die sozialen Medien, bieten neue Möglichkeiten für zwischenmenschliche
Beziehungen. Die Arbeit erreicht hunderte von Millionen Menschen sowohl im In- als auch Ausland.
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Interreligiöser Dialog in einen multikulturellen Gesellschaft
Das finnische Gemeinwesen hat sich religiös und weltanschaulich rasch zum Pluriformen hin gewandelt. Die
multikulturelle Arbeit tritt in der Begegnung und Zusammenarbeit zwischen Anhängern verschiedener Religionen und Kulturen zutage. Das christliche Zeugnis und die christliche Gastfreundschaft helfen Menschen, die
von anderswo nach Finnland gezogen kamen, bei der Beheimatung und Integration in die finnische Gesellschaft.
Der interreligiöse Dialog beginnt bei der alltäglichen Begegnung mit einem Anhänger einer anderen Religion oder Weltanschauung. Das christliche Zeugnis gehört in diese Begegnung: Die Christen erzählen von ihrem
Glauben an den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Sie hören den anders Glaubenden zu und lassen sie ihren eigenen Glauben schildern. Bei der Begegnung wirkt der dreieinige Gott in verborgener Weise und ist durch seinen Heiligen Geist anwesend. Zum Dialog gehören das Lernen vom anderen,
die Wertschätzung des anderen, Gastfreundschaft, Nächstenliebe und gemeinsame Taten. Zusammenarbeit in
gesellschaftlichen Fragen, gemeinsame religiöse Verhältnisse und lehrhafter Gedankenaustausch sind andere
Formen des interreligiösen Dialogs. Der Dialog fördert den Frieden in der Gesellschaft und garantiert die positive Verwirklichung von Religionsfreiheit.
Durchführungsprinzip:
Die Kirche und die Missionsorganisationen stärken die Begegnung der Christen miteinander sowie den Dialog
zwischen den Religionen, in dem Menschen mit verschiedenen religiösen und kulturellen Hintergründen zu
echtem Austausch miteinander gelangen. Als Experten intensivieren die Missionsorganisationen der Kirche in
den Gemeinden die Kenntnis von Religionen und Kulturen.
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