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Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän 
teille, tehkää te heille
Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat (Matt. 7:12)

Vuorisaarnassa Jeesus opetti opetuslapsiaan, ettei ainoastaan pidä välttää pahaa, vaan että jokaisen 
ihmisen pitäisi saada aikaan jotain hyvää. Jokaisen tulisi tunnistaa lähimmäisensä tarpeet ja auttaa 
häntä niiden toteuttamisessa.

Kaikki me ihmiset olemme osa meitä ympäröivää yhteiskuntaa: vastaamme itse itsestämme, mutta 
olemme myös vastuussa muista. Ilman tätä kriteeriä yhteiskunta lakkaisi olemasta, pyrittäisiin indivi-
dualismiin ja lähimmäinen muuttuisi subjektista objektiksi.

Vaikka emme olekaan aina siitä tietoisia, ihmisoikeusasiat, jotka tällä hetkellä ovat kovasti esillä, sisäl-
tyivät jo Jeesuksen opetuksiin. Ne eivät ole nykyajan keksintöä.

Jeesuksen opetus laupiaasta samarialaisesta osoittaa, miten voidaan soveltaa käytäntöön solidaari-
suuden periaatetta, joka tähtää ihmisoikeuksien turvaamiseen yhteiskunnassa: mitä tulee lähimmäi-
seemme, meidän täytyy luopua niin rotuun, uskontoon, kansallisuuteen kuin sosiaaliseen asemaankin 
liittyvistä ennakkoluuloista ja toimia sen mukaisesti.  

Laupiaan samarialaisen vertauksessa kohtaamme kaltoinkohdellun, apua tarvitsevan, puolikuolleen, 
ilman oikeuksia olevan henkilön, jonka ihmisarvoa on loukattu. ”»Eräs mies oli matkalla Jerusalemis-
ta Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet 
verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Samaa tietä sattui tulemaan pappi, 
mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut leeviläinen: kun hän näki 
miehen, hänkin väisti ja meni ohi. Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui 
paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja 
viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huol-
ta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan kaksi denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi: 
’Hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin.’ Kuka näistä 
kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen?» Lainopettaja vastasi: »Se, joka osoitti 
hänelle laupeutta.» Jeesus sanoi: »Mene ja tee sinä samoin.»” (Luuk. 10:30-37)

Jeesus asetti todella etusijalle tämän loukkaantuneen ja hylätyn ihmisen oikeudet, ihmisen, jonka yh-
teiskunnalliset, poliittiset, taloudelliset ja uskonnolliset rakenteet olivat jättäneet yhteiskunnan ulkopuo-
lelle. Syrjivät rakenteet eivät kunnioita henkilöiden oikeuksia eivätkä anna mahdollisuutta vapaaseen 
ja itsenäiseen elämään.

Jeesuksen vertaus ei ole vain sanahelinää. Se on enemmän kuin jotain, joka on kirjoitettu muinaisina 
aikoina, sillä se on asia, joka jatkuvasti kyseenalaistetaan nykypäivänä. Kertomus alkaa lainopettajan 
tekemällä kysymyksellä, mitä pitää tehdä ikuisen elämän saavuttamiseksi. Jeesus puolestaan tekee 
vastakysymyksen, jotta lainopettaja löytäisi itse vastauksen alalta, jonka hallitsee, sillä vastaushan on 
löydettävissä lainsäädännöstä. Lainopettaja tiivistää ajatuksen siteeraamalla ulkoa 5. Moos. 6:5 ja 3. 
Moos. 19:18: rakasta Jumalaa ja lähimmäistäsi. Jeesus hyväksyy vastauksen. 

Lainoppinut jatkaa kyselemistään, sillä kolmannen Mooseksen kirjan mukaan lähimmäinen on israe-
lilainen ja viidennen Mooseksen kirjan mukaan veljiksi kutsutaan ainoastaan israelilaisia. Sen sijaan, 
että kiistelisi asiasta ja lopulta lankeaisi hänelle viritettyyn ansaan, Jeesus ei yritä esittää uusia teorioi-
ta ja tulkintoja vanhasta laista ja sen soveltamisesta, vaan esittää vertauksen, joka osoittaa käytännös-
sä, kuka on lähimmäisemme.

Voimme tarkastella vertauksessa mainittuja henkilöitä ja vetää siitä johtopäätöksiä nykypäivää silmäl-
läpitäen: tuntematon mies, joka matkalla tulee ryöstetyksi kaatuen puolikuolleena maahan; samarialai-
nen, jonka kanssakäyminen ja ihmissuhteet juutalaisten kanssa olivat lähes loukkaus perinteitä koh-
taan; pappi ja leeviläinen, vastakkain kaksi erilaista uskonnollista mahtia. 

Papin ja leeviläisen suhtautuminen matkalla ryöstetyksi tulleeseen mieheen ei perustu siihen, mitä 
ryöstön uhriksi joutunut tarvitsee, vaan siihen, että on hyödytöntä lakiin tai pappisvirkaan nojaten 
tarjota loukkaantuneelle miehelle apua: se estää uskonnonharjoittajia omistamasta teot uhrilahjana 
Jumalalle.
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Samarialainen sitä vastoin ei koe mitään estettä palvella epäitsekkäästi maassa makaavaa tuntema-
tonta, loukkaantunutta miestä, joka tarvitsee jonkun tiellä kulkevan apua. Samarialainen tuntee ainoas-
taan myötätuntoa auttaessaan tuntematonta miestä ja ryhtyy äärettömässä laupeudessaan suojele-
maan hädänalaisen uhattuna olevaa elämää.

Yhdistyneiden kansakuntien mukaan ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille ilman minkäänlaista ro-
tuun, sukupuoleen, kansallisuuteen tai etnisyyteen, kieleen, uskontoon tai muuhun tekijään perustuvaa 
erotusta. Ihmisoikeuksiin kuuluu yksilön oikeus elämään ja vapauteen; ketään ei saa pitää orjana tai 
orjuutettuna; jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; jokaisella on oikeus koulutukseen ja 
työhön, monien muiden oikeuksien lisäksi.

Samarialaisen esimerkki osoittaa meille, että olemme kaikki riippuvaisia toisistamme. Meidän on oltava 
valmiita ajasta tai paikasta riippumatta vaarantamaan henkemme lähimmäisemme puolesta. Solidaari-
suus ja armeliaisuus herättävät kaikissa ihmisissä todellisen ja aidon halun puolustaa ihmisoikeuksia. 

Jeesus, sinä olet se samarialainen, joka jatkuvasti kulkee vierellämme

ja tarjoaa meille parannuksen ja pelastuksen armon.

Samoin olet myös se kuolemaisillaan oleva haavoittunut, joka tarvitsee huolenpitoamme.

Herra, auta meitä, että armosi avulla myös me palvelisimme, auttaisimme ja rakastaisimme 
kaikkia ympärillämme olevia,

erityisesti niitä, jotka eniten tarvitsevat apuamme,

koska heidän perustavanlaatuisia ihmisoikeuksiaan on loukattu.

Hartauden laati: Isä Raimo Goyarrola, Katolinen kirkko Suomessa

Kuva: billy cedeno, Pixabay
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Annammeko kaikille saman arvon?
Ensivaikutelmani intialaisesta Mannusta oli lempeä, huomaavainen ja rakastava nainen. Kun kuulin, 
mitä hän oli vuosien ajan tehnyt ihmiskaupanuhrien ja heidän lastensa parissa, ymmärsin, että on 
myös luja, järkähtämätön ja tarvittaessa tuulimyllyjä vastaan taisteleva oikeudenmukaisuuden puolus-
taja.

Vaikka ensivaikutelmani Mannusta olivatkin positiivisia, ne eivät siltikään kertoneet koko totuutta. Kuin-
ka paljon vääriä johtopäätöksiä olenkaan tehnyt toisten ihmisten suhteen, erityisesti silloin, jos he ovat 
antaneet minulle omasta mielestäni negatiivisen ensivaikutelman kenties epäsiistillä olemuksellaan tai 
väärillä sanavalinnoillaan. Minkälaisilla silmillä me katselemme ympärillämme olevia? Minkälainen on 
asenteemme ja käyttäytymisemme? Kuinka luonnollisen helppoa meidän on ensivaikutelman perus-
teella tehdä omat johtopäätökset ja olettamukset eri ihmisistä?

Intialainen Mannu on näyttänyt minulle esimerkkiä, josta haluan oppia. Niin monet muut ovat ylenkat-
soneet prostituoituja ajatellen, että he ovat itse valinneet tiensä ja uransa. Mutta Mannu on nähnyt 
heidän ulkokuorensa taakse, kuunnellut heidän riipaisevia elämäntarinoitaan ihmiskaupan uhreina 
ja halunnut tehdä kaikkensa heidän auttamisekseen takaisin ihmisarvoiseen elämään unohtamatta 
heidän lapsiaan ja perheitään. Hän on pyyteettömästi uhrannut aikaansa, voimavarojaan, rahojaan ja 
jopa mainettaan auttaakseen niitä, jotka monen mielestä ovat toivottomia tapauksia ja yhteiskunnan 
alinta kerrosta.

Minun omaa ajatteluani ja asennettani on haastanut myös vanha kveekareiden sanonta: ”Vihollinen on 
se, jonka tarinaa emme ole kuulleet.” Kuinka helposti arvostelen, jopa tuomitsen eri tavalla ajattelevia 
ja käyttäytyviä ihmisiä, vaikken tunne heitä enkä heidän historiaansa ja tarinaansa. Minkälainen on 
asenteeni kadulla istuvaa kerjääjää kohtaan, entä kovaäänisesti keskustelevaa maahanmuuttajaryh-
mää kohtaan ruuhkabussissa?  

Miten Jumala näkee meidät ihmiset? Minkä arvon hän meille antaa? 

Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin 
mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? (Psalmi8:4,5)

Raamattu kertoo meille, miten Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen (1Moos1:27). Hän itse ei 
suosi eikä erottele ketään (Apt10:34). Tämä ohje on annettu meillekin, Hänen seuraajilleen (Jaak2:1). 
Meidän kristittyjen ei pitäisi sortaa ketään iän, rodun, sukupuolen, taustan, yhteiskunnallisen aseman 
tai minkään syyn perusteella. Jumalan silmissä jokainen ihminen on luotu Hänen kuvakseen. Annam-
mehan mekin toisillemme tuon arvon ja kerromme jokaiselle Jumalan tarjoamasta armosta Jeesukses-
sa Kristuksessa!

Laulu: Pekka Simojoki José (Löytyy Youtubesta, www.youtube.com)

Kerto: Hän on José, José lapsi kaukaisen maan. Hän katsoo surullisin silmin, muttei sano sanaakaan.  
Hän on José, José, ja minä kiinni taas jäin, sillä samanlaisen katseen kerran ristinpuulla näin.

Hartauden laati: Nanna Rautiainen, lähetysjohtaja, Suomen Vapaakirkko

Kuva: Jeff Jacobs, Pixabay

http://www.youtube.com


4

Me olemme toistemme sisaruksia   

Silloin ei ole enää kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikattua eikä ympärileikkaamatonta, ei bar-
baaria, skyyttalaista, orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki, hän on kaikissa. (Kol. 3:11)

Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne.

Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa 
Jeesuksessa te kaikki olette yksi. (Gal. 3:27-28)

Ei ole sattumaa, että kristilliset hartaudet ja jumalanpalvelukset alkavat usein puhuttelulla ”sisaret ja 
veljet”, tai ”hyvä Jumalan perheväki”. Kyse ei ole puhujan yrityksestä olla (turhankin) tuttavallinen, 
vaan syvästi kristinuskon sisällöstä nousevasta muistutuksesta: me ihmiset olemme todellakin toistem-
me sisaruksia Jumalan silmissä.

Näissä kahdessa raamatunkohdassa 
on lueteltu joukko ihmisen ominai-
suuksia, jotka yleensä jakavat ihmiset 
toisistaan erottuviksi ryhmiksi. Niissä 
on mainittu niin kansalaisuus, etninen 
tausta, sukupuoli kuin uskontokin. Voit 
itse miettiä, millaisiin ryhmiin tänä päi-
vänä jaottelemme ihmisiä. Kristuksen 
takia nämä jaottelut eivät enää aseta 
meitä eriarvoiseen asemaan. Kristuk-
sen silmissä yhtä arvokkaita ovat myös 
toista uskontoa edustavat ihmiset. 
Uudessa testamentissa on lukuisia 
kertomuksia, joissa Jeesus kohtelee 
arvostavasti johonkin toiseen uskon-
nolliseen ryhmään kuuluvaa ihmistä.

Tälle perustalle rakentuu myös kristityn 
asenne ihmisoikeuksiin. Koska kaikki 
ihmiset ovat hyvin syvällä tavalla sisa-
ruksia keskenään, niin olemme myös 
kaikki yhtä arvokkaita. Kaikille ihmisil-
le kuuluvat samat oikeudet Jumalan 
lapsina - erityisesti ne, jotka on kirjattu 
kansainvälisiin ihmisoikeussopimuk-
siin.

Kristillinen lähimmäisenrakkaus menee vielä ihmisoikeuksia pidemmälle. Rakkauden kaksoiskäsky 
-rakasta Herraa sinun Jumalaasi yli kaiken, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi- ohjaa rakastamaan ensin 
Jumalaa, sitten lähimmäistä, ja sitten vasta kolmanneksi omaa itseä. Ihmisoikeuksista puhuttaessa se 
ohjaa meitä ajamaan ensisijaisesti niiden ihmisten ihmisoikeuksia, joilta ne puuttuvat tai joiden koh-
dalla ne eivät toteudu. Tässäkään rakkauden ei tule rajoittua oman viiteryhmän pariin, vaan se ulottuu 
kaikkialle. Ihan jokainen ihminen on meidän sisaruksemme, osa Jumalan perheväkeä.

Virsiehdotuksia:

• Virsi 431 Ken on mun lähimmäiseni

• Virsi 918 Rauhan Herra suo rauha

Hartauden laati: Elina Hellqvist, asiantuntija, Kirkon lähetystyön keskus, Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko

Kuva: Bessi from Pixabay
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Vastuuviikon rukouspalvelus
Tässä lyhyessä rukouspalveluksessa muistutamme toinen toisiamme siitä, että meidät kaikki on Kris-
tuksen seuraajina kutsuttu auttamaan ja puolustamaan heikkoja, sorrettuja ja vähempiosaisia. Jeesus 
itse lähetti meille helluntaina puolustajaksi Pyhän Hengen, ja tuon Hengen vahvistamina monet kirkon 
pyhät ovat suojelleet ja puolustaneet apua tarvitsevia ihmisiä uskontoon, rotuun, sukupuoleen, synty-
perään tai muihin tekijöihin katsomatta. Monet ovat sen vuoksi joutuneet kärsimään jopa kuoleman, 
kuten kävi myös pyhille pyhittäjämarttyyri Maria Pariisilaiselle ja marttyyripiispa Platon Tallinnalaiselle, 
joiden troparin ja kontakin voimme laulaa tai lukea tässä rukouspalveluksessa. 

Pyhä Maria kuoli Ravensbrückin keskitysleirillä autettuaan monia juutalaisia välttämään natsien vainot, 
kun taas pyhä Platon kuoli bolshevikkien teloittamana vastustettuaan heidän toimiaan Virossa yhdessä 
muiden kristittyjen sekä juutalaisen seurakunnan kanssa. Heidän elämänsä ja kuolemansa ovat meille 
esimerkkinä siitä, että meidän kristittyjen tehtävä on puolustaa kaikkien ihmisten oikeuksia – ei vain 
niiden, jotka meidän on helppo hyväksyä, vaan aivan kaikkien, sillä ”kaiken, minkä te olette tehneet 
yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette tehneet minulle.” (Matt. 25:40.) 

Alkusiunaus: Pyhien ihmisten esirukouksien tähden, Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, 
armahda meitä. Aamen.

Laulaen tai lukien, 6. sävelmä: Taivaallinen Kuningas, | Lohduttaja, totuuden Henki, | joka paikassa 
oleva ja kaikki täyttävä, | hyvyyden lähde | ja elämän antaja, | tule ja asu meissä | ja puhdista meidät 
kaikesta synnin pahuudesta || sekä pelasta, oi Hyvä, meidän sielumme.

Luetaan: Herra, armahda. (12 kertaa)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme Jumalaa. 
Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme eteen. 
Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme 
eteen.

Psalmi 82 
Jumala astuu esiin jumalien kokouksessa ja julistaa jumalille tuomionsa: »Kuinka kauan te poljette 
oikeutta ja pidätte väärintekijöiden puolta? Puolustakaa orpoja ja onnettomia, huolehtikaa köyhistä ja 
kurjista. Pelastakaa heikot ja vähäväkiset, vapauttakaa heidät sortajien käsistä. Te ette tiedä ettekä 
ymmärrä mitään, te harhailette pimeässä, ja maan perustukset järkkyvät. Kuulkaa! Vaikka olette juma-
lia, kaikki tyynni Korkeimman poikia, te kuolette niin kuin ihminen kuolee, sorrutte kuin vallasta syösty 
ruhtinas!» Nouse, Jumala, saata maan päällä oikeus kunniaan! Sinun ovat kaikki kansat. 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
Halleluja, halleluja, halleluja! Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. (3 kertaa)

Luetaan: Jumala on Herra, ja Hän ilmestyi meille. Siunattu on Hän, joka tulee Herran nimessä. Kiittä-
kää Herraa, sillä Hän on hyvä, sillä Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
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Lauletaan, 5. sävelmä: Jumala on Herra, ja Hän ilmestyi meille. Siunattu on Hän, joka tulee Herran 
nimessä. 

Luetaan: He piirittivät minua joka taholta; Herran nimessä minä lyön heidät maahan. En minä kuole, 
vaan elän ja julistan Herran töitä.

Lauletaan: Jumala on Herra, ja Hän ilmestyi meille. Siunattu on Hän, joka tulee Herran nimessä. 

Luetaan: Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; Herralta tämä on tullut ja on ih-
meellinen meidän silmissämme.

Lauletaan: Jumala on Herra, ja Hän ilmestyi meille. Siunattu on Hän, joka tulee Herran nimessä. 

Lauletaan, 5. sävelmä: Kunnioitettu isä Platon, | sinun elämäsi, työsi ja opetuksesi | pukivat piispuu-
tesi pyhyyteen, | sinun marttyyriutesi teki tyhjäksi tämän maailman tyrannien vallan. | Uskollisuudesta 
ylimmälle ystävällesi Kristukselle | annoit elämäsi vapaasta tahdostasi, | ja niin julistat, että Hänen 
valtakuntansa hyvyydet | ovat kaikkea maallista korkeammat. | Turvautuen sinuun me pyydämme: | 
Rukoile puolestamme armollista Jumalaa, | että Hän suojelisi koko kristikansaa, | ja antaisi sydämis-
sämme virrata armonsa suloisuuden || ja sieluissamme kasvaa pelastuksen lahjan. (Pyhän marttyyri-
piispa Platon Tallinnalaisen tropari)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

8. sävelmä: Pyhä äiti ja Kristuksen valittu marttyyri, | kärsimyksissä nöyrä Jumalan palvelija, pyhä 
Maria. | Me laulamme sinulle ylistysveisua kunnioittaen Herraamme, | joka kirkasti sinut sielujemme 
pelastukseksi, kun kuljit kuoleman pimeän laakson halki. | Jumalan valitsema köyhien, ahdistettujen ja 
epäonnistuneiden auttaja, | rukoile meidän puolestamme, kun lausumme: | Iloitse, Jumalan rakastama 
palvelija; | iloitse, sinä, joka rukoilet köyhien sielujemme puolesta. || Iloitse, pyhä äiti Maria, Ravens-
brückin marttyyri. (Kontakki akatistoshymnistä pyhälle pyhittäjämarttyyri Maria Pariisilaiselle)

Rukoukset

Sinä, oi Kristus, sanoit opetuslapsillesi: ”Olkaa Jerusalemissa siihen asti, kunnes teidät puetaan 
voimalla korkeudesta. Minä lähetän teille toisen itseni kaltaisen Lohduttajan, minun ja Isäni Hengen. 
Tulkaa Hänessä vahvoiksi.” (Helluntain aamupalveluksen kanonista)

Oi Jeesus! Kun sielumme oli masentunut, Sinä annoit palvelijoillesi pikaisen ja väkevän lohdutuksen. 
Älä hylkää sieluamme ahdistuksessa, älä eroa meistä vastoinkäymisten keskellä, vaan kiiruhda aina 
avuksemme. Sinä, joka olet kaikkialla läsnä, tule ja asu meissä ja ole aina kanssamme, kuten olit 
apostoliesi kanssa, oi Laupias. Yhdisty meihin, jotka Sinuun turvaamme, että yksin mielin veisaisimme 
ja ylistäisimme kaikkein pyhintä Henkeäsi. (Helluntain iikossi)

Herra, älä muista vain hyviä ihmisiä, vaan myös pahoja. Äläkä muista vain niitä kärsimyksiä, joita he 
ovat aiheuttaneet meille, vaan myös hedelmiä, joita me olemme kantaneet niiden kärsimysten ansios-
ta: toveruutta, nöyryyttä, rohkeutta. Muista sydämen suuruutta, joka kasvoi niistä. Ja kun astumme 
tuomioistuimesi eteen, anna kaikkien hedelmien, joita olemme kantaneet, koitua heidän anteeksianta-
muksekseen. Aamen. (Pyhän Maria Pariisilaisen rukous)

Lauletaan, 8. sävelmä: Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, | voitolliselle sotajoukkojen johtajalle, | me, 
Sinun palvelijasi vaaroista päästyämme | kiitokseksi veisaamme voittovirren. | Pelasta meidät kaikis-
ta vaaroista, | sillä Sinulla on valta voittamaton, | että huutaisimme Sinulle: || Iloitse, Morsian, aviota 
tuntematon.

Lauletaan tai luetaan: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. 
Aamen.

Herra, armahda. (3 kertaa.) Herra, siunaa!

Loppusiunaus: Pyhien pyhittäjämarttyyri Maria Pariisilaisen, marttyyripiispa Platon Tallinnalaisen ja 
kaikkien pyhien ihmisten esirukouksien tähden, Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda 
meitä. Aamen.

Hartauden kokosi: Jooa Sotejeff-Wilson, TM, Jyväskylän ortodoksinen seurakunta

Kuva: Thomas B., Pixabay
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Min frid ger jag er
I Aki Kaurismäkis film ”Mannen utan minne” får en man som misshandlats nästan till döds husrum hos 
en familj för den tid som han behöver vård. ”Vi lever i överflöd. Vi kan gott dela med oss.” Så säger 
mor i huset. Familjens hem är en övergiven godsvagn utan fönster. Fyra personer trängs från förut i 
”hemmet” som har ett enda rum. Barnen delar en säng, föräldrarna en annan. Gästen placeras på sof-
fan. Men ingen ställer en tveksam fråga om familjen verkligen har möjlighet att hjälpa. Det är självklart 
för dem att dela med sig till den som behöver. För de har ju ett överflöd. I området bor människor som 
inte ens har en godsvagn att söka skydd i. Än mindre några möbler, kokkärl eller något att värma mat 
och vatten på. Allt detta har den här familjen. Far i huset har också jobb två dagar i veckan som vakt 
i området. Om han någon dag kunde få heltidsjobb skulle de ha råd med en etta. Men de har det bra 
som de har det nu också.

Jag vet inte varifrån familjen i filmen får kraft för sin vardag. Inte heller varifrån deras tacksamhet kom-
mer. Kanske har de sett värre saker och nu insett att de egentligen har det rätt bra. Men det som grep 
mig starkt i somras när jag såg filmen på nytt var deras sätt att bemöta en främling. Trots sin strävan 
mot något bättre delade de frikostigt med sig av det de hade. I mina ögon hade familjen mer än nog 
med att få vardagen att gå ihop, att hålla sig själva något så när flytande. Jag skulle haft full förståelse 
om de sagt att de inte kan hjälpa. Ändå finns ingen tvekan hur de skall handla när de möter en männ-
iska som behöver hjälp. De hade kunnat ursäkta sig med att de inte har råd, inte har möjlighet, att de 
redan har det tillräckligt svårt. Men de väljer en annan väg. De väljer att hjälpa med det de kan. De 
väljer medmänsklighet och att dela kärlek och omsorg med en främling. De pratar inte så mycket om 
den, men de handlar.

I sitt avskedstal säger Jesus till sina åhörare: ”Frid lämnar jag kvar åt er.” (Joh. 14:27) Han vet vad 
som snart väntar: tortyr och lidande, men till slut också seger över död och grav. Avskedsgåvan är 
ovanlig för den stämning jag föreställer mig råder bland de församlade. En önskan om frid – och fred, 
en uppmaning att inte tappa modet, att inte ge upp. En uppmaning att ge de goda krafterna rum och 
kämpa för det goda. En uppmaning om att inte låta missmodet och ångesten vinna, att inte låta ond-
skan ta makten. En uppmaning att i stället gå utanför den egna bekvämlighetszonen, att våga se en 
meningsmotståndare som en medmänniska, en samtalspart och en vän som jag ännu inte känner.

”Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger.” Freden som inte världen ger är freden med 
Gud, med mig själv och med min medmänniska. Orden om fred och frid är inte av denna världen, 
men den kallar mig att möta människorna i denna världen. Att möta dem där de är. En kallelse att dela 
den fred som jag fått från Gud vidare. Att dela freden med dem som jag inte vill möta, att dela freden 
med den som ses som ovän, att dela freden med den som inte upplevt fred i sitt hem eller hemland. 
En fred som inte världen kan ge föder kärlek, att jag först sträcker ut min hand och ber om förlåtelse, 
att jag tar det första stapplande steget på fredens väg. Den fred som börjar med att jag lägger av mig 
bitterhet och hämndlystnad, den fred som gör att jag avsäger mig all eventuell rätt att ge igen. En fred 
som världen inte kan ge öppnar mitt hjärta och mina ögon att se den människa som behöver omsorg, 
ibland också omvårdnad, mat och husrum. Freden som världen inte kan ge får mig att glömma det 
jag inte har och se det jag har. Den får murar att rasa och hårda hjärtan att smälta. Den åstadkommer 
stora under när jag öppnar mig för den. Det är den freden Jesus ger och vill föda i mig om jag bara ber 
om den och öppnar mig för den.  

Text: Maria Sten, präst, sakkunnig, vuxna i kyrkan och kultur, evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Bild: Gordon Johnson, Pixabay
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Människofiskare och mänskorättskämpar
När Jesus kallar sina lärjungar bjuder han dem att bli ”människofiskare”. Flera av lärjungarna var 
yrkesfiskare så för dem var det ett ord som de kunde ta till sig och relatera till. Till och med dra på mun 
åt. Men vad kallade då Jesus sina lärjungar till? Vilket uppdrag och vilka uppgifter hade han tänkt för 
dem när han ropade Gennesaretstranden: ”Kom och följ mig. Jag skall jag göra er till människofiskare” 
(Mark. 1:17).

Svaret på detta blir kanske allra tydligast om vi back-
ar tillbaka till synagogan i Nasaret, den dag då Jesus 
gör sin programförklaring utifrån profeten Jesajas text 
(Luk. 4:16-23). Efter att han läst texten om nådens år 
och rättvisa och helande för alla säger Jesus: I dag 
har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör 
mig (v.21). 

Jesu tal fick ett blandat mottagande. Många prisade 
honom för ”de ljuvliga orden”. Andra ifrågasatta honom, han var ju ändå bara ”Josefs son”. När Jesus 
märker hur människorna missar budskapet genom att förminska budbäraren blir han upprörd. Tro inte 
att ni har någon hemmaplansfavör inför Gud. Gud har överskridit gränser tidigare och kan göra det 
igen, verkar Jesus mena. Som exempel nämner han hur profeten Elia under hungersnöden hjälpte 
en änka utanför Israel, i Sarefat nära Sidon (1 Kung.17:19), en plats som associerades till den orätt-
färdiga feniciska prinsessan Isebel (1 Kung. 18:14). Av alla spetälska i Israel var det syriern Naaman, 
befälhavare hos det arameiska grannfolket, som blev botad av profeten Elisha (2 Kung. 5:14). 

Talet om Guds gränslösa omsorg blev för mycket för folket i synagogan. Att också andra folk skulle 
ha värde och rättigheter hos Gud stämde inte med den bild man hade. Jesu gränsöverskridande tal 
uppfattades som en provokation och han blev utslängd ur synagogan. 

Allt Jesus sade och gjorde efter detta handlade om ”Guds rike”, ”himmelriket” (Matt. 4:17).  Uttrycken 
är närmast synonymer eftersom många judar använde ordet himmel när de syftade på Gud. Det hand-
lade alltså inte om något överjordiskt kungadöme uppe bland molnen. Jesus verkade konstigt nog inte 
vara särskilt upptagen av att erbjuda människorna en himmel dit vi kommer när vi dör. Han var mycket 
mera fokuserad på livet här. Han förkunnade ett nytt sätt att leva och kallade sina lärjungar till ett liv 
där Guds rikes värderingar, kärlek, enhet, omtanke, skulle vara riktgivande i ord och handlingar. 

I den tidiga församlingen märker vi hur tydlig kopplingen är mellan ord och handling. Orden ska back-
as upp av handlingar. Relationer ska präglas av ärlighet och respekt. Kärleken ska vara gränsöver-
skridande. Varken kön, etnicitet, eller nationalitet utgår något hinder för Kristi inkluderande kärlek (Gal. 
3:28). Ingenting kan stå i vägen för den, inte ens döden, eftersom Kristus besegrat döden (Rom 8:35). 
Jesus är kung, inte caesar, var de första kristnas bekännelse. Jesus är vår kyrios! 

Män och kvinnor, barn och vuxna, slavar och fria samlades till gudstjänst och brödbrytande. Kristna fa-
miljer tog sig an spädbarn som kastats på sophögen. Kristna män levde återhållsamt med sina hustrur 
och inte som vanliga romerska män som tog sig sex närhelst det var möjligt. De första kristna levde 
fredligt, bar inte vapen, tjänade inte i det romerska imperiets armé. De levde i tacksamhet över att 
Guds rike höll på att bryta in. Jesus hade uppstått från de döda, ingenting var längre omöjligt. Första 
århundradets kristna blev en lågprofilig revolutionär rörelse, en rörelse av mänskorättskämpar – även 
om de inte kallade sig det – som stod upp för varje människas rätt att bli sedd och hörd och respekte-
rad som Guds skapelse och avbild. 

Idag förknippas ord som fredskämpe och mänskorättskämpe ofta med speciella organisationer eller 
personer som gjort sig kända som försvarare av människovärdet. Därför är det viktigt för kyrkan att 
reflektera över och allt mer återta rollen som den som besöker sjuka och fängslade, som ger mat åt 
de hungriga och kläder åt de fattiga, som tas sig an främlingar, fader- och moderlösa, som motsätter 
sig hatretorik och rasism, och som är beredd att bli en irriterande törntagg i samhällskroppen närhelst 
beslutsfattarnas prioriteringar inte inkluderar de utsatta och marginaliserade (Matt 25:35-37). 

Kyrkan behöver idag människofiskare som också är mänskorättskämpar! 

 
Text: Jani Edström, pastor, Finlands Svenska Baptistsamfund

Bild: Arkadiusz Szymczak Free images
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Franciscus Assisilaisen 
rukous

Vapahtaja, tee minusta rauhasi välikappale,

niin että sinne, missä on vihaa,

toisin rakkauden,

missä loukkausta, toisin anteeksiannon,

missä epäsopua, toisin yksimielisyyden,

missä erehdystä, osoittaisin totuuden,

missä epäilystä, auttaisin uskoon,

missä epätoivoa, nostaisin luottamukseen,

missä pimeyttä, loisin sinun valoasi,

missä surua, virittäisin ilon ja lohdutuksen.

Niin että, oi Mestari, en yrittäisi niin paljon

etsiä lohdutusta kuin lohduttaa muita,

hakea ymmärtämystä kuin ymmärtää toisia,

pyytää rakkautta kuin rakastaa muita,

sillä antaessaan saa,

kadottaessaan löytää,

unohtaessaan saa anteeksi,

kuollessaan nousee iankaikkiseen elämään.

Franciskusbönen
Herre, gör mig till ett redskap för din fred.

Hjälp mig att bringa kärlek, där hatet gror,

tro där tvivlet råder,

hopp där förtvivlan härskar.

Hjälp mig att skänka förlåtelse

där oförrätt begåtts,

att skapa endräkt där oenighet söndrar,

att sprida ljus, där mörkret ruvar,

att bringa glädje, där sorgen bor.

Mästare, hjälp mig att söka

inte så mycket att bli tröstad som att trösta,

inte så mycket att bli förstådd  
som att förstå,

inte så mycket att bli älskad som att älska.

Ty det är genom att ge som vi får ta emot,

genom att förlåta som vi får förlåtelse,

genom att mista vårt liv som vi vinner det.

Det är genom döden som vi uppstår

till det eviga livet.

Kuva: Gerd Altmann, Pixabay


