Kristinuskon ydin
Sanoma kaikkialta kaikkialle
Rastin vetäjälle:
1. Kristinuskon ydin
2. Tehtävä
3. Jos jää aikaa -laatikko

HUOM! Rastin pisteyttää pelin johtaja eli joku
leirin työntekijöistä.

Rastiohje

Rastille mukaan:

• Paperit viestin kirjoitusta varten TAI paperille
kirjoitettuna puhelinnumero, johon viestit/videot voi lähettää
• Halutessanne puhelin, jolla viestit lähetetään pelin johtajalle

1. Kristinuskon ydin
– Kristinusko on maailman suurin uskonto (n. 31%
maailma väestöstä eli 2,2 miljardia kristittyä)
– Kristinuskon painopiste on siirtynyt: kirkot kasvavat
Aasiassa ja Afrikassa, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa monet kirkot menettävät jäseniä
kristinusko leviää usein nuorten ihmisten keskuudessa ja siellä, missä ihmiset elävät marginaalissa,
esim.: köyhien, syrjittyjen, vähemmistöjen ja naisten
parissa. Sanoma kaikkia ihmisiä tasavertaisesti rakastavasta Jumalasta tuo toivon ja ihmisarvon.
Lähetystyö tarkoittaa sitä, että kaikkien kristittyjen
tehtävä on kertoa Jeesuksesta niille, jotka eivät vielä
tai enää tunne häntä.

Lähetystyön nimissä on tehty arveluttavia tekoja mm.
pakottamalla ihmisiä kääntymään kristityiksi. Kirkko
on myöntänyt näitä virheitä.
Lähetys ei ole eurooppalaisen kulttuurin viemistä.
Se, mitä sanoma Jeesuksesta merkitsee, muovautuu
eri kulttuureissa erilaiseksi. Kuten riparillakin, sitä saa
tutkia rauhassa, ja uskoa, jos haluaa. Samalla kulttuurit
ovat jatkuvasti muokkautuvia: globalisaatio ja esim.
Internetin laaja saatavuus vaikuttavat ihmisten maailmankuvaan merkittävästi
Eurooppalainen kulttuuri on kristillistä: se näkyy
esimerkiksi ihmiskäsityksessä, lainsäädännössä, moraalissa. Tutkijat kuvaavat ateisteja usein ”kristityiksi
ateisteiksi” – Jumala johon he eivät usko, muistuttaa
kristillistä ajatusta Jumalasta.

Rasti
Kristinuskon
ydin

2. Tehtävä

4. Jos jää aikaa:

Luokallenne on tullut uusi oppilas Afganistanista.
Hän on muslimi. Luokkakaveri on kiinnostunut
suomalaisesta kulttuurista ja ihmisistä. Hänelle
uskonnosta keskusteleminen on tavallista. Luokkakaveri ihmettelee, kuinka ihmiset voivat kuulua
kirkkoon eivätkä kuitenkaan käy siellä ollenkaan.
Heidän perheensä käy moskeijassa aina perjantaisin ja päivittäin rukoillaan viidesti.

Länsimaissa kulttuurimme on kristillistä. Monet
ihmisten väliset asiat heijastuvat myös siihen,
miten yhteisöt ja yhteiskunta toimii. Näin ei ole
kaikkialla.

Käytte keskustelua WhatsAppissa. Hän kysyy
teiltä, mitä kristinusko on ja mikä siinä on tärkeintä. Mitä vastaatte?
HUOM! Vastauksen voi toteuttaa helposti paperille kirjoitettuna viestinä. Toinen vaihtoehto
on pelinjohtajalle (joku opettajista) lähetetty
WA-viesti tai videoklippi, jonka aika määritellään
pelinjohtajan toimesta (esim. 30s.).

3. Pisteytys
• Jokaiseen viestiin tulee ryhmän nimi (tai WA:ssa
näkyy yhden ryhmäläisen nimi)
• Pelinjohtaja kerää kaikki vastaukset ja pisteyttää ne suhteessa toisiinsa: sisällöllisesti runsain
vastaus 5p., seuraava 4p., jne.
• + 1p. hyvästä yhteistyöstä

Tässä muutamia esimerkkejä, miten kristinusko
on vaikuttanut ihmisten elämään.
- Venezuela: Guajiro-intiaaneilla ei ollut ollenkaan sanaa ”anteeksi”. Kaikki rikkomukset
korvattiin rahalla tai kostolla, äärimmillään verikostolla. Anteeksiannon oppiminen on korjannut
vuosikymmenten kiistoja eri perheiden välillä.
Lähetystyöntekijä Leena Piirainen
- Tansania: kristillisen käsityksen mukaan avioliitto on kahden ihmisen välinen. Tansaniassa on
yleistä, että moniavioisuuden lisäksi on niiden
ulkopuolisia (seksi)suhteita. Tämä edistää
HIV:n leviämistä. Yksiavioisuuteen liittyy ihanne
uskollisuudesta ja aviopuolison kunnioittamisesta. Tämä on parantanut etenkin naisten asemaa
monin tavoin.
Lähetystyöntekijä Kati Kemppainen
- Taiwan: usko henkivoimiin ja esi-isien henkiin on monessa kaukoidän kulttuurissa yleistä.
Kristus on voittanut kuoleman eli pahan vallan.
Pyhä Henki suojelee ihmisiä ja poistaa pelon: epäonnistumisten takia ei tarvitse pelätä esimerkiksi
esi-isien häpeää tai kostoa.
Lähetystyöntekijä Jouni Heiskanen
- Nepal: jälleensyntymään uskovat ajattelevat,
että elämän epäonniset tapahtumat ovat kosto
edellisen elämän rikkomuksista. Ihmisen pitää
myös elää siinä osassa, minkä hän on saanut,
jotta seuraava jälleensyntymä olisi onnekkaampi.
Jeesus opettaa, että jokaisen ihmisen elämä on
arvokas. Jonain päivänä Jeesus palaa takaisin.
Häneen uskovat saavat viettää iankaikkisuuden
Jumalan kanssa – huolimatta teoista.
Lähetystyöntekijä Kirsti Kirjavainen

