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1. Tasaus Kristuksen seuraamisena
Mihin sinä uskot? Mikä on uskontosi? Näitä kysymyksiä Suomen Lähetysseuran työntekijät ovat
tottuneet kuulemaan toimintamaissaan, joissa kristinusko ei ole välttämättä se ensisijainen uskonto.
Jatkokysymyksiäkin seuraa helposti: mitä uskontosi määrää, miten sinun pitää elää ja harjoittaa sitä,
mitä Jumalasi käskee?
Entä täällä Suomessa: jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on, että olen kristitty, niin miten vastaan jatkokysymyksiin? Näkyykö uskoni jollain tavalla elämässäni?
Mitä on olla kristitty, Kristuksen seuraaja? Historiallisen Jeesuksen tunnustaminen voi olla yksi
asia, mutta usko Kristukseen on vielä enemmän: se on uskoa ihmiseksi tulleeseen Jumalan Poikaan.
Jumala lähetti Poikansa maailmaan, koska me ihmiset emme osanneet elää Hänen käskyjensä mukaan. Jeesus Kristus tuli konkreettisesti osoittamaan omalla esimerkillään, mikä on Jumalan tahto ja
kuinka elää sen mukaan.
Jumalalla todellakin on käskyjä ja odotuksia meille: Viljele ja varjele luomakuntaa. Pidä huolta
heikommassa asemassa olevista. Pidä katseesi ja mielesi suunnattuna Jumalaan, joka haluaa sinun,
lähimmäisesi ja koko luomakunnan parasta. Käskyistä tärkeimmät on kiteytetty Jeesuksen sanoihin:
Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi (Matt. 22: 37-39; Luuk. 10: 27; Room.
13: 9).
Entä jos en onnistu noudattamaan käskyjä? Epäonnistumisen hetkellä saan kääntää katseeni Kristukseen – hän on jo kantanut laiminlyöntimme ja unohduksemme, välinpitämättömyytemme ristille. Me saamme aloittaa alusta hänen seurassaan ja seuraajinaan. Eikä kyse ole siitä, että uskomme
vaatisi meiltä suorituksia, vaan siitä, että Jumalan, Kristuksen rakkaus muuttaa meitä.
Kristuksen seuraaminen tarkoittaa hänen esimerkkinsä seuraamista, maailman katselemista hänen
silmillään. Lähimmäisen todellista näkemistä ja kuulemista. Kysymyksen ”Mitä sinä haluat, että minä
sinulle tekisin?” kysymistä. Oikeudenmukaisuuden, köyhien ja sorrettujen puolustamista.
Kristuksen seuraaminen ei ole vain hengellinen polku, vaan se on mitä suurimmassa määrin koko
elämää määrittävä suunta. Se on elämäntapa, joka huomioi Jumalan koko luomakunnan ja toimii sen
hyväksi. Paavali sanoi sen kirjeessään roomalaisille näin: Muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että
osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä (Room.
12:2).
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Keskustelukysymyksiä:
• Mitä Kristuksen seuraaminen merkitsee sinulle?
• Uskallatko antaa Kristuksen rakkaudelle mahdollisuuden muuttaa sinua?
• Pelottaako antaa ohjat Kristukselle?

Raamatunkohtia mietiskeltäväksi ja keskustelun virikkeeksi:
• Kristuksen seuraaminen: ”Seuraa sinä minua!” ( Joh. 21: 22)
• Mieti jokaista sanaa erikseen: mitä tarkoittaa seuraaminen – ja onko kyse käskystä,
kehotuksesta vai pyynnöstä? Kristus sanoo ”sinä” – ketä hän katsoo silmiin? ”Seuraa minua!”
– pysyykö katseemme Kristuksessa vai lähteekö se harhailemaan muualle?
• Elämä kristittynä, suhde lähimmäiseen: ”Ei heidän tarvitse mihinkään mennä. Antakaa te heille
syötävää.” (Matt. 14:16)
• Rohkaisun sana – huomaammeko omat mahdollisuutemme, resurssimme lähimmäisemme
auttamiseen?
• Luomakunnan arvo: ”Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra.” (Ps 36: 6)
• Mitä tämä kertoo Jumalan suhteesta luomakuntaan? Mitä se tarkoittaa meille?
Kenen näkökulmasta elämää, luontoa ja ympäristöä tulisi ajatella?
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2. Tasaus transformaationa
Usko
Usko on Jumalan lahja ja vaikutus ihmisessä. Usko kutsuu elämään Jumalan mielen
mukaista elämää ja seuraamaan Kristusta. Se kutsuu rakastamaan arjessa, kokonaisvaltaisesti. Usko antaa mahdollisuuden aloittaa aina uudelleen. Usko pitää sisällään
armon, Jumalan hyvän tahdon ihmistä kohtaan.

Toivo
Kristuksessa Jumala on tullut luoksemme jäädäkseen. Meidät on kutsuttu elämään
ylösnousemuksen valossa, mikä tuo toivon ja tarjoaa mahdollisuuksia muutokseen.

Rakkaus
Rakkauden teot ja hyvän sanoman julistaminen kulkevat käsi kädessä. Älä kulje ohitse.
Taakat voi tasata.

Havahtuminen
Tasaus havahduttaa näkemään, jakamaan, tekemään, kokemaan ja puhumaan.
Tasaus on hyvän sanoman, evankeliumin täytäntöönpanoa ja elämistä todeksi.

Muutos
Evankeliumi luo kokonaisvaltaisesti uutta. Evankeliumi muuttaa ihmistä ja hänen
yhteisöjään. Kristus vaikuttaa ihmisessä uudistumista, joka vaikuttaa kaikkiin
elämänaloihin. Tasaus tulee todeksi.

Kokonaisvaltaisuus
Tasaus kokonaisvaltaisena ymmärtää ihmisen ja luomakunnan yhteyden ja riippuvuuden
toisistaan. Ei ole toista ilman toista. Erilaisista ihmisistä yhdessä tulee täydempi Jumalan
kuva. Olemme olemassa toisiamme ja luomakuntaa varten.

Lähimmäinen
Hyvä sanoma leviää usein arjessa pienten ja huomaamattomien asioiden kautta.
”Rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi” on edelleenkin Jeesuksen meille antama
neuvo arjen elämään. Se on Tasauksen ydin.
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Suomen Lähetysseuran dokumentit
puhuvat samoista asioista seuraavasti:
Kokonaisvaltainen muutos, transformaatio: Kirkon sanomasta Kristuksen tuomasta sovituksesta seuraa keskinäinen solidaarisuus, yhteisöjen uudistuminen, rauhan rakentaminen
sekä halu suojella ympäristöä osana luomakuntaa. (Lähetysseuran strategia 2023-2028)
Lähetystyön kokonaisvaltaisuus tarkoittaa näkökulmaa, jossa huomioidaan koko luomakunta. Se ottaa huomioon niin ruumiillisuuden, henkisyyden kuin hengellisyydenkin.
Kokonaisvaltainen missio näkee ihmisen kokonaisuutena ja osana luomakuntaa. Se ei
erottele rakkauden tekoja ja hyvän sanoman julistamista, vaan liittää ne toisiinsa.
(Elämään ja oikeudenmukaisuuteen, Suomen Lähetysseuran teologinen perusta ja yhteistyön perusteet s. 10)
Kokonaisvaltainen missio huomioi ihmisten tarpeet ja oikeudet. Se ei vastaa omaan tarpeeseensa auttaa, vaan siihen liittyy ihmisten vuorovaikutteinen kuunteleminen. Näin se
seuraa Jeesuksen esimerkkiä ihmisten kohtaamisessa. (Elämään ja oikeudenmukaisuuteen,
Suomen Lähetysseuran teologinen perusta ja yhteistyön perusteet s.11)
Jeesuksessa meillä on esimerkki, miten profeetallinen kirkko toimii. Se julistaa Jumalan
rakkautta ja hänen hyvää tahtoaan koko maailmaa kohtaan. Se tahtoo maailmaan oikeudenmukaisuutta ja ihmisen vapautumista sortavista järjestelmistä. Profeetallinen kirkko haluaa
hoitaa maailman haavoja, ei vain omiaan. Profeetallinen kirkko on maailmaa palveleva
ja maailman kärsimykseen osallistuva yhteisö, jonka tehtävä on ulospäin suuntautuva.
(Kemppainen: Jumalasta kaikki lähtee s.19)
Diakonian profeetallinen ulottuvuus merkitsee siirtymistä karitatiivisesta ajattelusta maailman aktiiviseen muuttamiseen. (Elämään ja oikeudenmukaisuuteen, Suomen Lähetysseuran teologinen perusta ja yhteistyön perusteet s. 19)
Profeetallisuus tarkoittaa näkemistä, tietoisuutta ja puolesta puhumista.
(Elämään ja oikeudenmukaisuuteen, Suomen Lähetysseuran teologinen perusta ja yhteistyön perusteet s.5)
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Keskustelukysymyksiä:
Jokaista teesiä voi pohtia erikseen tai kokonaisuutena.
Kysymyksiä pohdittavaksi itsenäisinä kysymyksinä, teesien tai raamatunkohtien kanssa:
• Miten seurakuntasi muuttaa maailmaa?
• Mihin Kristuksen rakkaus kutsuu meitä?
• Mihin asioihin lähetystyön pitäisi sinun mielestäsi vaikuttaa?
• Miten mielestäsi lähetystyössä tulee esille ihmisen kokonaisvaltaisuus?
• Mihin tämän ajan asioihin kristittyjen ja kirkon pitäisi ottaa kantaa?
• Miten arjen elämässä voit edistää luomakunnan hyvinvointia?
• Mitkä asiat rikkovat ihmisyyttä, vääristävät ihmistä Jumalan kuvana?
• Jeesus kysyi: ”Mitä sinä haluat, että minä sinulle tekisin?” Mitä vastaisit Jeesuksen kysymykseen?

Raamatunkohtia mietiskeltäväksi ja keskustelun virikkeeksi:
• 1 Moos. 1:31 ”Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää.”
• Snl 3:27- 28 ”Älä kiellä apuasi, jos toinen on avun tarpeessa ja sinä pystyt tekemään hyvää.
Älä sano lähimmäisellesi:” Mene nyt ja tule toiste, huomenna minä annan!” – kun sinulla
kuitenkin on mistä antaa.”
• Aamos 5: 7-12 “Voi teitä, jotka teette lainkäytöstä katkeraa koiruohoa ja jätätte heitteille
oikeuden! Inhoatte sitä, joka kertoo totuuden… poljette tilattomia… sorratte syytöntä.”
• Matt. 7:12 Jeesus sanoo: “Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.
Tässä on laki ja profeetat.”
• Matt. 25:35–36 Jeesus sanoo: ”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun
oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne.
Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa.
Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.”
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• Luuk 4:18 -19 Jeesus avaisi kirjakäärön: ”Herran henki on minun ylläni, sillä hän on
voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,
julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut
vapauteen.”
• Luuk. 13:18 - 21 Sinapinsiemen ja hapate -vertaus
• Luuk. 16:19 - 31 Rikas mies ja Lasarus -vertaus
• Apt. 26:23 ”… Messiaan tuli kärsiä kuolema ja ensimmäisenä nousta kuolleista sekä
julistaa valon sanomaa niin meidän kansallemme kuin muillekin kansoille.”
• Room. 12:2 ”Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa
mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen
mielensä mukaista ja täydellistä.”
• 1 Kor. 12:26 –27 ”Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet, ja jos yksi jäsen
saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa. Te olette Kristuksen ruumis,
ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen.”

Lähteet:
Elämään ja oikeudenmukaisuuteen, Suomen Lähetysseuran toiminnan teologinen perusta
ja yhteistyön periaatteet
Kemppainen Kati, Jumalasta kaikki lähtee. Ajatuksia Suomen Lähetysseuran teologisesta
asiakirjasta Elämään ja oikeudenmukaisuuteen.
Suomen Lähetysseuran strategia 2023-2028
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