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Saatteeksi
Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään vuosittain lokakuun toisena viikonvaihteena.
Tänä vuonna lähetyspyhän ajankohta on 8.-9.10.2022. Lähetyspyhää on vietetty vuodesta 1999 alkaen.
Tämän vuoden teema on Kristityn vapaus.
Lähetyspyhä kehottaa rukoilemaan yhteisen lähetystehtävän puolesta. Lähetystyö on koko Kristuksen
kirkon yhteinen tehtävä yli kirkkokuntarajojen.
Ekumeeninen lähetyspyhä antaa mahdollisuuden tutustua oman seurakunnan ja muiden seurakuntien
lähetystyöhön. Yhteisen lähetyspyhän vietto muistuttaa meitä yhteisen todistuksen, rauhan ja
sovinnon merkityksestä. Voimme todistaa yhteisesti ylösnousseesta Kristuksesta, jotta maailma
uskoisi.
Samalla paikkakunnalla olevat eri seurakunnat voivat rukoilla oman ja sisarseurakuntien lähetystyön
puolesta. Seurakunnat voivat järjestää yhteisiä tilaisuuksia, jossa kerrotaan eri kirkkojen lähetystyöstä
tai kutsua vierailulle toisen kirkkokunnan edustajan kertomaan lähetystyöstä. Ekumeenisen
lähetyspyhän materiaalia voi käyttää erilaisissa lähetystyön tilaisuuksissa pitkin syksyä.
Lähetyspyhän aineiston on valmistellut työryhmä, johon Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen
Lähetysneuvosto ja Suomen vapaakristillinen neuvosto ovat nimenneet edustajansa.
Siunattua yhteistä lähetyspyhää!
Mayvor Wärn-Rancken, pääsihteeri
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Inledning
De kristnas gemensamma ekumeniska missionshelg firas varje år den andra helgen i oktober. Årets
datum är den 8-9 oktober 2022. Helgen har firats sedan 1999. Årets tema är kristen frihet.
Den uppmanar oss att be för ett gemensamt uppdrag. Missionsarbete är en gemensam uppgift för hela
Kristi kyrka, över samfundsgränser.
Den ekumeniska missionshelgen är ett tillfälle att lära sig mer om sin egen och andra församlingars
missionsarbete. Firandet av en gemensam missionsfest påminner oss om vikten av ett gemensamt
vittnesbörd, fred och försoning. Tillsammans kan vi vittna om den uppståndne Kristus så att världen
kan tro.
Olika kyrkor på samma ort kan be för sitt eget och sina systerkyrkors uppdrag. Församlingarna kan
ordna gemensamma evenemang för att dela med sig av olika kyrkors missionsarbete eller bjuda in en
representant från ett annat samfund att besöka och dela med sig av sitt missionsarbete. Materialet för
den ekumeniska missionshelgen kan användas vid olika missionsevenemang under hösten.
Materialet har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av representanter som utsetts av Ekumeniska
rådet i Finland, Finska missionsrådet och Suomen vapaakristillinen neuvosto.
Ha en välsignad gemensam missionshelg!
Mayvor Wärn-Rancken, generalsekreterare
Ekumeniska Rådet i Finland

Evankeliumiteksti: Luuk. 14:1-6

Jeesus kaatoi raja-aitoja
Evankeliumeissa kerrotaan usein Jeesuksen osallistumisesta aterioille. Milloin hän istuu
yhdessä publikaanien ja muiden erityisen syntisinä pidettyjen kanssa, milloin hän vuorostaan
on kutsuvieraana fariseusten ja lainopettajien luona. Jeesuksen ajan juutalaisessa
yhteiskunnassa ateriayhteys oli tärkeä asia. Kenen tahansa kanssa ei syöty yhdessä, koska ei
tahdottu uskonnollisen epäpuhtauden tarttuvan.
Jeesus repi alas erottavia raja-aitoja. Hän ei karttanut kenenkään seuraa, koska hänessä
Jumalan valtakunta oli tullut lähelle kaikkia, ja jokaista kutsuttiin nyt sisään, yhtä hyvin pyhiä
kuin pahoja. Ennen pääsiäistä Jeesuksen toiminta tosin keskittyi vain juutalaisten keskuuteen,
mutta pääsiäisen jälkeen ovet avattiin kaikkeen maailmaan, ja Ylösnoussut lähetti apostolinsa
ja kirkkonsa kaikkeen maailmaan tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. Hyvä
sanoma kuuluu kaikille, koska jokainen tarvitsee Vapahtajaa pelastuakseen.
Tekstin tapahtumat sijoittuvat sapattiin, juutalaisten pyhäpäivään. Oltiin siis ”kirkkokahvilla”
sapattijumalanpalveluksen jälkeen. Erityisesti sapatin viettämiseen liittyvät lait ja niiden
myöhemmät selitykset, ”isien perinnäissäännöt”, olivat fariseusten tarkkailun kohteena.
Ajateltiin niinkin, että kun koko Israel viettää yhdenkin sapatin rikkomatta sapattikäskyä,
messias tulee. Kaikenlainen työn tekeminen oli sapattina kiellettyä, jopa parantaminen.
Jeesus joutui usein fariseusten kritiikin kohteeksi juuri sen vuoksi, että hän teki hyvää
sapattina. Hän ei rikkonut Jumalan käskyä mutta romutti siihen myöhemmin lisätyt selitykset,
jotka olivat muuttaneet Jumalan hyvän käskyn irvikuvakseen. Elämää siunaavasta käskystä oli
tullut raskas taakka ja vieläpä elämää tuhoava säädös, kun sen selitettiin kieltävän
parantamisen. Jeesuksen julistuksen ja tekojen polttopisteessä oli ihmisten pelastuminen niin
ajallisista sairauksista kuin ennen kaikkea iankaikkisesta kadotuksesta.
Ihmisten perinnäissäännöt vaivaavat myös meitä. Oma niin kansallinen kuin kirkollinen
kulttuurimme sisältää tapoja ja tottumuksia, joiden emme enää edes huomaa olevan vain
historian saatossa syntyneitä ihmisten kehitelmiä, joilla ei ole perusteita Raamatussa. Olemme
kuitenkin valmiita kiivailemaan niiden puolesta ja siten rakentamaan uusia raja-aitoja
Kristuksen kirkon sisällä ja vaikeuttamaan evankeliumin leviämistä kaikkialle maailmaan.
Jeesuksen esimerkki kutsuu meidät tarkastelemaan kriittisesti omia kristillisiä tapojamme.
Siinä toisten kristittyjen käyttäminen peileinä on hyödyllistä.
Ville Auvinen, TT, lähetysjohtaja
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

Evangelietexten: Luk 14:1-6

Jesus bröt ner barriärer
I evangelierna berättas ofta om hur Jesus deltar i måltider. Ibland sitter han med
skatteindrivare och andra som anses vara särskilt syndiga, ibland är han inbjuden av
fariséerna och laglärarna. I det judiska samhället på Jesu tid var måltidsgemenskapen en
viktig fråga. Man åt inte med vem som helst, eftersom man inte ville bli besmittad av den
religiösa orenheten.
Jesus rev ner de barriärer som skilde människor åt. Han undvek ingens sällskap, för i honom
hade Guds rike kommit nära alla, och alla var nu inbjudna, både de heliga och de onda. Före
påsken var Jesu verksamhet dock koncentrerad till judarna, men efter påsken öppnades
dörrarna för hela världen, och den uppståndne sände sina apostlar och sin kyrka ut i hela
världen för att göra alla nationer till lärjungar. De goda nyheterna är till för alla, eftersom alla
behöver Frälsaren för att bli frälsta.
Händelserna i texten utspelar sig på sabbaten, den judiska helgdagen. Så efter
sabbatsgudstjänsten blev det "kyrkkaffe". Särskilt de lagar som rörde firandet av sabbaten och
tolkningarna av dessa lagar, "fädernas traditioner", var föremål för fariséernas granskning.
Man trodde till och med att Messias skulle komma om hela Israel firade en endaste sabbat
utan att bryta mot sabbatsbudet. Alla typer av arbete var förbjudet på sabbaten, även helande.
Fariséerna kritiserade ofta Jesus just för det att han gjorde gott på sabbaten. Han bröt inte mot
Guds bud, utan skrotade de förklaringar som senare lagts till och som hade förvandlat Guds
goda bud till en travesti. Budet som skulle vara till välsignelse hade blivit en tung börda, och
till och med en livsförstörande föreskrift, när budet tolkades till att förbjuda helande. Fokus
för Jesu predikningar och handlingar var att rädda människor från tidsbundna sjukdom och
framför allt från evig fördömelse.
Mänskliga traditioner plågar också oss. Vår egen kultur, både den nationella och den kyrkliga,
innehåller seder och bruk som vi inte ens längre känner igen som mänskliga påhitt, som har
utvecklats under historiens gång och som inte har någon grund i Bibeln. Men vi är beredda att
kämpa för dem och därmed bygga upp nya barriärer inom Kristi kyrka och göra det svårare
för evangeliet att spridas i världen. Jesu exempel uppmanar oss att kritiskt granska våra egna
kristna vanor. Då hjälper det att använda andra kristna som speglar.
Ville Auvinen, TD, missionsledare
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

Vanhan testamentin teksti: Jes. 44:21–23

Vapautettu kertomaan hyvä uutinen kaikille
Jesaja toimi Herran puolesta kutsuen Jumalan kansaa, Israelia, palaamaan luopumuksen tieltä.
Herra rakasti kansaansa ja tahtoi lunastaa sen vapaaksi väärältä tieltä, jolle se oli ajautunut
omien valintojensa seurauksena. Jumala ei kuitenkaan ollut hylännyt ja unohtanut kansaansa
vaan etsi mahdollisuutta saada vetää se takaisin yhteyteensä. Herra oli jo edeltä käsin taannut
lunastuksen. ”Riemuitkaa, taivaat, sillä Herra on tämän tehnyt” (Jes. 44:23). Lunastuksen
hedelmistä päästäisiin nauttimaan, kun vain kansa ottaisi vastaan hänen armollisen kutsunsa.
Jesaja oli tähän tehtävään Jumalan valitsema välikappale. Jesaja oli omakohtaisesti saanut
kokea suurta hätää syntisyytensä tähden saadessaan kutsunäyssään kohdata Herran hänen
temppelissään. Hän huudahti pyhän Jumalan edessä: ”Voi minua, minä hukun!” Pelko vaihtui
kiitokseen, kun hän sai kuulla armolliset sanat: ”Sinun syyllisyytesi on poissa ja syntisi
sovitettu”. Tämän jälkeen Herra kutsui Jesajaa: ”Kenet minä lähetän? Kuka lähtee
sananviejäksi?” Jesaja vastasi iloiten: ”Tässä olen, lähetä minut!” (Jes. 6:1–8).
Herramme ja Vapahtajamme tuli ihmisten keskuuteen tuomaan hyvää uutista suoraan Isän
sydämeltä. Hän sai syntyessään nimen Jeesus, sillä hän oli pelastava kansansa sen synneistä
(Matt. 1:21). Evankeliumin ytimessä on vapaus, joka johtaa totuuteen ja rakkauteen. Jeesus
toimi ihmisten hyväksi monin tavoin. Hän kulki rinnalla, tunnisti hädässä olevien tarpeet,
lohdutti, opetti, paransi, julisti Jumalan valtakunnan ilosanomaa ja vapautti synnin kahleista.
Hänen rakkautensa synnytti uskon moneen sydämeen. Hän sanoi olevansa tie, totuus ja
elämä. Monet vastasivat myönteisesti hänen kutsuunsa ”Tule ja seuraa minua”. Jeesus päätti
työnsä täällä ihmisten keskellä kuolemalla ristillä meidän syntiemme tähden. Lunastus oli
loppuun saatettu. Pelastuksen portit avattiin meille syntisille käydäksemme sisälle Jumalan
armon valtakuntaan.
Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus antoi tehtävän opetuslapsilleen ja meille kaikille häneen
uskoville: ”Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni…” Öljymäellä, vähän
ennen ristinkuolemaansa, hän rohkaisi opetuslapsiaan pitämään kiinni uskosta vaikeinakin
aikoina. Monien rakkaus kylmenisi laittomuuksien keskellä. Hän rohkaisi kuitenkin
seuraajiaan pysymään kestävinä loppuun saakka. Evankeliumin liekki ei sammuisi, vaan sitä
julistettaisiin kaikille kansoille todistukseksi. Tähän Herramme meitä kutsuu – olemaan
hänen viestinsä viejiä, kunnes hän saapuu noutamaan omansa kotiin.
Aimo Helminen, johtaja
Suomen Adventtikirkko

Uuden testamentin teksti: Gal. 5:1–6

Vapaa rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistä
Päivän epistolatekstissä apostoli Paavali puuttuu Galatian uskovien keskuudessa
syntyneeseen ongelmaan siitä, onko Kristuksen seuraajien omaksuttava myös juutalaisten
laki perinnäistapoineen. Paavalin mielipide on selkeä: ”Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia
noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta, armon ulkopuolelle.” Vanhan Testamentin
aikaan laki ja perinnäistavat olivat tarpeen kansan oikeaan ohjaamiseksi, eikä Kristus itsekään
omien sanojensa mukaan tullut kumoamaan lakia vaan toteuttamaan sen. Lain kirjaimen
sijaan pelastuksen tie on kuitenkin Kristuksessa, lain täydelliseksi tekijässä.
Vaikka kysymys juutalaisten perinnäistapojen noudattamisesta ei olekaan ajankohtainen
meille tämän päivän kristityille, on aiheellista kysyä itseltämme, olemmeko sittenkään
vapaita. Tässä langenneessa maailmassa elävinä olemme kaikki nimittäin synnin alaisia. Meitä
piinaa taipumus Jumalan tahdon vastaisiin tekoihin, ja se on todellista orjuutta, josta meidän
tulee pyrkiä eroon. Niin kauan, kun mielemme on itsekkäiden halujemme vallassa, niin kauan
teemme syntiä ja vastustamme Jumalan tahtoa emmekä voi olla täydellisesti vapaita. Vapaus
Kristuksessa ei siis tarkoita vapautta laista, jonkinlaista anarkiaa tai välinpitämättömyyttä
Jumalan käskyistä. Vapaus tulee sen kautta, että noudattamalla Jumalan käskyjä vapaudumme
synnin orjuudesta.
Synnin orjuutta vastaan taisteleminen ja Jumalan tahdon noudattaminen vaatii tietoista
pyrkimystä ja ponnistelua. Ja siinä meitä auttaa rakkaus. Rakkaudesta Jumalaan olemme
valmiit elämään ja toimimaan Hänen tahtonsa mukaan. Rakastaessamme Jumalaa
rakastamme myös Hänen käskyjään ja pidämme niitä ilonamme, ei lakihenkisesti lain
kirjainta ja perinnäistapoja noudattaaksemme, vaan täyttääksemme Hänen tahtonsa, jota
rakastamme.
Jumalan käskyjen noudattaminen toteutuu elämämme arjessa usein ensisijaisesti
lähimmäisenrakkauden kautta, toimimalla lähimmäistemme ja heidän pelastuksensa hyväksi.
Kuten apostoli Paavali myöhemmin Galatalaiskirjeessä toteaakin: Lain kaikki käskyt on
pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Viettäessämme
tänään ekumeenista lähetyspyhää muistakaamme erityisesti niitä veljiämme ja sisariamme,
jotka eivät ole vielä oppineet tuntemaan Kristusta. Osoittakaamme rakkauttamme Jumalaa ja
lähimmäistämme kohtaan tukemalla evankeliumin levittämistä niin rukouksin kuin
aikaamme ja tukea antaen. Vapaus Kristuksessa kuuluu kaikille.
Maria Susuna, kanttori
Suomen ortodoksinen kirkko, Helsinki

Rukouksia
Rukous lähetystyön puolesta
Herra, sinä olet käskenyt meitä todistamaan sinusta maan ääriin asti. Pyydämme sinua: kutsu
keskuudestamme naisia ja miehiä palvelemaan sinua siellä missä vain tahdot, niin että kirkko
virkoaa uuteen elämään. Rukoilemme sinua niiden monien ihmisten puolesta, jotka eivät vielä
tunne sinua. Lähetä todistajiasi maailman kaikkiin maihin, jotta kaikki kansat saisivat kuulla
sinun ilosanomasi ja kaikki tulisivat osallisiksi evankeliumin rikkaudesta. Aamen.
(Katolinen Rukouskirja, KATT 2013, ss. 77–78)

Lähetyspyhän esirukoukset
Liturgi/selebrantti:
Jumala on meidän taivaallinen Isämme, joka on tahtonut, että kaikki ihmiset
pelastuisivat. Siksi käännymme Hänen puoleensa ja rukoilemme apua Häneltä.
Lukija:
1. Rukoilemme kirkon lähetystyön puolesta kaikkialla maailmassa, että Pyhä Henki
innostaisi kaikkia Evankeliumin julistajia ja herättäisi monissa sydämissä elävän uskon
Jeesukseen Kristukseen. Me rukoilemme Sinua.
2. Rukoilemme kristittyjen puolesta, jotka ovat vastaanottaneet uskon siemenen, että he
osaisivat kasvattaa ja hoitaa tätä siementä ja että se tuottaisi hedelmää. Me rukoilemme
Sinua.
3. Rukoilemme ykseyden puolesta, että kaikkien kristittyjen sydämissä olisi palava
ykseyden kaipuu ja että heillä olisi viisautta ja rohkeutta toteuttaa Kristuksen tahtoa,
jotta kaikki olisivat yhtä. Me rukoilemme Sinua.
4. Rukoilemme valtioiden johtajien ja vallanpitäjien puolesta, että he väsymättä
ponnistelisivat rakentaakseen sovintoa, rauhallista ja oikeudenmukaista maailmaa. Me
rukoilemme Sinua.
5. Rukoilemme perheiden puolesta lähetysmaissa, että kaikki perheenjäsenet iloitsisivat
kasteen kautta saadusta Jumalan rakkaudesta, rakastaisivat toinen toistaan ja
edistäisivät kirkon lähetystyötä elämän esimerkillä. Me rukoilemme Sinua.
6. Rukoilemme lähetyskutsumusten puolesta, että Jumala kutsuisi myös meidän
hiippakunnastamme monia nuoria työskentelemään viinitarhassaan, jotta Jumalan
rakkaus tulisi tunnetuksi kaikkien kansojen keskuudessa. Me rukoilemme Sinua.
7. Rukoilemme kaikkien niiden puolesta, jotka kärsivät epäoikeudenmukaisuudesta
erityisesti niissä maissa, joissa ei ole vielä uskonvapautta, että Herra viipymättä
vapauttaisi heidät kaikista heidän ahdistuksistaan. Me rukoilemme Sinua.
8. Rukoilemme oman seurakuntamme, itsemme ja toinen toistemme puolesta, että
olisimme aina kiitollisia uskon lahjasta ja jakaisimme toisillemme sen hyvän mikä
meillä on. Me rukoilemme Sinua.

Liturgi/selebrantti:
Taivaallinen Isä, muista meitä kaikkia ja erityisesti kirkkosi lähetystyötä. Olkoon
rukouksemme otollinen Sinulle, joka lähetit meille Poikasi, joka elää ja hallitsee Pyhän
Hengen yhteydessä iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Tri Nguyen
Pyhän Ristin seurakunnan kirkkoherra
Katolinen kirkko Suomessa

Herran rukous

Herrens bön

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.

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.
Ekumenisk översättning. Svenska kyrkan 1996.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston 1.2.1973
hyväksymä ekumeeninen sanamuoto.

Tarinoita suomalaisen lähetystyön vaikutuksista maailmalla
Matka rakastavan Jumalan tuntemiseen
Internet on avannut uusia mahdollisuuksia olla tukena ja auttaa niitä, jotka elävät ilman
vapautta eri puolilla maailmaa. Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen työntekijä kertoo saaneensa
pyynnön: ”Voisitko olla yhteydessä ystävääni, joka asuu… (maan nimeä ei julkaista
turvallisuussyistä) ja haluaisi tietää lisää kristinuskosta. Olen itse vielä agnostikko, enkä
osannut vastata hänen kysymyksiinsä.” Työntekijä otti yhteyden tähän kaukaiseen ystävään ja
aloitti hänen kanssaan Al Massira -kurssin*, joka opettaa tuntemaan rakastavan Jumalan.
Myös eräs Suomesta turvapaikan saanut nuori mies pyysi: ”Voisitko opettaa tyttöystävälleni
Raamattua? Olisin kiitollinen, jos hän myös löytäisi saman toivon ja pelastuksen, jonka itse
olen löytänyt.” Niinpä työntekijä aloitti myös tämän, tuhansien kilometrien päässä asuvan
nuoren naisen kanssa Al Massira -kurssin.

Jumalan sanan kylvämistä
”Ensimmäinen saarna, jonka kuulin, käsitteli kohtaa Johannes 3:16”, kertoo Nasima (nimi
muutettu). ”Jouduin opettelemaan sen ulkoa, koska minulla ei silloin vielä ollut Raamattua.”
Nasima on yksi monesta afgaanista, joka on tullut tuntemaan Jeesuksen Operaatio
Mobilisaation tekemän mediatyön kautta. Nykyään hän toimii OM:n mediatyössä
keskustelemalla afgaaninaisten kanssa, jotka haluavat oppia tuntemaan Jeesuksen.
Lähes 30 vuoden ajan OM on tehnyt mediatyötä tavoittaakseen Afganistanin kansan. Mediatyö
pitää sisällään niin radion, TV:n kuin sosiaalisen median kanavat. Jokaiselle, joka ottaa
yhteyttä, vastataan ja autetaan oppimaan lisää Jeesuksesta. Monille pystytään toimittamaan
materiaalia Raamatun opiskelun tueksi.
Eräs tyttö, joka on säännöllinen kuuntelija, otti yhteyttä ja kiitti, että hänelle oli luettu radion
kautta Raamattua. Hän ei itse voi sitä mistään lukea. Hän kertoi, kuinka hän rakastaa
Jeesuksen opetuksia ja kuinka Jeesus on lempeä ja myötätuntoinen. Keskustelun lopuksi hän
otti Jeesuksen elämäänsä.

* Muslimitaustaisille suunniteltu kristinuskon perusteiden kurssi.

Kertomukset on otettu rukousoppaasta Rukousta kansojen puolesta 2022–2023 (julkaisijat Suomen
lähetysneuvosto ja Suomen Evankelinen Allianssi). www.pray.fi

