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Elämme enemmän siitä, mitä me saamme, kuin siitä, mitä me teemme. 
Se on armoa. Pohjata, tarkoittaa sitä, kun aaltojen keskellä tuntee 
kiinteän pohjan jalkojensa alla. Olemme luotuina, yhdessä Luojan kanssa, 
aikaansaavia vastuunkantajia Jumalan rakastamasta maailmasta.

oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen...
Olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän 
toivonne perustuu. Mutta vastatkaa sävyisästi ja kunnioittavasti ja 
säilyttäkää omatuntonne puhtaana. 
1 Piet. 3:15-16

Oppiminen ja uudistuminen kantavat Pyhän Hengen nimimerkkiä. Oppimisella 
on aina ollut suuri merkitys meidän evankelis-luterilaisessa perinteessämme.

Elämme aikaa, jolloin maallistumiskehitys ja uskonnon jälleentuleminen 
kohtaavat. Juuri siksi kasvaa kristillisen perinteen ja kulttuuriperinnön 
havaitsemisen ja tutkimisen tarve opetuksessa. Niin kasvaa myös 
vuoropuhelun tarve kaikkien hyväätahtovien ihmisten parissa uskosta 
riippumatta.

Kirkossa kohtaavat kaikki oppialueet. Kaikilla tärkeillä kysymyksillä on 
kirkossa kotipaikkansa.

Jumalan kansa on ennen kaikkea toivon kansa. Joka sunnuntai vietämme 
juhlaa siitä, kun elämä voitti kuoleman ja ilmaisemme myös ilomme 
yhteenkuuluvuudesta Jumalan, toistemme ja koko luomakunnan kanssa.

Seurakunnan yhteiseen elämään kuuluu viljellä toivoa maailmaan. 
Seurakunnassa voimme nostaa katseemme ja nähdä eteenpäin yli omien 
rajoituksiemme. Olemme ylpeitä kirkosta ja kerromme sen mielellämme.

armoon pohjaten
maailmassa aikaansaaden



…kaste perustana…
Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen 
kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän 
kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. 
Room. 6:4

Kaste on perusta elämälle kristittynä. Kasteessa meille annetaan kaikki 
ilmaiseksi armosta. Siksi olemme avarakatseisia kasteelle pääsyn suhteen. 
Näin toivotamme tervetulleiksi kaikki: siis lapset, naiset ja miehet, jotka ovat 
tulollaan kasteelle.

Kasteessa lepää kutsumuksemme elää rohkeasti, luottamuksessa ja 
rakkaudessa Jeesus esikuvanamme. Siksi nostamme esiin kasteen omassa 
elämässämme ja kirkon elämässä ja työssä.

Kastettujen yhteenkuuluvuus tulee selvästi esiin maailmanlaajuisessa kirkossa 
ja meidän suhteissamme ystävyyshiippakuntiin ja -seurakuntiin. Kirkko on 
aina glokaali – sekä globaali (maailmanlaajuinen) että lokaali (paikallinen). 
Kannamme toisiamme rukouksissa ja esirukouksissa. Havaitsemme 
toistemme lahjat ja olemme niille myönteisiä sekä kehitämme niitä. Aktiivinen 
jäsenhankinta on osa elämää kasteessa.

Niin kuin sisään- ja uloshengitys ylläpitää ruumiin elämää, kantavat 
kokoontuminen ja lähettäminen elämää kasteessa. Messu on, 
kokoontuessamme aterialle kuuluen yhteen Jeesuksen Kristuksen ja 
toistemme kanssa sekä meitä alttarilta lähetettäessä elämään maailmassa, 
tiivistynyt luonnos tästä. 



…kohtaamaan elämän ja maailman haasteet
… Suo meille tultasi, suo tositoimin rauhaa ja armoa lastesi rakentaa  
– yhtä on kiitos ja työ. 
Ruotsin kirkon vk 292:4

Se syvä hyvän ja pahan kaksijakoisuus, joka istuu kaiken inhimillisen 
ytimessä, tuottaa meille pettymyksen, epäonnistumisen ja pahuuden 
kokemuksia. Myös luonnon kulku asettaa meidät vasten kysymyksiä 
elämän tarkoituksesta sekä vasten kaikkia koskettavia kärsimyksen ja 
kuoleman tapahtumia. Kristittyinä uskomme, että maailmankaikkeuden 
kärsimyshistorian läpivalaisee ja  ristin sen yli vetää vielä hehkuvampi 
intohimo, joka on Jumalan rakkaus maailmaan.

Sekä rikkaus että puute meillä kuin myös ympärillämme, yhdessä käskyn 
rakastaa Jumalaa ja lähimmäistämme niin kuin itseämme kanssa, ovat 
meille haasteellisia – ollessamme toki hyvin tietoisia siitä, että se oikea 
rakkaus, joka kohdistuu meihin itseemme, voi olla se vaikein. Käytämme siis 
vapauttamme aloittaa jälleen, koska anteeksiannon mahdollisuus ja sovitus 
ovat olemassa. Ihmisenä oleminen on taito!

Kirkon tulee kauttamme olla diakoniatyössään, rukouksissaan, 
keskusteluissaan ja toiminnassaan Jumalan valtakunnan väline. Sillä, mitä me 
teemme tai emme tee, on sekä maailmanlaajuiset että paikalliset seuraukset.

Huomispäivän kysymykset tulevat koettelemaan tämän päivän vastauksia. 
Siksi tarvitsemme perinpohjaista ja syvältäluotaavaa avoimuutta. Meidän 
on tarpeen tulla edelläkävijöiksi pysyvien seurustelumuotojen löytämiseksi 
monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Se on yksi monista tavoista olla 
punnitsevan yhteisvastuullinen kirkko yhteiskuntaamme nähden.

Tietoisina siitä, että Jumala on suurempi kuin parhaat suorituksemme ja 
isoimmat epäonnistumisemme, haluamme vapauttaa toisemme tekemään 
sitä, joka on hyvää.

Jumala, sinä kutsut meitä alati elämään ja uudistumiseen.
Sinä annat meille luovan vastuun
ja annat meidän pohjata armoon.
Sinä annoit Poikasi osoittaa meille tien sinun luoksesi
ja Henkesi innoittaa meitä
elämään palvellen tunnollisesti
elämän haasteissa ja syvänteissä.
Kiitos, että sinä olet
ja annat meille elämää elämästäsi!
Aamen.
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