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Ihmeellinen missio

Miten seurakuntasi nuori voi olla mukana maailmanlaajuisessa missiossa? Artikkeli antaa välineitä
rippikoulutyön kehittämiseen, missä nuori saa olla osallinen ja pääsee käytännössä tekemään ja
vaikuttamaan.
Rippikoulussa nuori on keskiössä. Hän ei ole työn kohde vaan aktiivinen toimija, arvokas ja osaava.
Nuori löytää rippikoulusta eväitä kristittynä elämiseen, mutta hän saa myös tehtävän eli mission,
johon meidät kaikki on kutsuttu mukaan. Kannamme vastuuta maailmasta: Jumalan luomista
ihmisistä ja luomakunnasta. Välitämme evankeliumia. Toimimme aktiivisesti globaalissa
maailmassa ja vaikuttaen siihen millainen se on tulevaisuudessa. Rakennamme rauhaa ja sovintoa
kriisien keskelle, ja näemme jokaisen ihmisen arvokkaana ja Jumalalle rakkaana.
Kirkon tehtävän eli mission kokonaisvaltaisen sisäistämisen tavoitteena ei ole vain tiedollinen
ymmärtäminen vaan, että nuori saa olla siinä aktiivinen toimija. Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa
ja osallistua ovat olemassa.
Lähtökohdat ja tehtävä
Artikkelissa käytetään sanaa missio kuvaamaan kirkon tekemää lähetystä ja lähetystyötä. Missiosanalla tarkoitetaan kirkon tehtävää. Lähetys mielletään joskus kapeasti vain ulkomailla tehtäväksi
julistustyöksi. Missio kuvaa laajemmin työn kokonaisvaltaisuutta, joka sisältää kirkon toiminnan ja
olemuksen. Mission lähtökohtana on, että niin kuin Isä lähettää Pojan ja Poika lähettää̈ Pyhän
Hengen, niin Henki lähettää̈ meidät (Joh. 15:26; 20:21; Ap.t. 1:8). Missio ohjaa toimimaan
aktiivisesti paikallisseurakunnassa ja koko maailman tavoittamiseksi.
Missio on osallistumista kolmiyhteisen Jumalan toimintaan maailmassa. Sanojen ja tekojen
evankeliumi kuuluu kaikille ja jokainen on kutsuttu sen välittäjäksi. Missio liittyy erityisesti
kolmeen laajaan tavoitteeseen rippikoulusuunnitelmassa: Nuoret ovat osallisia, tulevat kuulluiksi ja
saavat vaikuttaa, Nuoret kantavat vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta ja Nuoret
tahtovat kuulua Kristuksen kirkkoon. On tärkeää, että nuori saa olla osana kirkon missiota
rippikoulussa, koska silloin nuori voi kokea omistajuutta yhteisestä tehtävästä. Hän saa olla siitä
osallinen ja toimia sen hyväksi.
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Rippikoulu varustaa elämään kristittynä, mutta se myös lähettää. Rippikoululaisia varustetaan uskon
välittämiseen paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Missiota saa toteuttaa omassa elämässä
paikallisesti ja toisaalta ongelmiin maailmassa voi vaikuttaa. Mission etenemistä lähialueella ja
ympäri maailmaa voi tukea esimerkiksi rukoilemalla, varoja keräämällä tai lähtemällä itse
maailmalle. Rukous on aktiivista missioon osallistumista. Se on osallistavaa ja sillä on vaikutusta.
Varojen kerääminen on konkreettista toimimista niiden hyväksi, jotka ovat välttämättömän avun
tarpeessa. Rippikoulussa varoja voidaan kerätä esimerkiksi leirijumalanpalveluksien- ja
konfirmaation kolehdeissa tai kioskimyynnin tulojen ohjaamisella sopivaan kohteeseen. Missioon
maailmalla on mahdollista tutustua lähemminkin. Lähetysjärjestöt järjestävät koulutuksia ja
matkoja, joihin seurakuntalaiset ja työntekijät voivat osallistua. Niiden kautta pääsee käytännössä
tutustumaan, että kirkon missio on maailmanlaajuinen.
Missio on ajankohtainen tavoite ja painopiste. Maailma muuttuu ja kirkon missio uudistuu sen
mukana. Afrikan ja Aasian maissa on aktiivisia ja elinvoimaisia kirkkoja, joilta meillä on paljon
opittavaa, mutta voimme myös asiantuntemuksella vahvistaa ja tukea heidän toimintaa. Kirkon
mission tehtävänä on muuttaa niitä yhteiskunnallisia ja sosiaalisia rakenteita, jotka alistavat ja
vahingoittavat ihmisiä.
Missio on yhteisöllinen tavoite. Toimintaa on tärkeä suunnitella ja tehdä yhdessä. Nuorilta tulevat
ideat ohjaavat motivoivaan toimintaan. Silloin nuoret saavat vaikuttaa siihen mitä tehdään ja miten
se tehdään. Nuori on aktiivinen toimija ja toteuttaja. Nuoren kannalta on tärkeää, että hän
ymmärtää, oppii soveltamaan ja voi toimia mission hyväksi. Silloin hän ei vain tiedollisesti käsittele
asiaa, vaan missiosta tulee tapa elää ja toimia.
Nuoret kantavat vastuuta Kristuksen kirkosta
Nuoret seuraavat maailman tapahtumia ja kantavat huolta maailmanlaajuisista ongelmista, mutta
miten nuori voi vaikuttaa ongelmiin maailmassa? Voimme ohjata nuorta tiedon hankkimisessa,
auttaa taitojen kehittämisessä ja ohjata vastuun ottamisessa. Voimme rohkaista nuorta innovoimaan
uusia tapoja vaikuttaa ja osallistua missioon. Nuori saa omistaa mission eli olla aidosti vastuussa
siitä mikä on yhteinen tavoite ja tehtävä.
Uskon sanat ja rakkauden teot kulkevat yhdessä. Voimme rakastaa ihmisiä Kristuksen yhteyteen ja
rakastamalla uskomme näkyy. Kun kannamme vastuuta maailmasta, ekologisesti ja hengellisesti,
niin toteutamme rakkauden kaksoiskäskyä käytännössä. Jokainen on lähimmäinen niin lähellä kuin
kaukana. Nuorilla on huolta maailman tilasta, mutta asioihin voi myös vaikuttaa. Meitä kutsutaan
tekemään hyvää ja kertomaan ilosanomaa. Paavali sanoo: ”olkaa aina valmiit antamaan vastaus
jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu.” (1. Piet 3:15b). Saamme Jeesuksen
ohjaamina ilmoittaa köyhille hyvän sanoman, julistaa vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä
saamista ja päästää sorretut vapauteen (Jes. 61:1–3; Luuk. 4:12).
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Työntekijä on mahdollistaja ja ohjaaja. Hän auttaa nuoria ymmärtämään suurempia kokonaisuuksia
ja tarvittaessa rajaa sisältöjä. Seurakuntien ja lähetysjärjestöjen asiantuntijat tukevat nuoriso- ja
rippikoulutyön kehittämisessä, jotta missio sisältyisi laajasti kaikkeen toimintaan. Silloin missio ei
jää irralliseksi, vaan on vahvemmin osa seurakunnan jokapäiväistä elämää. Nuori saa kasvaa
rippikoulussa seurakuntayhteyteen ja osaksi globaalia kirkkoa.
Digitaalisuus auttaa kun haluamme saada yhteyden työalueelle. Maailma kaukaisimmat paikat ovat
tavoitettavissa. Seurakunnan nimikkolähettiin voi saada yhteyden esimerkiksi sosiaalisen median tai
videopuhelun avulla. Rukousaiheet seurakunnan omasta kohteesta, ja tiedot työn etenemisestä, tuo
ulkomailla tehtävän työn paikalliselle tasolle.
Käytännön sovelluksia
Teemapäivä: Kansainvälisen diakonian ja mission päivä.
Rippikoulu sitouttaa nuoria seurakuntaan. Sitoutuminen antaa nuorelle vahvan pohjan toimia kirkon
missiossa. Nuoren näkökulmasta mission käsittely on mielekästä suunnitella intensiivijakson
loppuosaan tai sen jälkeen, koska silloin nuoren käsitykset uskosta ja seurakunnasta ovat
vahvistuneet.
Teemapäivässä on mahdollista käsitellä missiota laajasti. Teemoina voidaan nostaa esille
kirkollinen työ, rauhan- ja vaikuttamistyö ja kehitysyhteistyö. Nuoret voi kiertää aiheita rasteina,
joko rippikouluryhmän tai pienryhmän kanssa. Aiheiden käsittelyyn on tärkeä varata riittävästi
aikaa, jotta kokemus ei jää irralliseksi. Nuoren kannalta mission ymmärtäminen ja siinä mukana
olemisen kannalta on oleellista miettiä konkreettisia keinoja, miten nuori voi olla missiossa mukana
myös rippikoulun jälkeen? Lähetyssihteerit ja lähetysjärjestöt auttavat teemapäivien suunnittelussa.
Ilmiölähtöinen oppiminen: Missio
Ilmiölähtöisessä oppimisessa valitaan teema, jota käsitellään useasta näkökulmasta. Missio toimii
ilmiölähtöisen oppimisen kohteena monipuolisena mahdollisuutena. Rippikoululeirillä voi toteuttaa
esimerkiksi ilmiölähtöisen missiopäivän, jonka kantavana teemana on kristittyjen tehtävä
maailmassa. Missio ohjaa toimimaan aktiivisesti paikallisseurakunnassa ja ympäri maailmaa.
Missiota voidaan käsitellä monipuolisesti päivän aikana. Oppimiskokonaisuuksissa voidaan puhua
uskontodialogista. Päivän aikana voidaan kerätä varoja seurakunnan lähetyskohteeseen.
Leirijumalanpalveluksessa voidaan pitää missiota esillä esimerkiksi esirukouksissa ja saarnassa.
Iltahartaus voi käsitellä uskon välittämistä. Ekologisuus voi näkyä ruokailuissa. Raamatusta voidaan
etsiä missioteemaan liittyviä raamatunkohtia. Ulkoläksyinä voi suorittaa lähetyskäskyn ja
rakkauden kaksoiskäskyn.
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Päivän voi rakentaa myös siten, että suunnitellaan yhdessä konkreettista tai kuvitteellista ”meidän
kylää”, ja pohditaan miten voisimme auttaa heitä koulutuksessa, terveydenhuollossa ja hengellisesti.
Yhteisen ideoinnin jälkeen suunnitellaan konkreettisia toimia kylän hyväksi, kerätään taloudellisia
resursseja ja rukoillaan työn etenemisen puolesta.

Lähteet:
– Suuri ihme. Rippikoulusuunnitelma 2017.
– Elämään ja oikeudenmukaisuuteen. Suomen Lähetysseuran toiminnan teologinen
perusta ja yhteistyön periaatteet.
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