T E RV E T U L O A S E U R A K U N TA A N

KIRKKO ELÄMÄN
ARJESSA JA JUHLASSA

K R I S T I L L I N E N S E U R A K U N TA
Seurakunta on kristittyjen yhteisö. Se toimii paikallisesti ja osana suurempaa kokonaisuutta, maailmanlaajuista kristillistä kirkkoa. Seurakunta on
avoin yhteisö, jonka toimintaan olet tervetullut
osallistumaan. Voit olla mukana kirkon toiminnassa ja saada tukea, vaikka et olisi kristitty. Kirkosta voit löytää oman tehtävän ja ystäviä.
Kristuksen kirkon jäseneksi tullaan kasteen kautta.
K A S T E on sakramentti eli pyhä toimitus. Jeesus Kristus on Raamatussa antanut käskyn kastaa
ihmisiä seuraajikseen.
Kastettu ihminen saa tuekseen vähintään
kaksi kummia, joiden tehtävä on osaltaan tukea
kastetun kristillistä kasvua ja rukoilla hänen puolestaan. Kahden kummiksi kutsuttavan on oltava
luterilaisen kirkon jäseniä. Mikäli olet jo aikuinen
ja haluat liittyä kirkon jäseneksi, sinun tulee ensin
käydä aikuisten rippikoulu. Sen päätteeksi sinut
konfirmoidaan ja kastetaan, mikäli sinua ei ole aiemmin kastettu.

”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan
päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan
kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät
maailman loppuun asti.”
Matteus 28:18-20

Rippikoulussa tutkitaan Raamattua, kristittyjen
pyhää kirjaa ja opitaan tuntemaan Jumalaa.
R I P P I K O U L U on kasteopetusta. Rippikoulun voi käydä nuorena tai aikuisena. Rippikouluopetuksen jälkeen voi tulla konfirmoiduksi, jolloin
kastettu tunnustautuu kristityksi ja Jumala vahvistaa häneen uskovaa. Sinulla on mahdollisuus
osallistua kasteopetukseen, vaikka et haluaisikaan
liittyä kirkon jäseneksi. Suomalaiset käyvät rippikoulun yleensä 14-16 -vuotiaina.

KIRKKO ON SINUA
J A P E R H E T T Ä S I VA R T E N
Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon,
että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään,
joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan
saisi iankaikkisen elämän.
Johannes 3:16.

KRISTITTY USKOO YHTEEN JUMALAAN.
Hän on kristityille maailman Luoja, Pelastaja ja
Puolustaja.
Jumala on rakkaus, ja Hänen edessään kaikki
ihmiset ovat tasavertaisia. Jumala ilmoittaa itsensä ihmisille luomassaan maailmassa ja Raamatun
pyhissä kirjoituksissa. Jumala on läsnä kaikkialla.
Jokainen saa rukoilla Häntä. Jumala kuulee myös
hiljaiset ajatuksemme ja tuntee meidät kokonaan.
Jumala lähetti Jeesuksen maailman pelastajaksi.
Raamattu kertoo Hänestä.
Jeesus Kristus avasi tien Jumalan luokse sovittamalla syntimme. Jeesus on sekä historiallinen
henkilö että Jumala. Jeesus teloitettiin syyttömänä,
mutta kolmen päivän päästä Hän nousi kuolleista.
Jeesukseen uskovat pääsevät kuolemansa jälkeen
iankaikkiseen elämään. Risti on kristityille voiton
merkki, joka muistuttaa Jeesuksen kuolemasta ja
ylösnousemuksesta.
Jumalan Pyhä Henki ohjaa turvaamaan Kristukseen ja luottamaan Jumalan lupauksiin. Pyhä
Henki herättää uskon Jumalaan ja auttaa ihmisiä
rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiään.

SEURAKUNTA ON MUKANA ERI ELÄMÄNVAIHEISSA. Kirkossa arvostetaan lapsia ja
lapsuutta. Seurakunnissa on heille suunnattua
toimintaa: messuja, pyhäkouluja, kerho- ja retkitoimintaa sekä leirejä.
Seurakunnan nuorisotyö tarjoaa nuorille ja
varhaisnuorille raamattuopetusta, kerhoja, ohjelmallisia iltoja, peli-iltoja, retkiä, leirejä ja musiikkitoimintaa.
Kristityt palvelevat eri tavoin toisia ihmisiä.
Tätä kutsutaan seurakunnan diakoniaksi. Diakoniatyöntekijältä voit kysyä neuvoa missä tahansa tilanteessa. Seurakunnan työntekijät toimivat
myös sielunhoitajina. Se tarkoittaa luottamuksellista keskustelua uskon kysymyksistä tai muista
elämään liittyvistä asioista.
Perheneuvonta tarjoaa keskusteluapua parisuhteen ja perheen ongelmissa. Joissakin sairaaloissa, oppilaitoksissa, vankiloissa ja armeijan varuskunnissa työskentelee kirkon työntekijä, jonka
kanssa voi keskustella ja rukoilla.
Seurakunnissa on eri tyyppisiä tilaisuuksia,
joissa voi hoitaa omaa uskoa yhdessä toisten ihmisten kanssa. Kirkon toiminnan ydin on yhteinen
messu. Sen lisäksi voi osallistua raamattupiireihin,
keskustelu- ja toimintaryhmiin, seurakunnan musiikkielämään, retkille ja moneen muuhun toimintaan. Voit tulla itsekin mukaan palvelemaan toisia
vapaaehtoisesti eri tehtävissä tai vaikka avustamaan messussa. Mahdollisuuksia on monia.

Suomessa luterilaisen kirkon erityispiirteisiin
kuuluu monipuolinen ja hyvin koulutettu työntekijäjoukko. Kirkossa työskentelee esimerkiksi
lapsi-, perhe-, nuoriso- ja diakoniatyöntekijöitä,
kirkkomuusikkoja, pappeja sekä muiden alojen
ammattilaisia.
J U M A L A N PA L V E L U S – M E S S U
Seurakuntalaiset kokoontuvat yhteiseen jumalanpalvelukseen. Usein se on sunnuntaisin aamupäivällä kello 10. Koko perhe voi osallistua jumalanpalvelukseen. Jumala palvelee meitä ihmisiä
sanallaan. Jumalanpalvelukseen kuuluu kiitosateria, ehtoollinen, joka on toinen kirkon sakramenteista. Siinä vastaanotetaan syntien anteeksiantamus. Jumalanpalveluksessa ylistetään Jumalaa,
rukoillaan yhteisten asioiden puolesta, lauletaan
ja luetaan Raamattua.

K I R K K O J A Y H T E I S K U N TA
Kirkko on ollut tärkeä osa Suomen historiaa 1100luvulta lähtien. Suomen kirjakieli on kehitetty kirkossa, samoin koululaitos, sairaanhoito ja sosiaalinen auttaminen. Suomen lainsäädäntö pohjautuu
Raamatun ohjeisiin hyvästä ja pahasta. Kristillinen
ajanlasku alkaa Jeesuksen syntymästä.
Suurin osa suomalaisista kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, ja siksi sitä kutsutaan
kansankirkoksi. Useimmat suomalaiset kastetaan
pieninä lapsina kirkon jäseniksi. Moni vihitään
kirkossa avioliittoon. Suomessa pappi siunaa
kuolleet ihmiset hautaan. Kirkko on aktiivinen
vaikuttaja ja toimija yhteiskunnassa ja se pitää
huolta apua tarvitsevista yhteiskunnan jäsenistä.

Jeesus sanoi: ”Totisesti, kaiken, minkä te olette
tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni,
sen te olette tehneet minulle.”
Matteus 25:40

K R I S T I T T Y J E N S U U R E T J U H L AT
JOULU

Jeesus sanoi: »Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää
kaikki kansat minun opetuslapsikseni.
Matteus 28:18-19

KANSAINVÄLINEN VASTUU
Kansainvälisen vastuun taustalla on lähimmäisenrakkaus. Jumala on luonut koko maailman ja
antanut ihmisille tehtävän pitää huolta maailmasta – ihmisistä ja ympäristöstä.
Kirkko tekee lähetystyötä, joka on kristinuskon opetusta ja ihmisten palvelua. Lähetystyön
tavoite on evankeliumin sanoman vieminen kaikille ihmisille.
Kirkon katastrofiapu on tukena suuronnettomuuksissa, luonnon mullistuksissa ja sodissa
ympäri maailman. Kirkko tekee myös kehitysyhteistyötä monissa maissa yhdessä paikallisten
kirkkojen ja järjestöjen kanssa.
Ekumenia on kristillisten kirkkojen välistä yhteisyötä. Yhteistä kristityille on usko ylösnousseeseen Jeesukseen.

Jouluna juhlitaan maailman Vapahtajan, Jeesuksen Kristuksen syntymää. Joulu on Jeesuksen syntymän muistojuhla.
Jouluaattona 24.12. hiljennytään joulunviettoon. Kirkoissa on jouluaaton hartauksia. Joulupäivä 25.12. on Jeesuksen syntymän juhla ja siksi
se on yleinen vapaapäivä Suomessa. Suomalaisille
joulu on hyvin perhekeskeinen juhla.
PÄÄSIÄINEN
Pääsiäinen on Jeesuksen Kristuksen kuolleista
nousemisen päivä. Pääsiäinen on kristittyjen suurin juhla. Sitä edeltää paastonaika, jolloin hiljennytään Jumalan edessä.
Pääsiäisviikko eli hiljainen viikko alkaa palmusunnuntaina. Tämä sunnuntai muistuttaa tapahtumasta, jolloin Jeesus ratsasti Jerusalemiin
ja ihmiset kohtelivat Häntä kuin kuningasta laittamalla palmunoksia tielle. Kiirastorstaina muistellaan tapahtumaa, jolloin Jeesus söi seuraajiensa
kanssa viimeisen ateriansa ja asetti ehtoollisen.
Ehtoollista vietetään kirkoissa lähes joka sunnuntai. Pitkäperjantai on Jeesuksen kuoleman päivä.
Silloin Jeesus tuomittiin syyttömänä kuolemaan ja
naulittiin ristille eli teloitettiin.
Jeesus Kristus lunasti ihmisille iankaikkisen
elämän taivaassa ja nousi pääsiäisenä haudasta.
HELLUNTAI
Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen seuraajiin. He alkoivat puhua rohkeasti Jeesuksesta muille ihmisille. Kristillinen seurakunta syntyi helluntaina.

VIRSI 501

Enoch Sontonga 1897

1.
Kuule, Isä taivaan, pyyntö tää:
Auta, ettei kukaan yksin jää.
Katso, Isä, lasta kärsivää.
Siunaa koko maailmaa,
siunaa koko maailmaa.
2.
Näet, Isä taivaan, lapsen sen,
joka kääntyy puolees rukoillen:
Anna leipä jokapäiväinen.
Siunaa koko maailmaa,
siunaa koko maailmaa.
3.
Ethän, Isä taivaan, unohda
lapsiasi sodan jaloissa.
Rauha anna, viha sammuta.
Siunaa koko maailmaa,
siunaa koko maailmaa.
4.
Varjele ja siunaa Afrikkaa,
Amerikan maita, Eurooppaa,
Australiaa, suurta Aasiaa.
Siunaa koko maailmaa,
siunaa koko maailmaa.
Jaakko Löytty 1985. Uud. valiokunta virsikirjaan 1986.

HERRAN SIUNAUS
Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua.
Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle
ja olkoon sinulle armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi
ja antakoon sinulle rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.
4. Mooseksen kirja 6:24–26

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO
EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN I FINLAND

O TA Y H T E Y T TÄ
Kysy seurakunnasta, onko paikkakunnallasi jumalanpalvelusta
tai muuta toimintaa myös sinun äidinkielelläsi.
Kirkon työntekijät kutsuvat sinut mielellään mukaan
seurakuntaan tai vierailevat kotonasi.
Jumalan siunausta elämääsi!

