
Rakkauden kaksoiskäsky

Aineistoa
kristittyjen yhteisen

ekumeenisen lähetyspyhän viettoon
10.–11.10.2009



- 2 -

Sisältö

Saatteeksi ....................................................................3
Lähetystyötä 150 vuotta, Jaakko Mäkelä..........................4
Herran laki on iloni, Tri Toan Nguyen...............................6
Kärlek är kyrkans mission, Jan Edström...........................8
Vanhurskaus on rakkautta, Outi Vasko........................... 10
Uusi rakkauden käsky, Juha-Pekka Rissanen .................. 12
Rukousaiheita lähetyspyhän teemaan............................ 14
Herran rukous, ekumeeninen sanamuoto ....................... 16

Kirjoittajat:

Jan Edström
Pastor, Finlans svenska baptistsamfund

Matti Korpiaho
Pastori, Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n kotimaantyön johtaja,
Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Toan Tri Nguyen
Pyhän Birgitan ja Autuaan Hemmingin seurakunnan kappalainen, Turku
Katolinen kirkko Suomessa

Jaakko Mäkelä
TT, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyssihteeri

Juha-Pekka Rissanen
Kappalainen, Leppävaaran evankelis-luterilainen seurakunta

Outi Vasko
TM, Ortodoksinen Lähetys ry:n lähetyssihteeri

Julkaisijat:

Suomen Ekumeeninen Neuvosto, SEN, www.ekumenia.fi
Suomen Lähetysneuvosto, SLN, www.lähetysneuvosto.fi

Työryhmä:
Matti Korpiaho (SLN, lut.), Kirsti Kosonen (SLN, SLS, lut.),
Jari Portaankorva (SVKN, bapt.), Aimo Helminen (SVKN, adv.),
Toan Tri Nguyen (SEN, kat.), Outi Vasko (SEN, ort.).

http://www.ekumenia.fi


- 3 -

Ekumeeninen lähetyspyhä 10.–11.10.2009
19. sunnuntai helluntaista

Teemana rakkauden kaksoiskäsky
Raamatun tekstit:

Ps. 119: 1-8, 2. Moos. 20: 1-17, Room. 10: 1-13, Joh. 13: 31–35

Saatteeksi

Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään 10.–11.10.2009.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) ja Suomen Lähetysneuvosto (SLN)
nimesivät työryhmän valmistelemaan aineiston lähetyspyhää varten. Kir-
joittajina on eri kirkkokuntien edustajia.

Tänä vuonna ekumeenisen lähetyspyhän teema on valittu Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon kirkkovuoden teeman ja tekstien mukaan. Tavoitteena
on Raamatun tekstien äärellä käsitellä lähetystyön näkökulmaa.

Kuluvana vuonna vietämme suomalaisen lähetystyön alkamisen 150-
vuotisjuhlaa, jota varten Suomen Lähetysseura (SLS) on valmistanut run-
saan materiaalin:
http://www.mission.fi/juhlavuosi/seurakunnille/virikkeita_lahetyspyhaan/

Meillä on paljon aihetta viettää tätä juhlavuotta, sillä ensimmäisestä lähe-
tyskolehdin keräämisestä 1800-luvun alkupuolella ja SLS:n perustamisesta
alkoi mittava suomalainen lähetystyö. Nyt saamme eri kirkoissa ja seura-
kunnissa osallistua kiitollisin mielin Jumalan lähetystyöhön.

Tavoitteena on, että ekumeenisen lähetyspyhän aineisto voisi palvella saar-
nana tai muun hengellisenä aineistona erilaisissa tilaisuuksissa. Aineisto on
saatavissa Suomen Ekumeenisen Neuvoston (www.ekumenia.fi), Suomen
Lähetysneuvoston (www.lahetysneuvosto.fi), ja Suomen vapaakristillisen
neuvoston (SVKN, www.svkn.fi) www-sivuilla. Aineisto tarkoitettu käytettä-
väksi pitkin syksyä, kun kirkoissa ja yhteisöissä vietetään lähetystyön juh-
laa.

Jumalan runsasta siunausta ekumeenisen lähetyspyhän viettoon toivottaen

Matti Korpiaho
pastori, työryhmän puheenjohtaja

http://www.mission.fi/juhlavuosi/seurakunnille/virikkeita_lahetyspyhaan/
http://www.ekumenia.fi
http://www.lahetysneuvosto.fi
http://www.svkn.fi
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Jaakko Mäkelä

Lähetystyötä 150 vuotta

Sata viisikymmentä vuotta sitten Suomessakin haaveiltiin evankeliumin ju-
listamisesta uusilla mantereilla sekä Aasian ja Afrikan kansojen kääntymi-
sestä Kristuksen puoleen.

Sata viisikymmentä vuotta sitten kristinusko näytti olevan länsimaalaisten
uskonto.  Kristinuskon valta-alue oli Euroopassa. Pohjois-Amerikka ja Lati-
nalainen Amerikka olivat Euroopasta lähteneiden siirtolaisten hallinnassa.
Kristinuskon syntyalueilla Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa oli kristillisiä kirk-
koja, mutta islamin hallinnassa olevissa maissa niiden toimintamahdollisuu-
det olivat rajatut. Poikkeuksia olivat Etiopian ortodoksikristityt ja Intian
Tuomas -kristityt.

Thaimaassa ulkomaalaiset lähetystyöntekijät ja erityisesti thaimaalaiset
kristityt joutuvat usein kuulemaan väitteen: ”kristinusko on hyvä asia, mut-
ta se on farangien, länsimaalaisten, uskonto”. Keskustelin asiasta usein
opiskelijoiden ja seurakuntalaisten kanssa ollessani Thaimaassa. Heille tun-
tui olevan hyvin tärkeää, että Jeesus syntyi ja eli Aasian mantereella. Apos-
tolit ja muut alkuvuosien kristityt olivat lähes kaikki juutalaisia, khääk jiu.
Khääk on thainkielessä Lähi-idän ja Intian asukkaista käytetty yleisnimitys.
Sekä khääk että farang ovat sävyltään hieman halventavia nimityksiä.

Thaimaassa piti kirkkohistoriaa oppia lukemaan uudella tavalla. Siellä kristi-
tyille on tärkeää, että kristinusko levisi hyvin nopeasti myös Jerusalemista
itään. Perimätiedon mukaan apostoli Tuomas matkusti Intiaan ja perusti
siellä seurakuntia. Muiden lähteiden perusteella on joka tapauksessa var-
maa, että 300-luvulla Intiassa oli monia kristillisiä seurakuntia. Kiinaan
evankeliumi levisi 500-luvulla, mutta silloin syntyneet seurakunnat hävisi-
vät myöhemmin. Alkunsa ja historiansa perusteella kristinusko on selvästi
myös aasialainen uskonto.

Suomalaisen lähetystyön alku

Kristinuskon Suomeen tulon 700-vuotisjuhlaa vietettiin vuonna 1857. Silloi-
sen käsityksen mukaan ensimmäinen ristiretki ja piispa Henrikin tulo mer-
kitsivät kristinuskon tuloa Suomeen. Nykyisen käsityksen mukaan Suomes-
sa oli jo kristittyjä ja enne Henrikin tuloa. Juhlavuotena määrättiin luterilai-
sen kirkon kaikissa seurakunnissa koottavaksi lähetyskolehti.  Suomen Lä-
hetysseura (SLS), joka sai kolehdin tuoton käytettäväkseen, aloitti toimin-
tansa pari vuotta myöhemmin eli tammikuussa vuonna 1859.

Suomen Lähetysseuran perustaminen merkitsi kirkon lähetystyön järjestäy-
tymistä ja vakiintumista. Jo 1700-luvun puolella ajatus pakanalähetykseen
osallistumisesta oli elänyt joidenkin luterilaisten mielissä. Varoja oli koottu
ulkomaisten lähetysjärjestöjen tukemiseen ja olipa ensimmäinen suomalai-
nen lähetystyöntekijä Matias Nyberg lähtenyt herrnhutilaisten lähettämänä
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Surinamiin. Nykyisin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä toimii
seitsemän kirkon lähetysjärjestöä. Suomen Lähetysneuvostossa puolestaan
on 31 jäsenjärjestöä eri kirkko- ja tunnustuskunnista.

Suomen Lähetysseuran perustaminen liittyi protestanttisen lähetystyön
suureen laajentumiseen. Alusta alkaen SLS oli Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon elin. Maailmalla oli myös tunnustuskuntien välisiä lähe-
tysjärjestöjä. Lähetysseuroja perustettiin eri maissa, mutta laajentuminen
tarkoitti lähinnä sitä, että työtä avattiin uusilla alueilla. Työn alku oli kui-
tenkin hidasta ja esimerkiksi Ambomaalla, Namibiassa, kesti kolmetoista
vuotta ennen kuin ensimmäiset kasteet voitiin toimittaa.

Kesti vuosikymmeniä ennen kuin alkoi muodostua aasialaisia ja afrikkalaisia
kirkkoja. Kun vuonna 1910 pidettiin kuuluisa Edinburghin lähetyskonferens-
si, sen osallistujat olivat suurimmalta osin länsimaisten lähetysjärjestöjen
edustajia. Joskus puhutaan 1800-luvusta lähetystyön suurena vuosisatana,
vaikka valtaosa maailman kristityistä oli 1900-luvun alussa edelleen val-
koihoisia. Silloin maailman kristityistä vajaa kaksi prosenttia eli Afrikassa ja
seitsemänkymmentä prosenttia Euroopassa. Vuonna 2008 Afrikassa eli 20
prosenttia ja Euroopassa noin 26 prosenttia maailman kristityistä.

Uudet yhteistyön rakenteet

Kristinusko on nyt aidosti maailmanlaajuinen asia. Monet Aasian ja Afrikan
kirkoista kasvavat nopeasti ja niistä on tullut lähetystyötä tekeviä kirkkoja.
Kristittyjä ja kirkkoja on kaikkialla, mutta lähetystehtävä on edelleen kes-
keneräinen. Kirkkojen tilanne vaihtelee hyvin paljon. Saharan eteläpuolei-
sessa Afrikassa kristityt ovat monissa maissa enemmistönä ja kirkot kasva-
vat. Niiden lähipiirissä on usein myös suuria kansanryhmiä, joiden keskuu-
dessa evankeliumia on julistettu vähän. Suuressa osassa Aasiaa kristityt
ovat edelleen pienenä vähemmistönä. Vainojenkaan aika ei ole ohi. Euroo-
pan kirkkojen tilannetta muuttaa myös maahanmuutto ja maahanmuuttaji-
en seurakunnat. Monissa maissa maahanmuuttajien seurakunnat toimivat
irrallaan vanhoista kirkoista. Usein niillä on voimakas lähetyskutsumus: Eu-
rooppa on maallistunut ja tarvitsee uutta evankeliumin julistamista. Joiden-
kin mielestä Euroopan kirkot ovat maallistuneet ja menettäneet intonsa ja
voimansa.

Lähetystyön toteuttamisessa tarvitaan uudenlaisia yhteistyön muotoja.
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ja maassamme toimivissa muissa
kirkoissa on vahva maailman laajuiseen lähetystehtävään osallistumisen
ulottuvuus. Muuttunut toimintaympäristö vaatii työtapojen muutosta ja uu-
denlaisia yhteistyörakenteita. Lähetysyhteistyöhön osallistumisen kautta
voimme olla mukana kristittyjen yhteisissä elämänliikkeissä.
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Toan Tri Nguyen

Herran laki on iloni

Onnellisia ovat ne, joiden vaellus on nuhteetonta, ne, jotka seuraavat Her-
ran lakia. Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa ja koko sydämestään
kysyvät hänen tahtoaan, ne, jotka eivät tee vääryyttä vaan kulkevat hänen
teitään. Sinä olet antanut säädöksesi tarkoin noudatettaviksi. Kunpa kulkuni
olisi vakaa, kunpa aina seuraisin sinun määräyksiäsi! Kun pidän käskysi sil-
mieni edessä, en joudu häpeään. Vilpittömin sydämin minä kiitän sinua, kun
opin tuntemaan oikeamieliset päätöksesi. Minä noudatan sinun käskyjäsi --
älä koskaan minua hylkää!
(Psalmi 119:1-8)

Psalmin 119 ensimmäiset jakeet kutsuvat meitä ylistämään Herran lakia.
Tämä Raamatun pisin luku, joka on myös psalmien pisin teksti, on järjestel-
ty heprean aakkosten mukaisesti. Se koostuu 176 jakeesta, ryhmiteltynä 8
jakeen ryhmiin, joista kukin alkaa yhdellä heprean 22 aakkosesta. Samalla
se korostaa Herran lain järjestystä, sen kaunista sopusointua ihmisluonnon
kanssa. Lainkuuliaisuus Herralle antaa ihmisille iloa ja onnellisuutta: ”On-
nellisia ovat ne, joiden vaellus on nuhteetonta, ne, jotka seuraavat Herran
laki.” (Ps. 119:1).

Ensimmäiset kristityt pitivät Psalmien kirjaa suuressa arvossa ja iloiten ru-
koilivat sitä hyvin hartaasti pyhän Paavalin efesolaiskirjeen kehotuksen mu-
kaisesti: ”Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja,
soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle” (Ef. 5:19). Vanhan tes-
tamentin rukouksen mestariteoksena psalmit ovat saaneet täyttymyksensä
Kristuksessa. Tästä Jeesus itsekin puhui opetuslapsilleen ylösnousemuksen-
sa jälkeen: ”Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne pu-
huin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeetto-
jen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu” (Luuk. 24:44). Siksi luki-
essaan Psalmien kirjaa uusilla uskon silmillä, Jeesuksen pääsiäissalaisuuden
valossa, ensimmäiset kristilliset yhteisöt ylistivät näillä psalmeilla Kristuk-
sen salaisuutta.

Psalmi 119 opettaa alkukristityille ja meille kaikille tärkeän asian: Herran
lain merkityksen. Opetuksen ja viisauden lisäksi siinä näkyy kirjoittajan sy-
vä sydämen kiintymys Herraa ja Hänen sanaansa kohtaan. Jeesus vaatii
meiltä samaa: ”Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Mi-
nun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asu-
maan hänen luokseen.” (Joh. 14:23). Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus
vielä selvensi tätä opetustaan: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja
opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.”
(Matt. 28:19). Näin me voimme yhtyä psalmin 119 kirjoittajaan sanoen:
”Sinä olet antanut säädöksesi tarkoin noudatettaviksi” (Ps. 119:4). Jeesus
on siis antanut meille kaikille lähetyskäskyn noudatettavaksi ja hän haluaa,
että me kaikki vastaamme hänelle psalmin 119 kirjoittajan tavoin: ”Vilpit-
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tömin sydämin minä kiitän sinua, kun opin tuntemaan oikeamieliset päätök-
sesi. Minä noudatan sinun käskyjäsi” (Ps. 119:7). Yksi tärkeä pyyntö, jonka
voimme tietenkin esittää Jeesukselle, on se, että ”älä koskaan minua hyl-
kää” (Ps. 119:8) lähetysmatkalla monien vaarojen ja koettelemusten va-
raan! Niin ei varmaankaan tapahdu! Sillä Jeesus lupaa: ”Ja katso, minä olen
teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” (Matt. 28:20).

Jeesuksen antaman lähetyskäskyn, Herran lain, koko sisältö on kiteytetty
rakkauden käskyyn: ”Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko
sielustasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Mark. 12:28-31). Herran laki
on rakkauden laki. Kaikki laki on täytetty näissä kahdessa käskyssä, sillä
”rakkaus toteuttaa koko lain” (Room. 13:10). Rakkauden kaksoiskäsky täyt-
tää myös kaikki profeettojen kirjoitukset, sillä he aina vaativat palaamista
Jumalan luokse sekä oikeudenmukaista ja laupiasta kohtelua kaikille ihmi-
sille. Myös psalmeissa ylistetään rakkautta Jumalaan ja lähimmäiseen:
”Iloitkoot kaikki, jotka sinuun turvaavat, loppumaton olkoon heidän riemun-
sa! Sinä suojelet niitä, jotka rakastavat sinua, sinä olet heidän ilonsa lähde.”
(Ps. 5:12). Näin Jumalan ja lähimmäisen rakastaminen kietoutuvat hyvin
tiiviisti toisiinsa. Jumalaa ei siis voi rakastaa, jos ei rakasta lähimmäistään
ja välitä hänestä. Apostoli Johannes sanoi selvästi kirjeessään: ”Jos joku
sanoo rakastavansa Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se,
joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei
ole nähnyt.” (1 Joh. 4:20)

Kaikki tämä korostaa sitä todellisuutta, ettei lähetystyöllä saa olla vain
”kaukainen ulottuvuus” – ei maantieteellisesti eikä konkreettisesti, sillä lä-
himmäisenrakkautta on toteutettava nimenomaan lähiympäristössä. Kauas
lähteminen ei ole ainoa tapa tehdä lähetystyötä. Lähetystyön kenttä on
täällä ja juuri nyt! Evankeliumia ei vielä ole julistettu kaikkialla ja sielläkin,
missä sitä on jo julistettu, syntyy päivittäin lapsia, joille on kerrottava Ju-
malan suurista teoista. Työ ei lopu. Jokaisella meistä on velvollisuus kertoa
omille lapsillemme ja lapsenlapsillemme Jumalan suurista teoista. Neitsyt
Maria on meille paras esimerkki tästä Herran lain täyttämisestä. Vierailul-
laan Elisabetin luona hän puhkesi ylistämään Jumalaa kiitosvirressään: ”sil-
lä Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä.”
(Luuk. 1:49). Hän itse myös kätki Jumalan sanat ja tutkisteli niitä aina sy-
dämessään (Luuk. 2:19). Psalmi sanoo ”kun pidän käskysi silmieni edessä,
en joudu häpeään.” (Ps. 119:6). Muutoin jokainen meistä huudahtakoon
Paavalin tavoin: ”Voi minua, ellen evankeliumia julista!” (1 Kor. 9:16).
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Jan Edström

Kärlek är kyrkans mission

Och Gud talade alla dessa ord och sade: Jag är Herren, din Gud, som har
fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du skall inga andra gudar
hava jämte mig. Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare
sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på   jorden,eller
av det som är i vattnet under jorden. Du skall icke tillbedja sådana, ej heller
tjäna dem; ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker
fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led,
när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig
och håller mina bud. Du skall icke missbruka Herrens, din Guds, namn, ty
Herren skall icke låta den bliva ostraffad, som missbrukar hans namn. Tänk
på sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och förrät-
ta alla dina sysslor; men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat; då
skall du ingen syssla förrätta, ej heller din son eller din dotter, ej heller din
tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej heller främlingen som är hos
dig inom dina portar.  Ty på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden
och havet och allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen; därför har
Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Hedra din fader och din mo-
der, för att du må länge leva i det land som Herren, din Gud, vill giva dig.
Du skall icke dräpa. Du skall icke begå äktenskapsbrott. Du skall icke stjäla.
Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Du skall icke hava begä-
relse till din nästas hus.  Du skall icke hava begärelse till din nästas hustru,
ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans oxe eller
hans åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.
(2 Mos. 20:1-17)

Ingen kan väl slutgiltigt sammanfatta vad det dubbla kärleksbudet innebär
idag. Men vi kan försöka. För det uppdraget har, tillsammans med uppdra-
get att förkunna evangelium, getts åt alla kristna gemensamt, till kyrkan,
församlingen.

Att tillsammans försöka urskilja vad kärlek till Gud och medmänniskan be-
tyder i dag är en pågående handling. Att börja praktisera den kärlek vi vill
se förverkligad i våra egna liv och i världen är en ständig utmaning.

Om målet är att älska Gud över allt annat och sin nästa som sig själv, så
misslyckas vi dagligen med det. Vår nästa är nämligen inte bara den som
hör till samma familj, kyrka eller församling eller bor i samma land. Min
medmänniska är också den som är annorlunda än mig; har ett annat språk,
kultur, hudfärg, kyrkotillhörighet, religion eller sexuell läggning. Alla berörs
vi lika mycket av Guds kärlek och alla är vi ett i Kristus.

Kärleken till nästan måste globaliseras och manifesteras ekumeniskt för att
bli trovärdig. Liksom det finns onda strukturer i världen som upprätthåller
vapen, narkotika och människohandel, finns det goda nätverk som strävar
efter att övervinna det onda med det goda och ge Guds kärlek ett ansikte.
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Här har kyrkan sin chans att bli ett tecken för världen, ett vittnesbörd om
en annorlunda gemenskap, ett annat sätt att leva.

Det dubbla kärleksbudet berättar om en kärlek som är förankrad i Guds vä-
sen, eftersom Gud är kärlek. Denna kärlek vill Gud se manifesterad i ska-
pelsen, i världen. I Bibeln uppmanar Gud gång på gång genom sina profeter
sitt folk att älska främlingen, ta hand om fattiga, änkor och faderlösa. Jesus
Kristus omsätter detta i sitt liv och sin förkunnelse: syn för de blinda, mat
åt de hungrande, frihet åt de fångna och nåd till alla som vill vara Guds
barn.

Det går en tydlig linje från kärlek till rättvisa. Det blir ingen varaktig fred i
världen utan rättvisa. Det blir ingen rättvisa utan kärlek, för rättvisa är när
kärleken manifesteras offentligt.

Kyrkan är Guds ofullkomliga men användbara redskap i världen. Kyrkan lyf-
ter fram kärleken till Gud, medmänniskan och skapelsen.

Denna kärlek är förankrad i församlingens tro på en treenig Gud. En Gud
som skapar, försonar och förnyar. En kärlek som får sin kraft i vissheten om
att Gud först har älskat oss, var och en av oss enskilt. En självutgivande
och definitiv kärlek som tog sig uttryck i att Gud lät sin son lida och dö för
att alla människor skulle få en framtid och ett hopp, både i denna tid och
bortom tid och rum.

För den kristna församlingen stavas kärlek m-i-s-s-i-o-n. Missionen har sin
grund i Guds kärlek och uppdrag till kyrkan och i Guds vilja att alla männi-
skor ska bli frälsta och få kunskap om Gud. Därför är det grundläggande för
all missionsverksamhet att den genomsyras av kärlek; den inbördes kärle-
ken till alla som bekänner Jesus Kristus som frälsare och herre likaväl som
kärleken till dem som ännu inte hört om eller mött Guds nåd i sitt eget liv.

Berättelsen om det största budet förblir alltså oavslutad tills det tar form i
ditt och mitt liv, i kyrkans liv, i världen, för att världen skall tro.
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Outi Vasko

Vanhurskaus on rakkautta

Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa, että he pelastuisivat.
Voin todistaa, että he ovat täynnä intoa Jumalan puolesta, mutta heiltä
puuttuu ymmärrys. He eivät tiedä, mitä Jumalan vanhurskaus on, ja yrittä-
essään pystyttää omaa vanhurskauttaan he eivät ole alistuneet siihen van-
hurskauteen, joka tulee Jumalalta. Kristus on näet lain loppu, ja niin tulee
vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo. Pelastus on tarkoitettu kaikille Siitä
vanhurskaudesta, joka perustuu lain noudattamiseen, Mooses kirjoittaa:
"Joka tekee, mitä laki vaatii, saa siitä elämän." Mutta uskon vanhurskaus
puhuu näin: "Älä kysy sydämessäsi: Kuka voi nousta taivaaseen?" -- nimit-
täin tuomaan Kristusta maan päälle -- "tai: Kuka voi laskeutua syvyyksiin?"
-- nimittäin noutamaan Kristusta ylös kuolleista. Mitä siis on sanottu? -- Sa-
na on lähellä sinua, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, nimittäin se uskon
sana, jota me julistamme. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra,
ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pe-
lastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen.
Kirjoituksissa sanotaan: "Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään."
Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja hä-
neltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Onhan kirjoi-
tettu: "Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu."
(Room. 10:1-13)

Apostoli Paavali kirjoittaa kirjeessään roomalaisille (Room. 10:1-13) Juma-
lan vanhurskaudesta ja suunnitelmasta tehdä sovinto ihmisten kanssa,
eheyttää yhteys Jumalan ja luomakunnan välillä sekä kutsua kaikki osalli-
seksi rauhan ja rakkauden valtakunnasta. Kristuksen ristinkuolema ja ylös-
nousemus avaavat luomakunnan ja Jumalan välille uuden yhteyden, jonka
perustana on vanhurskaus. Jumala kutsuu kaikkia rakentamaan vapaina
elävää ja kasvavaa suhdetta Jumalaan Kristuksen kautta, sillä Hän on tie
takaisin Jumalan yhteyteen ja tämä tie on tarkoitettu kaikille.

Rooman kristityistä apostoli Paavali toteaa, etteivät ”he tiedä mitä Jumalan
vanhurskaus on” (Room. 10:3). He noudattivat lakia ja pyrkivät luomaan
oman itsekeskeisen ja individualistisen vanhurskautensa. Heidän usko
osoittautuu kuihtuvaksi ja uskon elämä teennäiseksi. Ymmärrämmekö me,
nykypäivän individualistisen ajan kristityt, mitä on Jumalan vanhurskaus?

Vanhurskaus tarkoittaa Jumalan oikeudenmukaisuutta sekä tapaa toimia.
Vanhurskaus ei ole oikeudellinen termi, eikä sen toteutuminen perustu lain
noudattamiseen, vaan se kuvaa Jumalan rakkautta ja sen oikeudenmukais-
ta toteutumista koko luomakunnan pelastukseksi. Meidät on kutsuttu osal-
listumaan Jumalan vanhurskauteen sekä toteuttamaan vanhurskautta ja
toimimaan Jumalalle otollisesti omassa elämässämme.

Jumala teki liiton ihmisten kanssa lain kautta. Tämän vanha liiton lain Kris-
tus teki tarpeettomaksi, sillä hän itse on laki ja hänen vanhurskautensa on
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suurempaa kuin laki. Apostoli Paavali kirjoittaa lain tien ja uskon tien vas-
takohtaisuudesta (Room. 10:5-13). Lain tien noudattamisessa usein epäon-
nistuu, mutta uskon tietä seuratessa saavuttaa päämäärän.

”Rakkaus on Jumalasta” kirjoittaa apostoli Johannes (Joh. 1:4:7). Jumalan
toiminta ihmisen parhaaksi on luonteeltaan vapaata, sillä se kumpuaa hy-
vyydestä ja rakkaudesta. Kolmiyhteisen Jumalan rakkaus on vastavuoroista,
ulospäin suuntautuvaa, alentumista ja uhrautumista. Usein Jumalan rakka-
utta kuvataan kehäksi, jonka keskipisteenä on Jumala ja kehällä seisomme
me ihmiset. Askeleemme kohti Jumalaa vievät meitä lähemmäs lähim-
mäisiämme ja vastaavasti askeleemme kohti lähimmäistämme vievät mei-
dät kohti Jumalaa. Osallistuminen Jumalan rakkauden kehään synnyttää
meissä uskon.

Usko on luottamusta elävään Jumalaan ja elämän merkityksellisyyteen sekä
ihmisen vapaudesta nousevaa osallistumista Jumalan rakkauteen ja Kris-
tuksen seuraamista tienä pelastukseen. Pyhittäjä Maksimos Tunnustajan
mukaan (k. 662) nimenomaan rakkaus lakkaamatta innoittaa ihmisiä
eteenpäin Jumalan tuntemisen tiellä. Kun kohtaamme Jumalan rakkauden,
haluamme edetä uskon tietä eteenpäin.

Nykypäivän hengellinen kriisi kasvaa ihmisen ylpeydestä ja individualismin
halusta. Ajattelemme helposti, että voimme tehdä kaiken ilman Jumalaa,
ylpeilemme järkemme voimasta sekä toimimme välinpitämättömästi lä-
himmäisiämme ja luomakuntaa kohtaan. Itsekeskeisyydessämme oikeu-
tamme kaikki keinot oman etumme ajamiseksi ja halujemme tyydyttämi-
seksi.

Kristus kutsuu meitä luopumaan ylpeydestä, ottamaan ristimme ja seuraa-
maan Häntä (Matt. 16:24). Risti tarkoittaa taisteluamme langenneen ihmi-
syyden himoja ja itsekeskeisyyttä vastaan. Kilvoitellen voimme laittaa itse-
keskeisyytemme sivuun sekä avautua kohtamaan lähimmäisen ja Jumalan.
Uskomme ja elämämme tulisi siis olla yhteisöllistä ja koko luomakunnan
pelastuksen huomioivaa. Pyhä Johannes Siinalainen (k. noin 600) muistut-
taakin, että rakkauden ja oikeudenmukaisuuden eläminen todeksi ovat ju-
malallisia portteja Jumalan valtakuntaan.

Lähetystyö on todistusta elävän Jumalan vanhurskaudesta ja rakkaudesta
koko luomakunnalle. Vuorisaarnassaan Jeesus kutsuu autuaiksi ne, joilla on
vanhurskauden nälkä ja jano (Matt. 5:6). Tiemme Jumalan rakkauteen on
siis Kristuksen seuraamista ja sen asettamista yhtä tärkeälle paikalle elä-
mässämme kuin jokapäiväinen ravinto ja vesi. Meidät kaikki on kutsuttu
elämään jokapäiväisessä elämässämme todeksi uskoamme ja rakkauttam-
me Kolmiyhteiseen Jumalaan.
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Juha-Pekka Rissanen

Uusi rakkauden käsky

Kun Juudas oli mennyt, Jeesus sanoi: "Nyt Ihmisen Poika on kirkastettu, ja
Jumala on kirkastunut hänessä. Ja kun Jumala on hänessä kirkastunut, on
Jumala myös itsessään kirkastava hänet, ja Jumala tekee sen aivan pian.
Lapseni, enää vähän aikaa minä olen teidän kanssanne. Te tulette etsimään
minua, mutta minä sanon nyt teille saman, minkä sanoin juutalaisille: min-
ne minä menen, sinne ette te pääse. Minä annan teille uuden käskyn: ra-
kastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin
toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te ra-
kastatte toisianne." "Herra, minne sinä menet?" kysyi Simon Pietari. Jeesus
vastasi: "Minne minä menen, sinne et sinä nyt voi tulla minun kanssani,
mutta myöhemmin kyllä tulet." Pietari sanoi: "Herra, miksi en nyt pääse
mukaasi? Minä annan vaikka henkeni puolestasi." Jeesus sanoi hänelle: "Si-
näkö annat henkesi minun puolestani? Totisesti, totisesti: ennen kuin kukko
laulaa, sinä kolme kertaa kiellät minut."
(Joh. 13:31-35)

Katkelma on osa Jeesuksen jäähyväispuhetta oppilailleen. Tuossa tilantees-
sa Herramme on tiivistänyt joitakin olennaisia asioita puheeseensa.  On ky-
se asioista, jotka Jeesus sanoi vähän ennen kuolemaa ajatellen oppilaiden
jaksamista kuohuvissa vaiheissa eteenpäin.

Aluksi todetaan Juudaksen lähteneen toteuttamaan tehtäväänsä, omaa roo-
liaan Jumalan suunnitelmissa. Kun Jeesus puhuu kirkastumisestaan, Juma-
lan kirkastumisesta Hänessä, viittaa Hän ainutlaatuiseen syntien sovitus-
työhön ja kuoleman voittamiseen, jotka olivat mahdollisia vain Jumalan Po-
jalle. Hän lisää myös toteamuksen, joka herätti hämmästelyä jälkikäteen:
”Minne minä menen, sinne ette te pääse.” (Joh. 13:33b). Tässä lienee näh-
tävissä Hänen jumaluutensa ja se, ettei ihmiselle ole sama mahdollista kuin
Jumalalle.

Keskeisin opetus evankeliumikatkelmassa on Jeesuksen kehotus oppilail-
leen rakastaa toinen toistaan samoin kuin Hän on rakastanut oppilaitaan.
Tämä ei ole se rakkauden kaksoiskäsky, joka on ilmoitettu jo Vanhassa tes-
tamentissa (3 Moos. 19: 18), eikä sisällöltään sama opetus, joka kuuluu 1.
vuosikerran mukaiseen Matteuksen evankeliumitekstiin (Matt. 22: 34-40).
Samantapaisia kehotuksia sisältyy monien kansojen eettiseen opetukseen.
Mainituissa keskusteluissa pohdinnan lähtökohtana on ollut se, mikä lain
määräyksistä on suurin tai miten Jumalan säätämä pyhä laki on tiivistettä-
vissä. Silloin tärkeimmäksi on mainittu ensinnäkin se, että Jumala on rak-
kautemme ensimmäinen kohde - ja toiseksi lähimmäisemme, itsemme ta-
voin. Johanneksen evankeliumin sisältämässä opetuksessa sen sijaan Jee-
sus antaa seuraajilleen ohjeeksi ennen kaikkea rakastaa toinen toistaan. On
oikeastaan kyse Hengen hedelmästä, rakkauden toimimisesta käytännössä.
Esikuvana tästä on Herramme itse. Samalla jäähyväisaterialla Hän pesi op-
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pilaittensa jalat (Joh. 13:4, 5), mikä oli johdonmukainen osoitus siitä, mitä
Hän tarkoitti palvelun kautta toteutuvalla rakkaudella.

Kyse on lopulta jopa vihollisen rakastamisesta (Matt. 5: 44), mikä on ihmi-
selle omine voimineen mahdotonta. Siinä toteutuu Jeesuksen rakkauden
ainutlaatuisuus. Sen on toteuduttava Jeesuksen seuraajien omassa keskuu-
dessa, jotta maailma tuntisi heidät Jeesuksen opetuslapsiksi. Kyse ei ole
mistään hempeilystä, vaan todellisesta vaivannäöstä vihollisuuden muurien
sortumiseksi. Tähän Jeesuksen seuraaja saa voimansa vain Pyhän Hengen
vaikutuksesta (Gal. 5: 22). Kun ajattelemme haasteita, joita kohtaamme,
saatamme lähes menettää toivomme. Siihen ei kuitenkaan ole syytä kul-
kiessamme tuon Jeesuksen jalanjäljissä, joka on Jumalan rakkaus itse ja
joka antoi ainoan täydellisen esikuvan Jumalan tahdon täyttämisestä.
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Rukousaiheita lähetyspyhän teemaan

Uskon herättäminen

Jumalani, uskon vakaasti kaiken sen, minkä sinä, iankaikkinen erehtymätön
Totuus, olet ilmoittanut ja pyhän kirkkosi kautta meille julistat. Tässä uskos-
sa tahdon elää ja kuolla. Herra, lisää uskoani.

Toivon herättäminen

Jumalani, luotan vakaasti siihen, että sinä suuren laupeutesi ja Vapahta-
jamme Jeesuksen Kristuksen ansioiden tähden annat minun syntini anteeksi
sekä armon sinun tahtosi täyttämiseen, jotta saavuttaisin iankaikkisen au-
tuuden. Tämän sinä itse olet luvannut. Herra, vahvista toivoni.

Rakkauden herättäminen

Jumalani, rakastan sinua kaikesta sydämestäni ja yli kaiken, koska olet Isäni
ja suurin hyväntekijäni, mutta varsinkin siksi, että olet korkein Hyvyys ja
itse Rakkaus. Sinun tähtesi rakastan myös lähimmäistäni niin kuin itseäni.
Herra, sytytä minuun yhä täydellisempi rakkaus.

(www.catholic.fi – Yleisimpiä rukouksia)

Uskon hedelmät

Herra, olkoon minulla vahva usko sydämessä, pelastuksen kypärä päässä,
Kristuksen merkki otsassa, totuuden sana sydämessä ja suussa. Olkoon
mielessäni hyvä tahto ja rinnassani alati palava rakkaus Jumalaa ja lähim-
mäistäni kohtaan. Olkoon ruumiini vyötettynä puhtauteen, työni nuhteetto-
muuteen. Olkoon syömiseni, juomiseni ja nukkumiseni kohtuullista ja koko
elämäni raitista. Tehköön myötäkäyminen minut nöyräksi, vastoinkäyminen
kärsivälliseksi. Olkoon omassatunnossani rauha. Suo minun panna toivoni
sinuun, anna kaipuu iankaikkiseen elämään. Anna minun pysyä elämäni lop-
puun saakka ja tulevaan iankaikkiseen elämään asti vahvana sinun hyvyy-
dessäsi. Aamen.

Jumalan aijnoan olcohon kijtos. Rukouksia Agricolan Rukouskirjasta. 2007

http://www.catholic.fi
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Otteita ortodoksisesta akatistoksesta luomakunnalle

Oi aikakausien Kuningas, joka pelastavaisen kaitselmuksesi voimassa pidät
oikeassa kädessäsi kaikki ihmisen elämän tiet. Minä kiitän Sinua kaikista
näkyväisistä ja salaisista hyvyyksistä, maallisesta elämästä ja tulevasta tai-
vaallisesta ilosta Sinun valtakunnassasi. Vuodata runsaasti armoasi myös
tulevaisuudessa meille, jotka laulamme Sinulle: Kunnia olkoon Sinulle, oi
Jumala, iankaikkisesti!
(1. kontakki)

Mitä onkaan ylistykseni Sinun edessäsi! Korvani eivät kuule kerubien laulua;
sen kuulevat vain vanhurskaiden sielut. Tiedän vain miten luonto ylistää
Sinua. Minä näin talvella kuinka kuun valaisemana ja hopealle välkkyvän
lumen peittämänä koko maa hiljaisesti rukoilee Sinua. Minä näin kuinka
nousevan auringon purppuranpunaiset säteet iloitsevat Sinussa ja kuinka
lintujen kuorot visertäen ylistävät Sinua. Kuulin kuinka salaperäisesti metsä
puhuu Sinusta, kuinka tuulet suhisevat ja purot solisevat Sinun nimeäsi ja
kuinka tähdet saarnaavat Sinusta. Mitä onkaan minun ylistykseni Sinun
edessäsi, oi Herra! Luonto on kuuliainen, mutta minä en koskaan lakannut
murehduttamasta Sinua. Niin kauan kuin elän ja näen Sinun rakkautesi tah-
don kunnioittaa Sinua, tahdon rukoilla Sinua ja huutaa Sinulle:

Kunnia Sinulle, joka näytit meille valkeuden.
Kunnia Sinulle, joka rakastat meitä mittaamattomalla,
jumalallisella rakkaudella.
Kunnia Sinulle, joka suojelet meitä enkelien ja pyhien kirkkailla joukoilla.
Kunnia Sinulle kaikkipyhä Isä, joka annat meille valtakuntasi.
Kunnia Sinulle, meidän tähtemme kärsinyt ainokainen Poika.
Kunnia Sinulle, oi pyhä Henki, tulevaista elämää antava aurinko.
Kunnia olkoon Sinulle, pyhä Kolminaisuus, jumalallinen ja kaikkihyvä.
Kunnia olkoon Sinulle, oi Jumala, iankaikkisesti!
(12. iikossi)

Optinan isien rukous sielun rauhaksi

Herra, suo minun rauhallisin mielin kohdata kaikki, mitä päivä tuo tulles-
saan. Suo minun varauksetta antautua sinun tahtoosi. Opasta ja tue minua
kaikessa, päivän jokaisena hetkenä. Saanpa päivän mittaan millaisia uutisia
tahansa, opeta minua ottamaan ne vastaan tyynin sydämin ja järkkymät-
tömän varmana, että kaikessa tapahtuu sinun pyhä tahtosi. Kaikessa, mitä
sanon ja teen, johdata ajatuksiani ja tunteitani. Ennalta aavistamattomissa
tilanteissa auta minua muistamaan, että kaikki on sinun lähettämääsi. Ope-
ta minua olemaan suora ja rehellinen muita ihmisiä kohtaan, etten saattaisi
ketään levottomaksi enkä aiheuttaisi kenellekään mielipahaa. Herra, anna
minulle voimaa kantaa tänään uupumukseni, anna voimaa kohdata päivän
jokainen tapahtuma. Ohjaa tahtoani ja opeta minua rukoilemaan, usko-
maan, toivomaan, antamaan anteeksi ja rakastamaan. Amen.
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Herran rukous

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan
päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä
jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille anteeksi velkamme
niin kuin mekin annamme anteeksi

velallisillemme.

Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta ja voima
ja kunnia iankaikkisesti.

Aamen.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston
1.2.1973 hyväksymä ekumeeninen sanamuoto


