Rukoushetki Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista 20 vuotta 31. lokakuuta 2019

AVAUS
Virsi
Trinitaarinen tervehdys
Kiitos kasteesta
Kokoonnumme kastemaljan äärelle muistaen, että kasteessa meidät on liitetty yhteen
Kristuksen ruumiiseen: ”On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon
teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste! Yksi on Jumala, kaikkien
Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa, ja on kaikessa.”

Vettä voidaan kaataa kastemaljaan
”Siunattu olet sinä, oi Jumala, kaiken luoja ja hallitsija. Äänesi kaikui vetten yllä
luomishetkellä. Kastelet vuoret ja lähetät puroja laaksoihin virkistämään ja tyydyttämään
kaikkia eläviä olentoja. Tulvavesien kautta kannoit arkissa olevat turvallisesti. Meren kautta
johdatit Israelin kansan orjuudesta vapauteen. […] Vuodata Pyhä Henkesi pesemään synnit
pois tällä puhdistavalla vedellä, pue kastetut Kristukseen ja vakuuta tyttäresi ja poikasi, ei
enää orjia vaan vapaita, ei enää miehiä ja naisia, vaan yhtä kaikkien kastettujen kanssa
Kristuksessa Jeesuksessa, joka elää ja hallitsee sinun kanssasi Pyhän Hengen, yhden
Jumalan yhteydessä nyt ja aina.” Amen.

Tunnustakaamme uskomme yhdessä.

Uskotteko Jumalaan Isään?
Uskomme Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan.

Uskotteko Jeesukseen Kristukseen, Jumalan Poikaan?
Me uskomme Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan,
meidän Herraamme,
joka sikisi Pyhästä Hengestä,
syntyi neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana,
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin;

astui alas tuonelaan.
Nousi kolmantena päivänä kuolleista,
astui ylös taivaisiin,
istuu Isän oikealla puolella,
ja hän on tuleva tuomitsemaan elävä ja
kuolleita.

Uskotteko Pyhään Henkeen?
Uskomme Pyhään Henkeen,
pyhän katolisen kirkon,
pyhäin yhteyden,
syntien anteeksiantamisen,
ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän.

Tervehdykset
Luterilainen: ”Tänään juhlimme Yhteisen julistuksen vanhurskauttamisopista 20 vuotta ja
kiitämme yhdessä tehdystä matkasta. ”Yhteinen tapamme kuunnella Jumalan Sanaa
Kirjoituksissa on johtanut sellaisiin uusiin näkemyksiin. Tänään kuulemme evankeliumia,
että ’Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan Poikansa, jottei
yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän’ (Joh.
3:16).”
Katolilainen: ”Tunnustamme yhdessä, että kaikki ihmiset ovat pelastuksessaan täysin
riippuvaisia Jumalan pelastavasta armosta. Vapaus, joka heillä on suhteessa tämän maailman
ihmisiin ja asioihin, ei ole vapautta suhteessa pelastukseen, sillä syntisinä he ovat Jumalan
tuomion alaisia ja ovat kyvyttömiä kääntymään Jumalan puoleen ansaitakseen
vanhurskauttamisen Jumalan edessä tai saavuttamaan pelastuksen omin voimin.
Vanhurskauttaminen tapahtuu yksin Jumalan armosta.”
Metodisti: ”Metodistiliike on aina ymmärtänyt olevansa syvästi velassa raamatulliselle
opetukselle vanhurskauttamisesta sellaisena kuin sen ymmärsivät Luther ja muut
reformaattorit ja sitten jälleen Wesleyt. Se myös omaksui vanhurskauttamisopin elementtejä,
jotka kuuluvat sekä idän että lännen varhaiskirkon katoliseen traditioon. Tämä antoi sen

vanhurskauttamisopille sen erityisen ominaislaadun.” […] ”Syvä yhteys syntien
anteeksiannon ja vanhurskaaksi tekemisen, vanhurskauttamisen ja pyhityksen välillä on aina
ollut keskeistä metodistiselle käsitykselle raamatullisesta opista vanhurskauttamisesta.”
Reformoitu: Reformoitujen kirkkojen maailmanyhteisö toteaa: ”Vahvistamme opillisen
yhteisymmärryksemme yhteisistä lausumista vanhurskauttamisopista […]. Iloitsemme
yhdessä, että historialliset opilliset erot vanhurskauttamisopissa eivät enää jaa meitä, ja
koemme tämän itsetutkistelun, kääntymyksen ja uuden toisiimme sitoutumisen hetkenä, joka
ilmentää uutta ykseyttä ja edistää yhteistä todistustamme rauhasta ja
oikeudenmukaisuudesta.” ”Vanhurskauttamisoppia ei voida katsoa abstraktisti, erillään
epäoikeudenmukaisuuden, alistamisen ja väkivallan todellisuudesta tämän päivän
maailmassa.” ”Vanhurskauttaminen on sekä ’vanhurskaaksi julistamista’ että ’korjaamista’.”
Anglikaani: ”Anglikaaninen konsultaationeuvosto toivottaa tervetulleeksi ja vahvistaa
Yhteisen julistuksen vanhurskauttamisopista substanssin. […] Anglikaanit ja luterilaiset
jakavat yhteisen käsityksen Jumalan vanhurskauttavasta armosta […], että meidät luetaan
vanhurskaiksi ja tehdään vanhurskaiksi Jumalan edessä yksin armosta uskon kautta
Herramme ja Pelastajamme Jeesuksen Kristuksen ansioiden tähden.” Roomalaiskatolilaisten
kanssa olemme yksimielisiä ”pelastusopin olennaisista näkökulmista ja kirkon roolista
siinä.”

SANA

Lukukappale: Room. 3:21-28
Evankeliumi: Joh. 17:20-26
(Ubi caritas ja tuohusten sytyttäminen)

Kuulemme nyt otteita Yhteisestä julistuksesta vanhurskauttamisopista sekä Notre Damen
konsultaation julkilausumasta.
Lukija 1: ”Vanhurskauttaminen on syntien anteeksianto (Room. 3:23-25; Ap.t. 13:39; Luuk.
18:14), vapautus synnin ja kuoleman vallasta (Room. 5:12-21) ja lain kirouksesta (Gal.
3:10-14). Se on hyväksytyksi tulemista yhteyteen Jumalan kanssa – jo nyt, mutta täysin
Jumalan tulevassa valtakunnassa (Room. 5:1). Se yhdistää Kristuksen kanssa ja hänen

kuolemansa ja ylösnousemuksensa kanssa (Room. 6:5). Se tapahtuu Pyhän Hengen
vastaanottamisessa kasteessa ja liitetyksi tulemisessa yhteen ruumiiseen (Room. 8:1, 9; 1
Kor. 12:12). Kaikki tämä on yksin Jumalasta, Kristuksen tähden, armosta, uskon kautta
’Jumalan Pojan evankeliumiin’ (Room. 1:1-3).”
Lukija 2: ”Tunnustamme yhdessä, että hyvät teot – kristillinen elämän elettynä uskossa,
toivossa ja rakkaudessa – seuraavat vanhurskauttamista ja ovat sen hedelmiä. Kun
vanhurskautetut elävät Kristuksessa ja toimivat armossa he saavat, he tuottavat,
raamatullisin termein, hyvää hedelmää. Koska kristityt kamppailevat syntiä vastaan koko
elämänsä, tämä seuraus vanhurskauttamisesta on myös heille velvoite, joka heidän tulee
täyttää. Siten sekä Jeesus että apostoliset Kirjoitukset kehottavat kristittyjä tuottamaan
rakkauden tekoja.”
Lukija 3: ”Kirkkomme kohtaavat samanlaisia haasteita vanhurskauttamisen merkityksen
kommunikoimisessa nykypäivän yhteiskunnassa tavoilla, jotka kohtaavat maailman
kokemukset ja tarpeet. Olemme sitoutuneet käskyyn julistaa hyvää sanomaa pelastuksesta
myötäelämisen ja oikeuden puolesta toimimisen kautta.”
Lukija 4: ”Teemme työtä vahvistaaksemme todistustamme yhteisestä kasteen siteestä, jonka
jaamme. Ehdotamme sopivien resurssien luomista kasteen muistamiseen ja kastelupausten
uudistamiseen, missä niitä ei vielä ole. Samoin tulisi tarjota liturgioita vanhurskauttamisen
ja yhteisen kasteemme juhlimiseen 31. lokakuuta, pyhäinpäivän aattona, entistä laajemmin.”
Lukija 5: ”Yhteisiä teemoja hengelliseen kohottautumiseen ja ekumeeniseen pohdintaan
joka vuodelle tulisi tunnistaa. Kaikilla näillä tavoilla haluamme tehdä näkyvämmäksi
yhteisen todistuksemme, jumalanpalveluselämässä ja palvelussa, matkallamme yhdessä
kohti näkyvää ykseyttä, kulkien yhdessä, rukoillen yhdessä ja työskentelemällä yhdessä.”

Rukouksen johtaja: Rukouksemme jatkuu, sillä Kristuksen valo on keskellämme.
Julistamme Kristusta, joka kutsuu meitä todistamaan Jumalan sovittavasta ja ylös nostavasta
rakkaudesta, kun kuljemme, rukoilemme ja työskentelemme yhdessä.

RUKOUKSET

Esirukous
Rukouksen johtaja: Tuokaamme kirkon, maailman, kaikkien tarvitsevien tarpeet Jumalan
rakastavaan huolenpitoon, sanoen:
Kyrie eleison

1. Uudista kirkko kaikkialla maailmassa. Vahvista meidän todistustamme ykseydestä
totuudessa ja rakkaudessa. Anna meidän kulkea yhteydessä kaikkien kastettujen kanssa
evankeliumin johdatuksessa. Siunaa dialogimme jatko, johdata meidät kohti sitä
näkyvää ykseyttä, joka on Kristuksen tahto ja anna meidän odottaa, täydessä yhteydessä,
valtakuntasi tulemista.
Kyrie eleison

2. Paranna kärsivä luomakunta. Opeta meitä rajoittamaan vapauttamme ja jakamaan kaikki
resurssimme, että tunnistamme syvän yhteenkuuluvaisuutemme kaikkien ihmisten ja
koko hyvän luomakuntasi kanssa.
Kyrie eleison

3. Sovita kaikki ihmiset, niin että sota ja väkivalta loppuvat. Muista kansaasi erityisesti
siellä, missä sodat ja vainot levittävät pelkoa ja katkeruutta. Anna meille rohkeutta sanoa
”ei” väkivallan kaikille muodoille.
Kyrie eleison

4. Suojele kaikkia pakolaisia ja kotinsa menettäneitä henkilöitä. Anna meille voimaa ja
rohkeutta toimia heidän arvokkuutensa ja täysien ihmisoikeuksiensa puolesta.
Kyrie eleison

5. Kokoa sinua ylistämään kaikki, jotka kutsuvat sinua eri nimillä. Lopeta
uskontojenvälinen riita ja tee meistä uskollisempia todistajia sinun armolliselle
rakkaudellesi.
Kyrie eleison

6. Pidä huolta heistä, jotka eivät käänny sinun puoleesi. Avaa ovia dialogille ja yhteistyölle
kaikkien hyvän tahdon ihmisten kanssa. Täytä meidät rakkaudella, niin että saatamme
elää yhtenä ihmisperheenä.
Kyrie eleison

7. Valaise ne, joilla on valtaa ja rahaa, niin että he välttävät välinpitämättömyyden synnin,
niin että he rakastavat yhteistä hyvää, edistävät heikkoja ja huolehtivat tästä maailmasta,
jossa me elämme.
Kyrie eleison

8. Ole niiden kanssa ja suojele heitä, joita vainotaan heidän uskonsa tähden sinuun ja
muiden uskontojen edustajia, jotka kärsivät vainoa. Anna meille rohkeutta tunnustaa.
Kyrie eleison

Isä meidän (ekumeeninen sanamuoto)

SIUNAUS JA LÄHETTÄMINEN

Jumala, ole meille armollinen ja siunaa meitä ja kirkasta kasvosi meille!
Amen!
Siunaa koko luomakuntaa, oi Jumala, ja opeta tuntemaan tiesi maan päällä, pelastava
voimasi kaikkien kansojen keskuudessa.
Amen!
Jumala, Isä, (+) Poika ja Pyhä Henki, siunaa meitä ja koko luomakuntaa. Jumala
pitäköön meidät yhdessä toivossa.
Amen!

Lähtekää rauhassa yhteisessä todistuksessa ja palvelussa!
Kiitos olkoon Jumalalle!

Päätösvirsi

