Hyvät ystävät, Helsingin Sanomissa oli eilen iso otsikko: Kurjistuminen uhkaa
kirkkoa. Kurjistuminen uhkaa kirkkoa. On totta, että kirkon jäsenmäärä on
kehittynyt huolestuttavaan suuntaan viime vuosina. Mutta haluan silti
vakuuttaa niin tänään siunatuille kirkkovaltuutetuille kuin seurakunnan
jäsenille, että vielä tulee sekin aika jolloin kirkon jäsenmäärä kääntyy taas
nousuun.
Isojakin asioita tapahtuu tässä maailmassa – ja tapahtuu nopeasti! Näin on aina
ollut ja tulee olemaan.
Tunisian pelätty, vuosikymmeniä hallinnut diktaattori, kukistui muutamassa
päivässä.
Neuvostoliitossa kirkot oli aikoinaan muutettu viljavarastoiksi tai ateismin
museoiksi.
Mutta mikä on tilanne tänä päivänä?
Ihmiset jonottavat kirkkoihin osallistuakseen perinteisiin jumalanpalveluksiin,
he jonottavat osallistuakseen loppiaisen avantokasteisiin tai pääsiäiskulkueisiin
tai pyhitysliturgioihin. Ja uusia kirkkoja nousee uusiin paikkoihin ja vanhoja
kirkkoja kunnostetaan alkuperäiseen käyttöönsä.
Kirkko edustaa taas Venäjää, pyhää Venäjää, kirkko symbolisoi taas venäläistä
kansansielua. Ja näin tulee vielä tapahtumaan Suomessakin.
Tämä maa ja kulttuuri on rakennettu kristinuskon varaan, tämä yhteiskunta on
rakennettu kirkon asettamalle perustalle.
Hyvät ystävät me emme elä maallistuneessa maailmassa. Maallistuminen on vain
suomalainen näköharha. Tosiasiassahan tilanne on se, että koskaan ei
maailmanhistoriassa ole ollut aikaa, jolloin yhtä monet ihmiset olisivat
halunneet kasteen, koskaan ei kristinusko ole vetänyt puoleensa yhtä suuria
määriä ei-kristittyjä kuin tänä päivänä. Yli miljardin ihmisen Kiinassa ei
Raamattuja riitä kaikille, kirkot käyvät jatkuvasti ahtaiksi, oppineista papeista
on huutava pula. Evankeliumin leviäminen ei ole pysähtynyt, se on tässä
maailmassa kiihtynyt.
Evankeliumia tarvitaan. Liian moni suomalainen on nöyryytetty, hylätty,
laiminlyöty, peloissaan, ahdistunut, täynnä syyllisyyttä ja katkeruutta. Tällaisen
yhteiskunnan keskelle on Rauman seurakunta ja Rauman seurakunnan uusi
kirkkovaltuusto lähetetty. Kuuluttamaan teoillaan ja sanoillaan sitä, että tämä
maallistunut kyynärpää-Suomi ei edusta lopullista totuutta, vaan lähimmäisen
rakkaus kannattaa ja perii voiton. Kirkkoa tarvitaan tänään enemmän kuin
koskaan ja tulevaisuudessa sitä tullaan tarvitsemaan vielä nykyistäkin
enemmän.
Kirkkona ja seurakuntana meillä ei ole mitään syytä käpertyä
siilipuolustukseen, arkailla ja pelätä.
Rauman kirkkovaltuustolla on etuoikeus olla mukana Jumalan työssä, Rauman
kirkkovaltuusto on etuoikeutettu, koska tulevaisuus kuuluu sille. Se tekee
tulevaisuuden työtä. Auringonlaskun työtehtävät ovat jossain muualla, mutta
eivät kirkkovaltuustossa.
Hyvät ystävät, Tulevaisuus kuuluu evankeliumille ja kirkolle. Näillä sanoilla
haluan toivottaa uudelle kirkkovaltuustolle siunausta ja työn iloa: Tulevaisuus
kuuluu evankeliumille ja kirkolle.

