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Viime kuukausina olen kokenut voimakkaasti 
sen, että on tullut aika Suomen hengellisen 
ilmapiirin ja todellisuuden muuttamiseksi. 
On ollut ajanjakso, jonka kuuluu päättyä, ja 
uusi ajanjakso, jonka kuuluu alkaa. Jumala 
haluaa tehdä uutta seurakunnassaan ja sen 

kautta Suomessa. Jumalan valtakunta ja sen luonne on vir-
ta – ei lammikko. Kaikkialla, missä on pysähtyneisyyttä, 
lamaannusta ja näköalattomuutta, on aika rukoilla, julistaa 
ja alkaa rakentaa muutosta yhteistyössä. On aika rakentaa 
Kristuksen ruumiin yhteyttä yhä enemmän kuin koskaan, 
Jeesuksen jäähyväisrukouksen mukaan – ”että he yhtä oli-
sivat, että maailma uskoisi” (Joh. 17).

Kysymys on yksinkertaisuudessaan siitä, että Kristuksen 
ruumis Suomessa alkaa keskittyä perustehtäväänsä. Meitä 
on kutsuttu julistamaan evankeliumia ja opetuslapseutta-
maan kansaa. Kun jokainen keskittyy omaan kutsuunsa, 
janoaa Pyhän Hengen johdatuksessa elämistä, ei jää aikaa 
ja energiaa toisarvoisiin ja vahingollisiin asioihin. Jos ei 
tiedä omaa kutsuaan, on aika alkaa rukoilla Jumalan joh-
datusta siihen asiaan. Jokainen Kristuksen ruumiin jäsen, 
jokainen kristitty on kutsuttu mukaan Jumalan suunnitel-
maan omassa elämässään. Jokaisella paikallisseurakun-
nalla pitäisi olla vahva näky siitä, miksi se on olemassa ja 
mihin Jumala haluaa meitä rakkaudessaan johdattaa vuon-
na 2019, niin yksilö- kuin yhteisötasolla.

Toimintakulttuurin muutos 
– teemmekö oikeita asioita?

Muutoksen aika vaatii muuttamaan nykyistä toimintakult-
tuuriamme. Fakta on se, että monien seurakuntien jäsen- ja 
kävijämäärät ovat olleet laskusuunnassa jo pitkän aikaa. 
Tämä on nähtävissä niin suuremmilla kuin pienemmillä 
paikkakunnilla. Väki vähenee ja myös vanhenee – monilla 
pienillä paikkakunnilla seurakunnissa on edessä tilanne, 
jossa kysytään ennen pitkää sitä, että kuka sammuttaa ti-
loista viimeisenä valot.

Yrityssektorilla tulosten ollessa tappiollisia, korjausliik-
keitä on yleisesti tehtävä nopeasti, mikäli toiminnan yli-
päätään halutaan jatkuvan. Oli sitten kysymyksessä minkä 
tahansa yhteiskunnan sektorin työpaikka; mikäli niiden 
toiminnassa huomataan tehottomuutta, motivaation, hyvi-
en tulosten ja työn ilon puutetta, viisas johto ja välittävä 
työyhteisö yleensä tarttuvat epäkohtiin ja parannusta vaa-
tiviin asioihin; näin ei voi jatkua.

Tämä kaikki haastaa meidät kristityt kysymään niin yksi-
löinä kuin yhteisöinä erinäisiä kysymyksiä:

• Teemmekö todella kaiken niin hyvin ja oikein kuin 
       luulemme?

• Mikä on seurakuntiemme tai palvelutyömme työn 
       hedelmä?

• Miten paljon hedelmää tuotamme?

• Tuleeko meillä uskoon ihmisiä? 

• Paraneeko sairaita ja vapautuuko vangittuja monista 
       taakoista?

• Tavoitammeko toiminnassamme nuoria sukupolvia? 

• Miten lapsi- ja nuorisotyömme toimii?

• Teemmekö oikeita asioita?

Oikeiden asioiden tekemistä seuraa hyvä hedelmä. Kaikki 
ymmärrämme, että hengellisessä työssä ja sen haasteissa 
emme aina näe hedelmää kovin nopeasti. Sadonkorjuu ja 
tulosten mittaaminen vaativat viisautta ja kärsivällisyyttä 
niinä aikoina, kun kasvu on hidasta ja resursseja on liian 
vähän.

Mitä Suomessa pitää muuttaa?

Uskon, että monen asian tulee muuttua Suomen hengelli-
sessä kentässä, alkaen kristittyjen yhteyden rakentamisen 
tarpeen ymmärtämisestä ja keskustelukulttuurin paranta-
misesta. 

Jokainen yhteisö ja yksilö kristitty voi kysyä:

• Mikä on vaikutukseni tässä maassa?

• Mikä on sosiaalinen ja hengellinen jalanjälkeni? 

• Milloin viimeksi kerroin jollekin evankeliumia?

• Milloin viimeksi rukoilin jonkun tuntemattoman puo-
lesta?

• Milloin viimeksi astuin ulos omalta tutulta mukavuus-
alueeltani ns. uskon maailmaan?

Kaikki lähtee omasta hengellisestä elämästä, läheisestä 
suhteesta Jumalaan. Kaikella rakkaudella sanottuna, meil-
lä Suomen kristityillä on sangen vähän varaa tällä hetkellä 
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keskustelukulttuuria Suomeen, laadukkaampaa hengellis-
tä arviointia ja kypsempää raamatullista keskustelua ver-
rattuna siihen pahanmakuiseen soppaan, jota joudumme 
maistamaan erityisesti sosiaalisen median kautta.

Verkostomainen luonne pitää sisällään erilaisia tasoja. 
Keskinäinen rohkaisu, oli se sitten yhteinen tapaaminen, 
julkilausuma, julkinen rohkaisu ja tuki, luovat vahvem-
paa hengellistä yhteyttä ja kertovat myös ulkomaailmalle 
meidän keskinäisestä rakkaudestamme. Toivon, että voisin 
nähdä tulevina vuosina Suomessa toimivan, elävän Kris-
tuksen ruumiin, jossa on yhä vahvempaa paimenuutta ja 
kypsyyttä, joka on hereillä ja valmis reagoimaan, kun sitä 
vastaan tai sen yksittäisiä jäseniä vastaan tavalla tai toi-
sella hyökätään. Kun yksittäinen seurakunta, pastori tai 
palvelutehtävä joutuu kohtuuttoman kritiikin, valheiden 
ja mustamaalaamisen kohteeksi, jokainen voisi kokea, et-
tei ole yksin, vaan tuki nousee ympäriltä ja jokainen voisi 
kokea olevansa Jumalan perheessä juuri näinä haastavina 
aikoina. Kristittyjen yhteistyö ei voi olla enää ympäri-
pyöreitä julkilausumia ja silloin tällöin tapahtuvia yhteen 
tulemisia. Uskon, että voimme oppia toisiltamme paljon. 
Olemme samaa Jumalan perheväkeä.

Haaste rakentaa uutta

Tämä kaikki, mistä kirjoitan on astumista vihollisen maa-
perälle. Vihollisen strategia on aina ollut saada aikaan ha-
jaannusta, epäsopua, väärinkäsityksiä ja hämmennystä. 
Sen hedelmät ovat yleisimmin pelko, hämmennys, hajaan-
nus ja loukkaantumiset sekä yhteyden loppuminen. Uskon, 
että Jumala kutsuu meitä tekemään muutosta yhdessä, laa-
jalla rintamalla, koska tämä teemakokonaisuus koskettaa 
loppujen lopuksi koko Suomen hengellistä todellisuutta. 
Viattomia sivustakatsojia ei ole. Oletko sinä osa ratkaisua 

paukutella henkseleitämme hyvillä hengellisillä tuloksilla. 
Toki paljon hyvääkin tapahtuu ja tehdään, mutta isossa ku-
vassa meitä kutsutaan tekemään isoa muutosta.

Kristuksen ruumiin toiminta 
– rakkauden verkosto

Kristuksen ruumis ei ole jäykkä organisaatio vaan elävä 
organismi. Rukoilen, että Suomeen voisi vauhdilla syntyä 
laaja kristittyjen verkosto ja yhteisrintama, johon kuuluisi 
seurakuntia, palvelutehtäviä ja esirukousverkostoja, jotka 
yhä enemmän rohkaisisivat toisiaan, rakentaisivat keski-
näistä yhteyttä yli rajojen. Tule mukaan tähän rukoukseen 
kanssani.

Mitä kaikkea tämä verkosto sitten tekisi käytännössä? Sen 
yhteinen tavoite olisi tietenkin muuttaa tätä maata Jumalan 
tahdon mukaisesti. Sen jäsenet ymmärtävät toistensa eri-
laisuuden, erilaiset kutsut ja hengelliset lahjat – sen jäsenet 
kilpailisivat keskenään toinen toisensa kunnioittamisessa 
(Room. 12:10). Hedelmänä syntyisi varmasti paljon käy-
tännön yhteistyötä, aktiivista esirukousta ja uusia aloittei-
ta, joiden kautta voisimme kristittyinä toteuttaa kutsumme 
eri puolilla Suomea. Uskon, että se voisi luoda joka päi-
väisissä arjen pienissä ja suuremmissa teoissa rakentavaa 
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vai osa ongelmaa? Tässä kaikessa on kysymys myös siitä, 
millaista hengellistä perintöä olemme luomassa nuorem-
mille sukupolville.  
Rakennuksen rakentaminen vaatii paljon enemmän ener-
giaa ja vaivannäköä kuin sen purkaminen. Rakentamisessa 
tarvitaan myös erilaisia lahjoja – osaavia tiimejä.

Keskustelukulttuurin muuttuminen

Viime vuosina Suomessa on poljettu maahan monien Ju-
malan miesten ja naisten, seurakuntien ja palvelutehtävien 
nimeä ja työtä. Tämä kaikki on tehty koettelun ja mukamas 
raamatullisen arvioinnin nimissä, mutta todellisuudessa 
sillä on ollut sangen vähän tekemistä minkään raamatulli-
sen koettelun kanssa. Olisi jo korkea aika arvioida monien 
kriitikkojen työn hedelmää ja heidän nettisivustojaan. Oli-
si aika arvioida lähteitä, joita he siteeraavat ja erityisesti 
olisi aika arvioida heidän motiivejaan.

Koettelun ja kritiikin ehkä tärkein kysymys on, onko toi-
minta rakkaudellista ja onko sen tavoitteena rakentaa. Jos 
minulla on ns. ongelma jonkun pastorin ja seurakunnan 
kanssa, raamatulliset periaatteet eivät kehoita minua teke-
mään heistä kriittistä TV-ohjelmaa tai nettikirjoitusta vaan 
olemaan yhteydessä suoraan kyseiseen henkilöön, palve-
lutyöhön tai seurakuntaan. Onko motiivini rakkaus? Miten 
toivoisin itseäni kohdeltavan?

Internet muutti maailman monella tavalla. Enää opilliset 
kiivailijat ja kriitikot eivät kokoonnu niinkään omissa pie-
nissä piireissään, vaan some-aikana samat väärät kirjoi-
tukset ja manipuloidut video-klipit pyörivät monilla netti-
foorumeilla. Monet kriitikot ja opilliset arvioijat tuntuvat 
saaneen Suomessa myös hämmästyttävän vahvan man-
daatin toiminnassaan. Velvollisuutemme myös johtajina 

on korjata näitä väitteitä, jotka eivät ole totta. Keskustelu-
palstojen kulttuuri on monesti masentavan ala-arvoinen ja 
kaikkea muuta kuin rakentava. Vaarana tässä kaikessa on 
myös erilaisten viholliskuvien syntyminen.
Keskustelu paljastaa usein myös sen surullisen tosiasian, 
että keskustelijoiden opetuslapseuttaminen ja hengellinen 
kypsyys on monesti lapsen kengissä, kun jopa klassisen 
kristinuskon ydinasioiden erottaminen kehällisistä asioista 
menee sekaisin. Usein kovin riitaisissa keskusteluissa käy-
tetään erilaisia syyttäviä sanoja, kuten ’eksytys’ ja ’harha-
oppi’, kysymyksissä, joihin ne eivät missään tapauksessa 
kuulu. Harhaoppi ja eksytys eivät ole sitä, että on eri näke-
myksiä ja painotuseroja kehällisistä asioista. Harhaoppia 
on se, että kielletään tai muutetaan keskeisiä kristinuskon 
ydinasioita.

Tästä kaikesta kirjoitan lisää Näky-lehden seuraavassa nu-
merossa.

Markku Laitinen
Healing Rooms Finland ry:n toiminnanjohtaja
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