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Käsien teologiaa



Minun käteni soi; Jukka Leppilampi

 Minä Luojalta kaksi kättä sain.
Luoja kuiskasi; "Rakasta niillä."
Otan kädet käyttöön, odota vain.
En voiman suo salassa piillä.
Mutta en oppinut rakastamaan,
minun käteni taskuihin jäivät.
Ne kuihtuivat hiljaa piilossaan.
Ohi kulkivat vuodet ja päivät.

 En oppinut käsiä käyttämään
ne olivat köpelöt, kovat.
Niitä Luojalle lähdin näyttämään:
" Katso, millaiset käteni ovat."

 Mitä tahansa tahdon koskettaa,
se musertuu kätteni alla.
Minun käteni kylvää kuolemaa,
ja rakastaa rikkomalla.



Vanha testamentti

• Sosiaalisen yhteisvastuun ajatus juutalaisuudessa

o Jumala on ”orpojen isä ja leskien puoltaja” (Ps. 68:6), ja 

israelilaisten tulee toimia samoin

o Israelilaiset ovat olleet muukalaisina, joten heidänkin tulee 

rakastaa muukalaisia

 Myös profeetallista vaikuttamista ongelmien syihin



Uusi testamentti

• Uusi testamentti korostaa kokonaisuudessaan, että Jumalan armo ja 
ihmisten välinen armollisuus kuuluvat yhteen

o Auttamista yhteisön sisällä (”vähäisimmät veljet”, ”Kristuksen ruumis”: 
jos yksi jäsen kärsii, kaikki kärsivät yhdessä)

o Auttamista samalla yli kaikkien ryhmärajojen (laupias samarialainen)

o Lähimmäisen rakastaminen ja armon sosiaalinen ulottuvuus osana 
evankeliumia ja Jeesuksen seuraajien tehtävää = kokonaisvaltainen 
evankeliumi

o Profeetallinen, radikaali tasa-arvo ja alhaisten korottaminen: 
”Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, 
mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi” 
(Gal. 3:28)



Varhaiskirkon elämää

• Auttamista yhteisön sisällä: kristittyjen keskinäinen apu 

tautiepidemioiden aikana oli merkittävä taustatekijä 

seurakuntien kasvussa

• Auttamista yli rajojen: kristinuskon vastustajatkin valittivat, että 

kristittyjen ystävällisyys muukalaisia kohtaan edisti liikkeen 

leviämistä

• Kokonaisvaltainen evankeliumi: laupeuden harjoittaminen 

kaikkien seurakuntalaisten asia



…varhaiskirkon elämää

• Tuolloin elettiin ympäristössä, jossa kristillinen oppi näyttäytyi 
usein hyljeksittynä ja käsittämättömänä – onko yhtymäkohtia 
nykyaikaan, jossa kristillisen kielen lukutaito alkaa olla heikkoa?

• Kirkon yhteiskunnallisen aseman vahvistuessa kokonaisvaltainen 
evankeliumi alkoi kuitenkin hajota ja diakoninen palvelutehtävä 
etääntyä jumalanpalveluselämään nähden toissijaiseksi 
toiminnaksi  → esimerkiksi ehtoollisen vietosta tiedetään 
kuitenkin, että siinä alun pitäen yhdistyi hienolla tavalla 
jumalanpalvelus ja diakonia



Lutherin teologiaa

• Luther luopui katolisessa teologiassa vallinneesta rakkauden järjestys -

mallista, jossa rakkauden tuli suuntautua siihen, mikä on hyvää ja erityisesti 

korkeimpaan hyvään, Jumalaan

• Lutherin mukaan rakkauden käskyn ja kultaisen säännön lähtökohtana on 

toisen sijaan asettuminen: ihminen on olemassa toisia varten

• Kaiken taustalla on Jumalan itsestään antava ja luova rakkaus, josta tullaan 

osallisiksi sanan ja sakramenttien välityksellä: ”Tämä on ristin rakkaus, rististä 

syntynyt, joka etsiytyy sinne, missä se ei löydä hyvää, josta nauttisi, vaan 

missä se jakaa hyvää pahalle ja puutteelliselle”

• Kristuksen läsnäolo kristityn uskossa saa aikaan sen, että kristitty on osallinen 

tästä Jumalan rakkaudesta, ja se alkaa näkyä hänessäkin; samalla jatkuu 

taistelu omaa hyvää etsivän itsekkyyden ja toisten hyvään suuntautuvan 

rakkauden välillä



…Lutherin teologiaa

• Kirkko on yhteisö, jonka jäsenet ovat toisilleen Kristuksia eli 
rakastavat toisiaan ja kaikkia lähimmäisiä tällä Jumalan 
rakkaudella; rakkaus ei ole ajatus vaan henkilö, ”Kristus meissä”

• Lutherille rakkaus oli teologian ytimessä yhdessä uskon kanssa. 
Toisaalta hän joutui havaitsemaan kouriintuntuvasti kristittyjen 
rakkauden vajavaisuuden. Hän ei laskenutkaan rakkautta kirkon 
tuntomerkkien joukkoon. Sen sijaan hän luki mukaan 
kärsimyksen: kirkolla on tehtävä kärsiä kärsivien mukana ja 
puolustaa heitä

• Usein luterilaisuuden historiassa rakkaus ja palvelu ovat 
kuitenkin irtaantuneet teologian ytimestä; kysymys siitä, miten 
evankeliumin vapaus yhdistyy luontevasti velvollisuuteen tehdä 
laupeuden tekoja, on jäänyt erimielisyyksien kohteeksi



Diakonian asema Suomen ev.lut kirkossa

• Modernin diakonia-ammatin alkuvaiheissa 1800-luvulla monet pitivät 
diakoniaa esteenä kirkon tärkeimpien tehtävien hoitamiselle

• Toisaalta samaan aikaan vahvistui lähetysinnostus ja sen osana ajatus 
ihmisten tukemisesta, auttamisesta ja hoivaamisesta yli valtionrajojen

• 1860-luvulta lähtien köyhäinhoitovastuu siirtyi seurakunnilta kunnille; 
silti vuoden 1869 kirkkolaki velvoitti edelleen kirkkoherran pitämään 
huolta seurakunnan vaivaisista

• Suomen ensimmäinen diakonissa Matilda Hoffman vihittiin virkaan 
1872

• 1800-luvun lopulla diakonissalaitosten ja sisälähetysyhdistysten 
rinnalle alkoi nousta seurakuntadiakonia ”äänettömän hädän 
puolesta”; tämä seurakuntadiakonian malli muodostui suomalaiseksi 
erityispiirteeksi



…diakonian asema Suomen ev.lut

kirkossa

• Vuoden 1943 kirkolliskokous teki kirkkolakiin muutokset, joilla diakoniasta ja diakonian 
virasta tuli seurakunnan lakimääräinen tehtävä

• 1972 kansanterveyslaki ei ottanut huomioon seurakuntadiakoniaa, ja kirkon 
diakoniassa huomio alkoi siirtyä kotisairaanhoidosta yleiseen seurakuntatyöhön; 
samoihin aikoihin tapahtui kansainvälisen diakonian nousu

• 1990-luvun laman myötä asiakaskunta muuttui ja laajeni huomattavasti, ja diakoniasta 
tuli usein viimeinen turvan tarjoaja

• Samaan aikaan kirkolliskokous määritteli kirkkolain uudistuksen osana kirkon tehtävän: 
”Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä 
toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden 
toteuttamiseksi”

• Onko Suomen yhteiskunnan palvelujen kantokyky nyt pettämässä? Seurakuntien 
lähimmäisenrakkauden työn tarve on suuri, mutta myöskään valtionrajat ylittävä 
näkymä ei saisi unohtua



Kätten teologia tänään

• Toteutuuko diakonia vain silloin, kun henkilö tietoisesti ajattelee tai perustelee 

toimintaansa uskon lähtökohdista? Jeesuksen esimerkin mukaista on kiinnittää huomio 

enemmän apua tarvitsevan hätään ja tarpeisiin kuin auttajan motiiveihin; salattu 

Jumala toimii silloinkin, kun tekojen kristillinen motiivi ei ole erikseen argumentoitua

• Kädet voivat julistaa silloinkin, kun suu on vaiti – ja usein ne julistavat kaikkein 

voimakkaimmin; kuurojentyössä konkretisoituu se, että samat kädet kertovat 

Jeesuksesta ja tekevät arjen töitä →Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa 

evankeliumi. Ja jos on tarpeen, käyttäkää sanoja (Fransiscus Assisilainen). Pitäisikö 

painopisteen olla: enemmin tekoja, vähemmin sanoja..

• Tarvitaan heikoimpien äänen kuulemista ja vahvistamista; käsien teologian tekijäksi on 

jokainen tervetullut

• Euroopan ulkopuoliset kirkot opettavat evankeliumin ja kirkon mission 

kokonaisvaltaisuutta ja profeetallisuutta



…kätten teologia tänään

• Ilmastonmuutoksen ja elinympäristöjen köyhtymisen keskellä kohtuullisuuden 
merkitys korostuu: käsien teologiaa on myös se, että kädet jäävät paikoilleen –
että jättää tekemättä asian, joka ei ole välttämätön ja joka kuormittaisi 
luomakuntaa

• Onko auttamisessa sudenkuoppana, että huomio alkaa helposti siirtyä toisesta 
ihmisestä työn profiiliin, motiiveihin ja perusteluihin? Olisiko äskeisetkin diat 
ollut parempi jättää väliin ja keskittyä vain katsomaan lähimmäisten hätää, 
tarpeita ja pyyntöjä ja vastaamaan niihin kätten teoilla? Ei ehkä sentään, 
mutta yleisesti meidän on hyvä siirtää painopistettä pähkäilemisestä 
tekemiseen

• Ovet auki rohkeasti – myös hädälle ja muutostarpeelle: ”Kirkon elämä on 
missionaarista. Siksi on lähdettävä liikkeelle julistamaan ja palvelemaan. 
Evankeliumi eletään todeksi ihmisten keskellä. Diakonian tarve lisääntyy. 
Eriarvoisuuden kasvaminen, yksilöllistyminen, syrjäytyminen ja ihmisten 
turvattomuus haastavat kirkon käyttämään uusia toimintamalleja ja -tapoja.” 
(Ovet auki -strategia)



…minun käteni soi (J Leppilampi)

 Näin Luojani silmissä kyyneleet,
en jälkeäkään syytöksestä:
" Anna minulle kädet likaiset.
Minä tahdon ne hoitaa ja pestä."

 Mitä tapahtui silloin, tiedä en.
Tuulet alkoivat huminoida.
Ne pyyhkivät lian ja katkeruuden.
Minun käteni alkoivat soida.
Ja ne soittivat outoa sävelmää
ensin arasti aivan ja salaa.
Sitä säveltä voinut en hiljentää,
kun se villinä valtasi alaa.

 Ja se levisi hurjalla voimalla
minun tuttuihin käsiini näihin,
jotka ilosta uhkuivat soimalla.
Valo virtasi sormen päihin.

 Jumala, Sinulta käteni sain.
Koko sieluni Sinua Kiittää.
Minun käteni ovat kanava vain.
Mitä tahdot, se tee, se riittää.



Mietittävää

 Mitä on käsien teologia Suomessa tänä 
syksynä

 Mikä on / pitäisi olla julistuksen ja palvelun 
suhde

 Mitä seuraa, jos julistus / palvelu saa liian 
korostetun aseman

 Mikä on yhteiskunnan ja mikä kirkon rooli 
apua tarvitsevien suhteen


