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Saatteeksi / Inledning
Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään 8–9.10.2011. Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) ja Suomen Lähetysneuvosto (SLN) ovat
nimenneet työryhmän valmistelemaan aineistoa lähetyspyhää varten. Aineisto
on nyt käsillä. Kirjoittajina on eri kirkkokuntien jäseniä.
Lähetyspyhän tausta ja idea on korostaa kristittyjen yhteistä rukousta
Kristuksen maailmanlaajan kirkon lähetys- ja kehitysyhteistyön puolesta.
Tavoitteena on vahvistaa kristittyjä yhteisessä todistus- ja palvelutehtävässä eri puolilla maailmaa ja innostaa nuoria lähetysvastuuseen.
Muuttuva maailma on suuri haaste lähetystyölle. Euroopassa on alueita,
joissa vanhuksien osuus väestöstä on suuri – ihmisiä jotka lähivuosina kohtaavat iankaikkisuuden. Yli puolet maailman väestöstä asuu nyt kaupungeissa,
joiden liikkuvaa väestöä pitäisi osata kohdata. Suurin osa lapsista ja nuorista
asuu Aasiassa ja Afrikassa, mutta suurin osa lähetystyöstä kehitysmaissa
kohdistuu aikuisiin.
Meidän tehtävämme on viedä Jumalan ilosanoma maailman ääriin asti.
Jumala on pyhä, oikeudenmukainen ja vanhurskas. Kukaan ei voi astua hänen
eteensä ilman Kristusta. Tehtävämme on kertoa koko maailmalle että Kristus
on kuollut kaikkien ihmisten puolesta.
Tästä aineistosta löytyy rukouksia, raamattutunteja ja saarnavirikkeitä.
Tavoitteena on tukea kristillisiä seurakuntia ja yhteisöjä lähetyspyhän valmisteluissa.
De kristnas gemensamma ekumeniska missionshelg firas 8–9 oktober 2011.
Ekumeniska Rådet i Finland och Finska Missionsrådet har utsett en arbetsgrupp att sammanställa ett material för missionshelgen. Materialet ligger nu
för handen. Skribenterna är medlemmar i olika kyrkosamfund.
Missionshelgens bakgrund och idé är att framhäva de kristnas gemensamma bön för Kristi världsvida kyrkas mission och utvecklingssamarbete.
Målet är att stärka de kristna i den gemensamma uppgiften att vittna
och tjäna på olika håll i världen och uppmuntra de unga till missionsansvar.
Den förändrade världen är en stor utmaning för missionsarbetet. I Europa finns områden där åldringarnas andel av befolkningen är synnerligen stor –
människor som under de närmaste åren står inför evigheten. Över hälften av
världens befolkning bor nu i städer, vars rörliga befolkning vi borde kunna nå.
Största delen av barnen och de unga bor i Asien och Afrika, men den största
missionsinsatsen i utvecklingsländerna är inriktad på de vuxna.
Vår uppgift är att föra Guds glada budskap till jorden yttersta gräns. Gud
är helig, rättvis och rättfärdig. Ingen kan stå inför honom utan Kristus. Vår
uppgift är att berätta för hela världen att Kristus har dött för alla människor.
I detta material finns böner, bibeltimmar och predikoutkast. Målet är att
stöda kristna församlingar och samfund i förberedelserna inför missionshelgen.
Siunausta toivottaen / Med önskan om välsignelse
Työryhmä / Arbetsgruppen
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Hyvyyden suojaan
Lue psalmin kohta muutamaan kertaan. Mikä puhuttelee sinua? Mieti puhuttelevista asioista yhtä, keskity siihen ja huomaa, minne ajatuksesi kulkeutuvat.
Voit käyttää myös alla olevia apukysymyksiä. Niitä on yhdeksi mietiskelykerraksi liian monta Mikäli päädyt kysymyksiä käyttämään, valitse myös niistä
se, joka sinua eniten puhuttelee ja asu sen avaamissa ajatuksissa hetki. Mihin
sinua johdatetaan?
Psalmi 86:10–13
Sinä olet suuri ja teet ihmetekoja, sinä yksin olet Jumala.
Herra, neuvo minulle tiesi,
että noudattaisin sinun totuuttasi.
Paina sydämeeni syvälle
pyhä pelko nimeäsi kohtaan.
Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän
koko sydämestäni,
iäti minä kunnioitan nimeäsi.
Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä.
-

-

-

-

-

-

Mikä sinulle kertoo siitä, että Herra on suuri? Missä et oikeastaan näe
hänen suuruuttaan? Milloin ja missä tilanteessa Jumalan suuruuden
ihastelu on vallannut sinut? Tunnetko Jumalan suuruutta juuri nyt?
Mitä sinulle tarkoittaa lause ”Sinä yksin olet Jumala”? Mihin muuhun
kuin Jumalaan voit panna turvasi? Mitkä ovat ne asiat, joita ilman et
voisi kuvitella eläväsi? Kerää ne mielessäsi eteesi ja puntaroi, kenen
hallinnassa nämä asiat ovat.
Kenen tiedossa on Jumalan tie? Sinunko? Miten olet aikaisemmin saanut
selville, mikä sinulle on Jumalan tie? Miten sille pääsee?
Mitä on Herran nimen pelko voisi tarkoittaa – täysin valppaana ja hereillä oloa, kauhua, vai mitä? Mitä pelkäät eniten? Voiko Jumala olla samaan aikaan sekä hirmuinen että suloinen?
Löydätkö sydämestäsi kiitollisuutta? Mistä asioista? Mitä on kiittää koko
sydämestään? Muistatko, että olet joskus kokenut tai löydätkö nyt itsestäsi tällaista kiitollisuutta?
Kuka on koskaan noussut tuonelasta? Miten pääset mukaan Kristuksen
ylösnousemukseen? Mikä on omassa kokemuksessasi tuonelaa lähinnä
oleva paikka tai tila? Miten selvisit siitä?
Koeta nähdä kaikki tällä hetkellä elämässäsi läsnä oleva suurena Jumalan hyvyytenä. Onnistuuko, miksi ja minkä asian kohdalla ei onnistu.
Jätä itsesi, ihmisesi ja asiasi hänen hyvyytensä suojaan.

Pekka Y. Hiltunen
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Kristus ger liv
Jag vet att min återlösare lever och som den siste skall han träda fram över
stoftet. När sedan denna min sargade hud är borta skall jag i mitt kött skåda
Gud. Jag själv skall skåda honom, med egna ögon skall jag se honom, inte
med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta.
Job 19:25-27 (Folkbibeln)
Att i en pressad situation låta bli att försvara sig själv är inte lätt. Det må gälla ett verbalt påhopp eller ett fysiskt angrepp. I Jobs bok får vi ta del av en
mycket laddad uppgörelse mellan den svårt drabbade Job och hans vänner.
Vännerna menade tydligen att de visste orsaken till det som hade mött Job av
förluster på liv och egendom. Det är mitt i den diskussionen som vi hör en
befriande suck från Job: ”Jag vet att min återlösare lever!” Och det i sin tur
resulterar i att vännerna upprört fortsätter anklagelserna mot Job.
Poängen i vännernas budskap är att Job själv är orsaken till det som hänt, han
bär på hemliga synder och har inte gjort rätt för sig trots sina resurser. Och
om han ödmjukar sig skall nog Gud se till honom. Vi som har ”facit” för hela
berättelsen vet att vännernas utläggningar var i princip bra men kunde inte
tillämpas på Job i den situation han befann sig. För att budskapet ska vara
relevant räcker det inte med en god dogmatik. Vi måste kunna förmedla liv!
Söndagens tema ”Kristus ger liv” betyder i den utmaning det innebär att
kommunicera budskapet idag
1. att vi drivs av samma övertygelse som de första apostlarna. Vi ser att
de utgick från att Jesus är uppstånden. Livets furste dödades men han
fick liv igen och de var vittnen som var beredda att stå för vad de hade
hört och med egna ögon sett och tagit på med egna händer. De förmedlade inte en teori utan något som levde så starkt inom dem själva att de
var beredda att ge sina liv för denna sak. Ingen kunde stoppa dem. ”Vi
kan inte tiga om vad vi har sett och hört”.
2. att vi kan förmedla det liv som han ger. Vi tror på den helige Ande, den
Ande som föder liv! Utmaningarna är stora idag i vårt eget land och i de
länder där vi missionerar. Det är inte så att budskapet kommer in i ett
vakuum utan man har åsikter om saken. Och med de hjälpmedel för
kommunikation vi har, har de flesta i vår värld kommit i kontakt med
kristendomen på något sätt. Men vi vill ge mer än kunskap eller kristen
underhållning eller förmedla kristna sedvänjor för att lära folk att fira
vissa högtider. Kristus vill ge liv som lyfter ur mönster som skapats genom uråldriga traditioner, ett dåligt karma, en nedärvd slavmentalitet
eller en social misär på grund av alkoholism och den vanmakt yttersta
fattigdom skapar. Kristus ger livslust, motivation och vilja att uppoffra
sig för andra förutom de självklara andliga dimensionerna av frälsning
som kan ge glädje och kraft och helande. Varför skulle vi vara nöjda att
förmedla ett budskap som inte ger mera än det som man redan har?

-5-

3. att vi kan vara modeller och exempel för Livet i praktiken. Apostlarna sa
inte ”gör som vi säger och inte som vi gör” utan ”se på oss!” och ”ha
mig till föredöme liksom jag har Kristus till föredöme”. Denna personliga
tillämpning av budskapet gav under några tiotal år sådan genomslagskraft i det romerska riket att till och med kejsaren i Rom bävade. Det
finns många exempel i vår tid på människor som vågat leva ut det liv
som Kristus gett under förföljelser och tortyr, vågat ta risker under hot
och visat kärlek där hatet råder. Jag har personligen fått möta några av
dessa moderna martyrer som idag är döda men som genom sitt liv berikade mitt och tusentals andras liv. De var ödmjuka i framtoningen men
frimodiga och de drevs inte av fruktan men var likväl inte provocerande.
I den utmaning som världsreligionerna utgör krävs att vi lever ut det
som vi fått så att världen kan se att Kristus ger liv och liv i överflöd.
Job upplevde månader av sorg. Och just i den situation han befann sig då vi
citerar honom i textorden fanns bara en sak att leva av, hoppet. Det kom en
annan dag då allt blev bra igen. Kristus ger oss ett liv med hopp!
Håkan Nitovuori
Lasaruksen kuolleista herättäminen
Kristuksessa rakkaat ystävät
Eräs vaikuttavimmista Kristuksen ihmeistä on Lasaruksen kuolleista herättäminen. Meidän päähuomiomme tässä kaikessa keskittyy itse ihmeeseen ja
usein jätämme sitä edeltävät keskustelut vähemmälle huomiolle. Kristus sanoi
Martalle seuraavasti: Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun,
saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä
kuole. Uskotko tämän? (Joh. 11:25–26)
Tässä Kristuksen äärimmäisen syvällisessä opetuksessa käsitys kuolemasta
muuttuu kokonaan. Ihminen elää silloin, kun hän on yhteydessä Kristukseen,
vaikka hän ulkoisesti olisikin kuollut. Samaa asiaa voi tarkastella myös toisin
päin. Ihminen voi olla kuollut, vaikka hän ainakin ruumiillisesti näyttäisikin
olevan elävien kirjoissa.
Ihminen on täydellinen ja elävä silloin, kun hän on yhteydessä omaan Luojaansa. Syntiinlankeemuksessa ihmisestä tuli kuolevainen, koska hän omasta
vapaasta tahdostaan halusi ottaa etäisyyttä omaan Jumalaansa, joka on elämän lähde. Kristus tuli palauttamaan tuon katkenneen yhteyden ihmisen ja
Jumalan välille.
Lasaruksen kuolleista herättämisellä oli varmasti vaikutusta siihen että Kristus
sai todellisen sankarin vastaanoton ratsastaessaan pian tuon ihmeteon jälkeen
Jerusalemiin. Sanoma Kristuksen jumaluudestaan oli kantautunut ihmisten
korviin. Tuo Lasaruksen kuolleista herättäminen toimi johdantona sille vielä
suuremmalle ja vaikuttavammalle tapahtumalle, jossa Kristus itse nousi ylös
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kuolleista. Tämä taas on koko kristillisen julistuksemme keskeisin sanoma:
Kristus nousi kuolleista! – Totisesti nousi!
Jokaisen kristityn velvollisuutena on välittää tätä ylösnousemuksen ihmeellistä sanomaa eteenpäin ja muistuttaa itseään ja lähimmäisiään siitä että jokaisella ihmisellä on myös hengellisiä tarpeita joita ei voi tyydyttää maallisilla
asioilla. Ihminen tulee täydellisesti eläväksi vasta silloin, kun hänellä on yhteys Jumalaan.
Käytännössä tämän ilosanoman eteenpäin viemisessä on kysymys lähetystyön
tekemisestä, joka edellyttää aina myös vastuullisuutta. Jumala kunnioittaa
ihmisen vapaata tahtoa, jonka vuoksi myös jokaisen tulee kunnioittaa toisen
ihmisen vapaata tahtoa. Siksipä kristillinen valistustyö ei voi koskaan tapahtua niin, että väkipakolla tai pelottelemalla tuomme julistustamme esille. Kristuksen kysymys Martalle ”Uskotko tämän?” toimii myös lähetystyön periaatteena. Tuomme ihmisten korviin sanoman Kristuksesta ja samalla ikään kuin
kysymme: ”Uskotko tämän?” Tuossa tilanteessa kuka tahansa saattaa epäröidä ja kenties epäillä Tuomaan tavoin sitä sanomaa, jota me välitämme maailmalle. Tätä meidän ei tarvitse pelästyä, sillä terve ja vahva usko lähtee liikkeelle oikeastaan epäilyksestä, siitä että ihminen alkaa pohtia uskonasioita ja
omaa suhdettaan Jumalaan.
Paras ja voimakkain opetuksen ja lähetystyön väline on lopulta oma esimerkki. Kristityn ihmisen tulisi kaikessa olla hyvä ihminen, sellainen ihminen, joka
kaikissa tilanteissa toimii rakkauden hengessä. Evankeliumin julistaminen ei
lähde liikkeelle pelkistä sanoista, vaan ennen kaikkea teoista. Onhan Kristus
sanonut: Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. (Joh. 13:35)
isä Andrei Verikov
Rukouksia lähetystyön puolesta
Päivän rukous
Jumala, sinä haluat, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan
sinun totuutesi. Katso kypsän viljasatosi runsautta ja lähetä pelloillesi työntekijöitä, jotta evankeliumia saarnattaisiin kaikille luoduille. Tätä pyydämme
Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja
hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen.
Aamen.
tai:
Jumala, taivaallinen Isä, joka lähetit Poikasi Kristuksen maailmaan, vuodata
meihin lupaamasi Pyhä Henki, jotta se levittäisi totuuden siemeniä ihmisten
sydämiin ja herättäisi ne uskon kuuliaisuuteen, niin että kaikki ihmiset kasteen
kautta uuteen elämään syntyneinä kuuluisivat sinun omaan kansaasi. Tätä
pyydämme saman Kristuksen, Herramme, kautta. Aamen.
(Katolinen kirkko, Roomalainen Messukirja, s. 927–928)
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Herra Jeesus Kristus,
Sinä sanot olevasi Hyvä Paimen, joka on ”tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän” meille (Joh. 10:10).
Sinä tahdot, että kaikki ihmiset jakavat Sinun elämääsi ja tulevat Sinun opetuslapsiksesi.
Sinä tahdot, että kaikki tuntevat Sinut ja rakastavat Sinua.
Auta meitä viemään sinun viestisi eteenpäin!
Anna meille Sinun voimasi, Pyhän Henkesi, joka on aina johdattanut kirkkoa
lähetyksen teille!
Opeta meitä viisaasti ymmärtämään ajan merkkejä ja anna meille rohkeutta
elää evankeliumin mukaan!
Vahvista kaikkien kristittyjen välistä yhteyttä, jotta me kaikki kasvaisimme
yhdessä Sinun yhdeksi ruumiiksesi!
Uudista evankeliumin valolla tämä maailmamme!
Sinä, joka elät ja hallitset Isän Jumalan kanssa Pyhän Hengen yhteydessä,
Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
isä Toan Tri Nguyen
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
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