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Arjen kokemuksesta tiedämme, että elämä moninaisuudessaan tarvitsee suolaa ja valoa. Jeesus käytti tätä 

kokemusta vertauksessaan, kun hän antoi tehtävän oppilailleen. Heidän tulee maustaa ja valaista 

ihmiskunta Jumalan sanalla ja rakkaudella. Tehtävä on uskottu koko Kristuksen kirkolle. Jumalan rakkaus ja 

hyvyys, joka meistä voi välittyä on kokonaan Jumalan omaa rakkautta. Suola ja valo ovat hänestä lähtöisin. 

Meidän tehtävämme on antaa itsemme Jumalan käyttöön.  

Olen viime aikoina pohtinut toisten kanssa tuota tehtävää tämän hetken maailmassa. Samalla on 

keskusteltu siitä, miten maailmanlaajuinen epidemia on lisännyt eriarvoisuutta ja jättänyt korjattavaa niin 

yhteiskuntiin kuin kirkkoihinkin. On jouduttu luopumaan entisestä, mutta voitu myös uudistua.  

Lähimmäisten auttaminen antaa vahvan kokemuksen merkityksellisyydestä. Samoin pysähtyminen ja 

Jumalan sanan lukeminen hiljaisuudessa voi avata uuden suunnan ja merkityksen elämälle. Esteitä on 

kuitenkin paljon: monet muut kiireet ja tarpeet, jotka eivät kuitenkaan anna sisältöä elämään. Ajastamme 

kilpaillaan, ettemme vain pysähtyisi ajattelemaan elämämme ja koko ihmiskunnan rajallisuutta. Mitä sitten, 

kun elämämme päättyy? Miten käy meille, jos luonto ei enää kestä elintapojamme?  

Tarvitsemme Ekumeenisen vastuuviikon teemana olevaa kohtuullisuutta hyvän elämän toteutumiseksi. 

Olemme osa suurta luomakuntaa, joka on täysin ainutlaatuinen koko universumissa. Se kaipaa suojelua 

pysyäkseen sellaisena. Kohtuullisuus toisiamme kohtaan merkitsee puolestaan luopumista oman edun 

tavoittelusta, kulutuskeskeisyydestä ja jatkuvasta kilpailusta. Se merkitsee toimimista köyhyyden 

poistamiseksi ja terveyden sekä koulutuksen saamiseksi kaikille maailmassa. Se on hyvän puhumista toinen 

toisestamme.  

Reformaattori Martti Luther eli aikana, jolloin oli jouduttu kauas Jumalan sanan kuulemisesta. Hän nousi 

kirkon epäkohtia vastaan vaatimalla paluuta kristinuskon perusteisiin. Hän julisti vanhurskautta yksin 

uskosta Kristuksen tähden. Hän tarkoitti sitä, että kristittyinä tulemme Jumalalle kelvollisiksi ja sovintoon 

hänen kanssaan uskomalla Jeesuksen Kristuksen olevan meidän Vapahtajamme. Se on uskon ydin asia, joka 

oli hautautunut kirkon opetuksessa unohduksiin. Hän kirjoitti Kirkkopostillassaan, että evankeliumi on 

yksinkertaisesti vain hyvä ilmoitus, hyvä saarna Kristuksesta: ”Isä Jumala, antoi Herran Kristuksen 

auttamaan kaikkia ihmisiä ja antamaan heille autuutta sekä ruumiin että sielun puolesta niin ajallisesti kuin 

iankaikkisestikin.”  

Kirkolla on hyvä ilmoitus, hyvä sanoma Kristuksesta. Kirkkona teemme työtä sen eteen, että hyvä sanoma 

tavoittaisi kaikki ihmiset maailmassa. Jumalan rakkaudella on suunnaton kysyntä aikana, joka jättää monen 

niin yksin sairauden ja epäselvien ajatusten kanssa tai ajaa epätoivoisiin tekoihin.  

Elämä on Jumalan lahjaa. Se on tarkoitettu elettäväksi yhteydessä Jumalaan ja lähimmäiseen. Sinne, missä 

elämä on pimeää, meitä kutsutaan viemään valoa. Siellä, missä elämä ei maistu, meitä kutsutaan tuomaan 

suolaa niin sanoin kuin teoin. Rukoillen pyydämme uudistusta elämäämme ja voimaa palvella 

lähimmäisiämme. 

 



 

Rukous 

Jumala, Isämme taivaassa. 

Sinä lähetit Poikasi Jeesuksen pelastamaan meidät. 

Sinä annoit kirkollesi uudistuksen Hengen. 

Kiitämme sinua siitä, että olet kutsunut meidät  

viemään sanasi kaikkialle maailmaan.  

Anna meille voimaa palvella kaikkia ihmisiä ja hoitaa kaikkea, minkä olet luonut.  

Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme nimessä. Aamen. 

 

 


