
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeesuksen lähettiläät 
Jesu sändebud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aineistoa 

kristittyjen yhteisen  
ekumeenisen lähetyspyhän viettoon 

8–9.10.2016 
Material för  

firandet av de kristnas gemensamma  
ekumeniska missionshelg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

 - 2 - 

Sisältö / Innehåll 
 
Saatteeksi .................................................................................... 3 
Inledning ..................................................................................... 4 
Kuninkaanpojan häät .................................................................. 5 
Bröllopdfesten ............................................................................ 6 
Edessämme on avoimia ovia ....................................................... 7 
Sana saa aikaan sen, mitä lupaa .................................................. 8 
Rukouksia – Böner ...................................................................... 9 
 
 
Kirjoittajat – medverkande 
Richard Brewis, pastori, Suomen Vapaakirkko 
Jukka Norvanto, lähetysteologi, Lähetysyhdistys Kylväjä 
Isä Toan Tri Nguyen, Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan pappi 
 
 
Työryhmä/Arbetsgruppen 
Richard Brewis (SVKN, vap.) 
Jukka Norvanto (SLN, ev.lut.) 
Maria Hattunen (SEN, ort.) 
Isä Toan Tri Nguyen (SEN, kat.) 
 
 
Julkaisijat 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto, SEN, www.ekumenia.fi 
Suomen Lähetysneuvosto, SLN, www.lähetysneuvosto.fi 
Suomen Vapaakristillinen neuvosto, SVKN, www.svkn.fi 
 

 
 
 
 

http://www.ekumenia.fi/
http://www.lähetysneuvosto.fi/
http://www.svkn.fi/


  

   

 - 3 - 

Saatteeksi 
 
Kristuksessa rakkaat sisaret ja veljet  
 
Ekumeenista lähetyspyhää vietetään jälleen lokakuun toisena viikonvaihteena, joka tänä 
vuonna on 8.–9.10. Lähetyspyhän teema on evankelisluterilaisen kirkon vuosiaiheiden mu-
kaisesti Jeesuksen lähettiläät. Vakiintunutta tapaa noudattaen lähetyspyhän aineistossa eri 
kirkkoihin kuuluvat henkilöt reflektoivat sunnuntaille annettuja raamatuntekstejä.  
Vanhan testamentin teksti on katolisen kirkon sunnuntain 9.10. teksteistä ja muut raama-
tuntekstit ovat ev.-lut. kirkon kirkkokäsikirjan teksteistä. 
 
Tämän vuoden evankeliumissa meitä kutsutaan kuninkaan pojan häihin. Lähettiläät kutsu-
taan ensin juhlaan, suureen iloon. Kutsutut saavat peseytyä kuten Naaman Vanhan Testa-
mentin tekstissä tullakseen terveiksi, saadakseen haavojensa tilalle ehjän ihon, murheen 
tilalle ilon. Ilohuoneesta on hyvä lähteä ulos kutsumaan muitakin hääjuhlaan. 
 
Ekumeeninen lähtökohta kirkon missiolle on sen paras todistus maailmalle. Jeesuksen seu-
raaminen on rakastamista, lempeyttä, armahtamista, omastaan jakamista ja profeetallista 
sanomaa köyhien ja syrjittyjen puolesta. Se on kutsumista ilojuhlaan, viipymistä murheelli-
sen rinnalla. Seuraaminen itsessään tarkoittaa toisen askelissa kulkemista, antautumista ja 
luottamista.  Yhdessä vietetty ekumeeninen lähetyspyhä muistuttaa kristittyjen yhteisen 
todistuksen ja keskinäisen rauhan merkityksestä. Voimme todistaa vain siitä ilosanomasta, 
jonka myös jaamme keskenämme. 
 
Ekumeenista lähetyspyhää on hyvä viettää yhdessä sellaisella tavalla, joka ottaa huomioon 
erilaiset kirkolliset traditiot. Seurakunnat voivat suunnitella yhteisen Raamattu-
meditaation, jumalanpalveluksen tai rukoushetken. Perinteinen tapa viettää ekumeenista 
lähetyspyhää on kutsua omaan kirkkoon saarnavieraaksi toisen sisarkirkon edustaja. On eri 
asia viettää oman seurakunnan lähetyspyhää kuin yhteistä ekumeenista lähetyspyhää. 
 
Ekumeenisuus viittaa myös koko maanpiiriin. Kirkon missiossa olemme samassa työssä hy-
vin erilaisten ihmisten kanssa: niin kulttuurisesti, maantieteellisesti kuin uskonnollisen nä-
kökulmankin suhteen. Meille kaikille on kuitenkin yhteistä olla niin Kristuksen kutsumia 
kuin hänen lähettämiäänkin. Ekumeeninen lähetyspyhä tarjoaa kirkoille mahdollisuuden 
kansainvälisyyden korostamiseen ja erilaisuuden rikkaudesta ammentamiseen tähän yhtei-
seen juhlaan. 
 
Olkoon ekumeeninen lähetyspyhänne yhteistyön ja ilon juhla! 
 
Mari-Anna Pöntinen 
pääsihteeri 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto 
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Inledning 
 
Kära bröder och systrar i Kristus 
 
Också detta år firar vi ekumenisk missionshelg andra veckoslutet i oktober, 8-9.10. Miss-
ionshelgens tema är Jesu sändebud, söndagens tema i den lutherska kyrkan. Enligt tidigare 
praxis reflekterar olika kyrkors representanter över söndagens bibeltexter. Den gammal-
testamentliga texten är hämtad ur katolska kyrkans texter för söndagen 9 oktober, de öv-
riga texterna är hämtade ur den lutherska kyrkohandboken.  
 
Årets evangelietext inbjuder oss till kungasonens bröllop. De utsända inbjuds först till den 
stora glädjefesten. De får tvätta sig likt Naman i den gammaltestamentliga texten. Då blir 
de rena och deras hud blir frisk igen, sorgen byts i glädje. Från glädjens hus är det gott att 
gå ut för att bjuda andra till fest.   
 
En ekumenisk utgångspunkt är det bästa vittnesbördet för kyrkans mission. Att följa Jesus 
är att älska, att visa hänsyn och omsorg, att dela med sig och att förkunna ett profetiskt 
budskap om att ta sig an de fattiga och utstötta. Det innebär också att bjuda till fest och att 
trösta dem som sörjer. Efterföljelse är att gå i en annans fotspår, att ge sig hän och hysa 
tillit. När vi tillsammans firar ekumenisk missionshelg påminns vi om vad det gemensamma 
kristna vittnesbördet och inbördes fred betyder. Vi kan bara vittna om det glädjebud som 
vi får dela med varandra.  
 
Det är bra att fira ekumenisk missionshelg tillsammans och uppmärksamma olika kyrkors 
traditioner. Församlingarna kan tillsammans planera en bibelmeditation, en gudstjänst 
eller en bönestund. Ett vanligt sätt att fira ekumenisk missionshelg är att inbjuda en gäst-
predikant från grannförsamlingen. Det är skillnad på att fira församlingens missionshelg 
och fira en ekumenisk missionshelg.  
 
Ekumenik hänvisar också till hela världen. Genom kyrkans mission är vi knutna till männi-
skor som är annorlunda än vi, kulturellt, geografisk eller religiöst. Vi delar i alla fall erfaren-
heten att både vara kallade av Kristus och hans utsända. Ekumeniska missionshelgen ger 
kyrkan en möjlighet att betona det internationella, en fest när vi kan berikas av mångfal-
den.   
 
Låt vår ekumeniska missionshelg bli en glädjens och gemenskapens fest! 
 
Mari-Anna Pöntinen 
generalsekreterare 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto 
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Kuninkaanpojan häät 
Matt. 22: 1-14 

 
Oletko koskaan saanut odottamatonta kutsua osallistua hienoon juhlaan, kutsua joka yllätti 
sinut täysin? Minä olen saanut. Toimin Kaakkois-Aasiassa lähetystyössä kun eräänä päivänä 
posti toi illalliskutsun kuningatar Elisabeth II:n kuninkaalliselle huvijahdille HMY-
Britannialle.  
 

Viikon kuluttua jahti vierailisi lähisatamassamme ja juhla-ateria olisi tarjolla. Hämmennyin. 
Miksi minä? Mikä on pukeutumiskoodi? Kuinka pitää puhutella kuninkaallisia? Tilanne tun-
tui epätodelliselta, kun edellisellä viikolla olin ollut Borneon sisämaan sademetsässä entis-
ten pääkallonmetsästäjien luona ja nukuin bambumajan lattialla hyttysverkon alla. Toivut-
tuani yllätyksestä muutin aiemmin sovittua matkasuunnitelmaani ja vastasin kutsuun 
myöntävästi. Vein pukuni pesulaan ja valmistauduin juhlaan. Olisinhan minä voinut kieltäy-
tyäkin kutsusta. Olihan minulla muita suunnitelmia – tärkeitä sellaisia. Tajusin kuitenkin, 
että tämä on ainutlaatuinen tilaisuus. Tartuin tarjoukseen, enkä pettynyt – juhla oli hieno. 
 

Vertauksessaan kuninkaanpojan häistä Jeesus kertoo ihmisistä, jotka torjuvat kutsun osal-
listua Jumalan järjestämään juhlaan. Yllättävästi he olivat uskonnollisia johtajia, jotka ken-
ties luulivat pääsevänsä suureen juhlaan ilman kutsua, koska heillä oli omasta mielestään 
oikeus päästä sinne. Heille oli jo paikat varattuina. Jeesus kuitenkin yllättää heidät täysin 
kun kertoo, että heidän paikkansa annetaankin toisille. Jumalan juhla-aterialle osallistuvat 
odottamattomat vieraat. Kaikki, jotka vastaavat myöntävästi kutsuun pääsevät mukaan – 
sekä juutalaiset että ei-juutalaiset. Jumalan suuri juhla täyttyy ihmisistä. Tämä on se ilosa-
noma, jonka Jeesus tuo. Jos kutsutut ovat niin kiinni omissa askareissaan, että laiminlyövät 
tilaisuutensa, tämä ei estä Jumalan suunnitelmaa sillä, ”...häähuone täyttyi aterialle tulleis-
ta…niin pahat kuin hyvät.” 
 

Tähän asti ilosanoma kuulostaa houkuttelevalta – armoa osoitetaan niille, jotka eivät an-
saitse pääsyä Jumalan luo. Mutta Jeesus puhuu myös seurauksista. Kieltäytyminen kutsusta 
nähdään vakavana asiana – se on kapinointia Jumalaa vastaan. Jääminen juhlan ulkopuolel-
le merkitsee tuomiota. Kun Jeesus puhuu tuomiosta se saa meidät levottomiksi, mutta ar-
mo on ainoastaan armoa, jos sen vastakohta on todellinen vaihtoehto. 
 

Jumalan valtakunnan ovi on nyt auki kaikille ihmisille, mutta jokaisen täytyy elää tämän 
ilosanoman opetuksen mukaista elämää. Syntisistä tulee pyhiä. Jumalan valtakunta merkit-
see elämistä Jumalan yhteydessä – suhteessa Jeesukseen ja hänen opetuksensa noudatta-
mista. 
 

Lähetystehtävämme on vielä kesken. Kehottakaamme ihmisiä kaikkialla vastamaan myön-
tävästi Jumalan kutsuun uskoa Jeesukseen Herrana ja Vapahtajana. ’Menkäämme nyt teille 
ja toreille ja kutsukaamme häihin keitä vain tapaamme’ koska ’kaikki on valmiina.’  
Richard Brewis 
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Bröllopsfesten 
Matt. 22: 1-14 

 
Har du någonsin fått en oväntad inbjudan till en fin fest, en inbjudan som överraskade dig 
totalt? Det har jag. Jag jobbade på en ambassad i Sydostasien när posten en dag levererade 
en middagsinbjudan till drottning Elisabet II:s lustjakt HMY Britannia. 
 
En vecka senare skulle det kungliga fartyget lägga till i närheten av ambassaden och en 
festmiddag skulle serveras. Jag kände mig ställd. Varför jag? Hur ska man klä sig? Hur tillta-
lar man kungligheter? Situationen kändes overklig: veckan innan hade jag varit i regnsko-
gen i inlandet i Borneo, där jag övernattade under ett myggnät på golvet i en bambuhydda 
hos en stam som tidigare praktiserat huvudjakt. Men när jag hämtat mig från överrask-
ningen ändrade jag mina reseplaner och tackade ja till inbjudan. Jag förde min kostym till 
tvätteriet och gjorde mig redo för festen. Jag hade förstås också kunnat tacka nej. Jag hade 
faktiskt andra planer – viktiga planer. Jag insåg ändå att det här var ett unikt tillfälle. Jag 
grep chansen och blev inte besviken – det var en fin fest. 
 
I sin liknelse om bröllopsfesten berättar Jesus om människor som tackar nej till inbjudan att 
delta i den fest som Gud ordnar. Överraskande nog var det religiösa ledare som kanske 
trodde att de kunde delta i festen utan inbjudan, eftersom de ansåg sig ha rätt att delta i 
alla fall. Det fanns platser reserverade för dem. Men Jesus överraskar dem totalt genom att 
berätta att de platserna ges till andra människor. I Guds festmåltid deltar oväntade gäster. 
Alla som tackar ja till inbjudan får vara med – såväl judar som icke-judar. Guds stora fest 
fylls av människor. Det är det glädjebudskap Jesus kommer med. Om de som blir inbjudna 
är så upptagna av sina egna sysslor att de missar chansen hindrar det inte Guds plan, för 
"bröllopssalen fylldes med gäster", "onda och goda". 
 
Så långt låter ju glädjebudskapet lockande – de som inte förtjänar att få komma till Gud får 
nåd. Men Jesus talar också om följderna. Att inte bry sig om inbjudan ses som något allvar-
ligt – det är ett uppror mot Gud. Att bli utanför festsalen innebär en dom. När Jesus talar 
att döma gör det oss rastlösa, men nåd är endast nåd om motsatsen på riktigt är ett alter-
nativ. 
 
Dörren till Guds rike står nu öppen för alla människor, men var och en ska leva ett liv som 
är förenligt med det glädjebudet lär. Syndiga blir heliga. Guds rike innebär ett liv i gemen-
skap med Gud – i gemenskap med Jesus och att vi följer hans lära. 
 
Vårt missionsuppdrag är ännu på hälft. Låt oss uppmuntra människor överallt i världen att 
svara jakande på Guds inbjudan att tro på Jesus som Herre och Frälsare. ”Låt oss nu gå ut 
och ställa oss där vägarna skiljs och bjuda alla vi ser till bröllopet” för ”allt är färdigt”. 
 
Richard Brewis 
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Edessämme on avoimia ovia 
2. Tim. 4:1-5 

 

Toisen Timoteuskirjeen katkelma sisältää paljon kehotuspuhetta: Julista sanaa, astu esiin 
sopivaan ja sopimattomaan aikaan, nuhtele, moiti ja kehota… pysy sinä järkevänä kaikissa 
tilanteissa, kestä vaivat, julista evankeliumia ja hoida virkasi tehtävät (2. Tim. 4:2,5). Timo-
teuskirje vahvistaa kaikkia uskovia arkipäivän kristillisessä vaelluksessa. Se ei ainoastaan 
anna ohjeita Kirkon johtajille, vaan myös auttaa uskovia ymmärtämään paimenten koh-
taamia vaikeuksia.  
 

Kirjoittaja vaatii Kirkon paimenilta aktiivista ja hellittämätöntä otetta. Hän ei halua vaieta 
työn vaivoista: viran tehtäviin kuuluu myös risti. Uskonnollisesta vainosta joutuvat maail-
manlaajuisesti eniten kärsimään juuri kristityt, paimenet ja maallikot. Kaikki Kirkon jäsenet 
ovat maailman valo ja maan suola. Koko Jumalan kansa on vastuussa lähetyksestä. Usko-
vien vastuulla on myös rukoilla paimenensa puolesta, tukea häntä hänen palveluvirassaan 
ja osallistua Kirkon rakentamiseen kukin omilla armolahjoillaan. 
 

Kirkko ei voi luopua Jumalan sanan julistamisesta, jota ei tehdä ihmisiä mielistellen, vaan 
totuudessa ja rakkaudessa, parannukseksi ja pelastukseksi. Kirkko elää Sanan varassa ja 
toteuttaa eläväksi tullutta sanaa tekemällä Jumalan tahdon mukaista työtä. Paimen ei saa 
olla vain miellyttävien asioiden airut, vaan hänen tulee asettaa kyseenalaiseksi totunnainen 
ja ihmisten epäpyhät pyrkimykset. Paimenen on pysyttävä järkevänä ja valvottava opetus-
taan, jotta hänen opetuksensa olisi raitista ja Sanan mukaista. Uskovien tulee pysyä aposto-
lisessa opetuksessa paimenen johdolla, mutta väärien opettajien opetukset tulee hylätä ja 
heitä tulee karttaa. 
 

Aikamme on levoton. Viime aikojen tapahtumat osoittavat, että Kirkolla ja uskolla on tär-
keä merkitys, ei vain itse kunkin sydämessä vaan myös yhteiskunnan hyvinvoinnin kannal-
ta. Julkisuuden ja yhteiskunnallisen toiminnan vieraantuminen uskonnosta ei ole millään 
tavalla helpottanut tai rajannut tätä levottomuutta. Rauha ja oikeudenmukaisuus eivät 
toteudu, elleivät itsekkyys, ahneus ja viha väisty ja ellei todellinen huolenpito lähimmäisistä 
ole keskeinen toimintaamme ohjaava periaate. Tässä Kirkko on paljon enemmän kuin vain 
rutiinien täyttämä palveluautomaatti elämän käännekohdissa, sillä se välittää meille kestä-
viä arvoja.  
 

Laupeuden ylimääräinen riemuvuosi, jota Katolinen kirkko parhaillaan viettää, valaisee 
erityisesti myös lähetyspyhää. Se kutsuu meitä katsomaan lähetystyötä ad gentes valtava-
na hengellisen ja ruumiillisen laupeuden tekona, kuten paavi Franciscus korostaa viestis-
sään Maailman lähetyspäivää varten 2016. Meitä kaikkia kutsutaan ”lähtemään ulos” mis-
sionaarisina opetuslapsina, tarjoamaan lahjakkuutemme, jotta Jumalan laupeuden sanoma 
tuodaan koko ihmiskunnalle. Nykyajan viestinten avulla meillä on suuremmat mahdolli-
suudet levittää pelastuksen sanomaa ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Vapahtajastamme 
laajemmin kuin koskaan ennen. Edessämme on avoimia ovia. Nyt on aika käyttää kykym-
me, luovuutemme, viisautemme ja kokemuksemme Kristuksen palvelukseen. 
 
Isä Tri Nguyen 
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Sana saa aikaan sen, mitä se lupaa 
2 Kun. 5: 14–17 

 
Syyrian kuninkaan taitavan sotapäällikön, Naamanin, suurena ongelmana oli se, että hän 
oli spitaalinen. Koska Raamatussa spitaalia käytetään usein myös synnin vertauskuvana, 
Naamanistakin voitaisiin sanoa, että vaikka hän oli kyvykäs mies, hän oli silti syntinen. Siitä 
vaivasta ei kukaan voi vapautua ihmiskeinoin, niin kuin ei tuohon aikaan spitaaliinkaan ollut 
hoitokeinoa. Vaikka Raamatussa puhutaan paljon spitaalista, ainoatakaan ohjetta sen 
parantamiseksi ei anneta, jos sellaisiksi ei lasketa tätä Elisan ihmetekoa sekä myöhemmin 
Jeesuksen tekemiä tunnustekoja.  
 
Ihmisillä ei ole lääkettä syntiäkään vastaan. Ainoa apu tulee Jumalalta. 
 
Naaman oli ryöstöretkillään tuonut Israelista pienen tytön vaimolleen palvelijaksi. Tyttö oli 
kertonut emännälleen. että Naaman voisi parantua vaivastaan, jos vain menisi Samariassa 
asuvan profeetan luo. Tytön ilmeisesti neljän seinän sisällä kertomia sanoja alettiin pian 
toistella jo kuninkaan hovissa. Mikä valtava voima onkaan hyvän uutisen kertomisessa! 
 
Tytön sanojen seurauksena Syyrian kuningas lähettää Naamanin Israelin kuninkaan luo 
mukanaan kirje, jossa hän pyytää tätä päästämään Naamanin spitaalista. Kirje ja Naaman 
joutuivat siis väärään paikkaan.  
 
Profeetta Elisan kuultua tapahtumasta hän pyytää Israelin kuningasta lähettämään 
Naamanin luokseen. Näin tapahtuukin. Hän antaa Naamanille palvelijansa kautta 
lupauksen, jonka mukaan mies puhdistuisi, jos kastautuisi seitsemän kertaa Jordanissa. 
Naamania annettu lääke suututti. Se tuntui liian yksinkertaiselta ja mitättömältä. 
 
Naaman on loistava esimerkki siitä, kuinka vaikeaa ihmisen on nöyrtyä vastaanottamaan 
Jumalan tarjoama armo ja anteeksianto. Nöyryyttävintä on juuri se, ettei ihminen voi tehdä 
Jumalalle tai lähimmäisilleen mitään palveluksia sen saamiseksi. Kaikki riippuu Jumalasta ja 
hänen antamastaan sanasta. Ja sana, jonka hän on meille antanut, vakuuttaa, ettei 
yhtäkään, joka Herran Jeesuksen luo tulee, heitetä pois. 
 
Naaman sai Elisan välittämänä Herran sanan. Sana oli voimassa. Pelastus oli ikään kuin 
annettu Naamanille. Ottaisiko hän sanan todesta vai ei? Kun mies lopulta nöyrtyi 
toimimaan Jumalalta saaman sanan mukaan, hän sai avun. Sen seurauksena Naamanista, 
vieraan maan kansalaisesta, tuli Herran palvelija.  
 
Siitä lähetystyössä on nykyäänkin kysymys. Meidän tehtävänämme on välittää 
evankeliumin elämää tuovaa evankeliumin sanaa Herrasta Jeesuksesta niin lähellä kuin 
kaukanakin, ja voimme luottaa siihen, että sana saa aikaan sen, mitä se lupaakin. 
 
Jukka Norvanto 
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Rukouksia – Böner 
 
Optinan isien rukous 
 
Herra, suo minun rauhallisin mielin kohdata kaikki, mitä päivä tuo tullessaan. Suo minun 
varauksetta antautua sinun tahtoosi. Opasta ja tue minua kaikessa, päivän jokaisena het-
kenä. 
 
Saanpa päivän mittaan millaisia uutisia tahansa, opeta minua ottamaan ne vastaan tyynin 
sydämin ja järkkymättömän 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. 
 
Opeta minua olemaan suora ja rehellinen perheenjäseniäni 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, uskomaan, toivomaan, 
antamaan anteeksi ja rakastamaan. 
Aamen. 
 
Rukous opetustyön puolesta 
 
Herra, meidän Jumalamme, joka asut lähestymättömässä valkeudessa, Sinä viisauden ja 
tiedon lähde, joka opetit Salomolle viisautta ja lähettämällä Kaikkipyhän Henkesi teit kala-
miehet Evankeliumin julistajiksi, opettajiksi ja apostoleiksi, Sinä, Herra, joka sanallasi saa-
toit valkeuden loistamaan pimeydessä, anna opettajien ja oppilaiden sydämissä loistaa 
totuutesi tuntemisen ja iankaikkisen valkeutesi. Anna heille viisauden henki ja ymmärryk-
sen henki. Valista heidän sielunsa silmät, että he käsittäisivät Sinun tahtosi ja täyttäisivät 
sen. Tee heidät valkeuden lapsiksi, hedelmää kantaviksi kaikessa hyvässä työssä ja ylhäältä 
tulevan viisauden vahvistamiksi, puhtaimman ja viattomimman pyhän Äitisi, pyhien kunni-
akkaitten ja korkeasti kiitettyjen apostolien, pyhien kunniakkaitten esipaimenten, koko 
kristikunnan opettajien Basileios Suuren, Gregorios Teologin ja Johannes Krysostomoksen 
ja kaikkien Sinun pyhiesi esirukouksien tähden.  
Aamen. 
 
Rukous lähetystyön puolesta 
 
Rakkauden ja totuuden Jumala, 
Isä, Poika ja Pyhä Henki, 
jonka kirkko on avoin kaikille,  
ja joka kutsuu kaikkia pelastukseen. 
Kuule rukouksemme niiden puolesta,  
jotka eivät tunne Sinua.  
Kutsu heitä lähestymään Sinun pelastavaa totuuttasi, 
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että Sinun nimeäsi ylistettäisiin kaikkialla maailmassa. 
Ohjaa, inspiroi ja valista niitä, 
jotka kantavat Evankeliumin ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta eteenpäin. 
Vahvista meitä uskossamme ja uudista kutsumuksemme  
lähetystyöhön meissä ja kirkossasi. 
Kasvata keskuudestamme uusia lähetystyöntekijöitä,  
joilla on valmiutta seurata Sinua maan ääriin saakka. 
Tee meistä rakkautta, voimaa ja uskoa täynnä olevia hyvyytesi todistajia  
Sinun kunniaksesi ja koko maailman pelastukseksi. 
Pyhien apostoliesi ja kaikkien lähetystyössä toimineiden  
pyhien esirukouksien tähden pelasta meidät. 
Aamen. 
 
Lähetystyöntekijä 
 
Herra, lähetystyöntekijä lähtee, koska hän uskoo,  
että hänen elämänsä kasvaa täydellisestä itsensä antamisesta. 
  
Lähetystyöntekijä lähtee, koska hän ajattelee:  
jos jään tänne, siellä ei ole ketään,  
joka opettaisi köyhät rakastamaan evankeliumia. 
  
Lähetystyöntekijä lähtee, koska sinä olet hänet kutsunut,  
eikä hän voi lähettää puolestaan ketään muuta. 
  
Lähetystyöntekijä lähtee, koska hän haluaa julistaa sitä iloa, 
jonka sinä olet luvannut meille. 
  
Lähetystyöntekijä lähtee, koska köyhät odottavat häntä,  
eivätkä he voi muuta kuin odottaa. 
  
Herra, lähde hänen kanssaan!  
Mutta herätä minussakin suurta valmiutta elää  
sinun antamassasi armossa  
ja viedä eteenpäin sinun ilosanomaasi sanoin ja teoin. 
  
(Katolisen uskonnon yläasteen materiaalista, Kirkon elämää, KATT, s. 15) 
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Gud av kraft, Gud av nåd, 
Gud av leklust och skaparglädje, 
vi kommer till dig med våra tomma kärl. 
Fyll dem du med ditt goda, med allt det du tänkt för oss. 
Fyll till brädden och låt det flöda över. 
Vi tackar dig för din välsignelses ymnighet. 
Hjälp oss att inte hålla inne med det som getts oss, 
låt det goda vi fått bli till välsignelse och hjälp också för andra. 
Låt din kyrka famna hela världen 
och med öppna händer förmedla dina välsignelser 
till alla människor i din älskade värld. 
 
Vi kommer till dig också med våra skärvor, 
allt det som kunde ha blivit så mycket bättre. 
Du som ser, du som vet, du som känner varje hjärtas hemlighet, 
kom med din varma kärlek och omfamna våra såriga själar. 
Låt oss läkas i gemenskapen med dig och med varandra. 
Hjälp oss att i varje människa vi möter se dig. 
  
Dina är vi, 
som dina barn kommer vi till dig och ber: 
om friska ögon som ser de behov som finns runt om oss, 
om mjuka händer som smeker den som är ledsen, 
om villiga fötter som går en extra mil när det behövs, 
om varma hjärtan som älskar också när det inte är lätt. 
  
Tack för din nåd som räcker också för mig 
idag, i morgon och i all evighet. 
Amen 
 
Peter Sjöblom 
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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 
 
 

Herrens bön – 
ekumenisk översättning 
 
Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske,  
på jorden så som i himlen. 
 
Ge oss idag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder, 
liksom vi har förlåtit dem  
som står i skuld till oss. 
 
Och utsätt oss inte för prövning, 
utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket, din är makten  
och äran, i evighet. 
Amen. 
 
Svenska kyrkan 1996 

 


