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1  Johdanto 
Kristillinen lähetystyö on jo vuosisatojen ajan vaikuttanut merkittävästi globaaliin kehitykseen. 

Monia yhteiskunnassa tärkeinä pidettyjä palveluita, kuten koulutusta ja terveydenhuoltoa, on 

saatu edistettyä lähetystyön kautta eri puolilla maailmaa. Samaan aikaan lähetystyöllä on 

kuitenkin ollut myös vaikutuksia, joiden suotuisuutta on haastavampi perustella. Historian 

saatossa lähetystyötä on arvosteltu muun muassa kohteena olevien ihmisten kulttuuriperinnön 

vahingoittamisesta, pakottavasta käännyttämisestä eli proselytismistä ja alentavasta 

holhoamisesta eli paternalismista.1 Esimerkiksi vallankäytön ongelmat ovat olleet vahvasti 

läsnä missiologisessa keskustelussa erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lähetystyö 

on jo lähtökohtaisesti ilmiönä hyvin monimutkainen: sillä on pitkälle ulottuvat juuret, se 

vaikuttaa maailmanlaajuisesti ja se on kytkeytynyt historian saatossa imperialistisiin valtoihin.2 

Kristilliseen opetukseen kuuluu nykyään perustavanlaatuisena lähtökohtana yksilön oikeus ja 

vapaus määritellä oma elämäntiensä ja vakaumuksensa. Myös kristillisessä lähetystyössä tätä 

lähtökohtaa pyritään kunnioittamaan. Lähetyshistoriassa on kuitenkin monia synkkiä vaiheita, 

jolloin kristinuskoa on sorruttu käyttämään valtapolitiikan välineenä. 

Vallankäytöstä on tullut tärkeä puheenaihe sen takia, että lähetystyön historia on myös 

osa eurooppalaisen kolonialismin historiaa. Lähetyskäskyn toteuttaminen on historian aikana 

nivoutunut siirtomaapolitiikkaan. Lähetystyötä on kritisoitu erityisesti postkolonialistisesta 

näkökulmasta, sillä lähetysjärjestöjen on nähty tukeneen länsimaisten valtioiden kolonialistisia 

toimia – ei välttämättä konkreettisesti, mutta olemalla asettumatta vastustamaan niitä.3 

Lähetysjärjestöt ja niiden työntekijät ovat joutuneet eettisissä kysymyksissä ristipaineeseen, 

jonka ovat aiheuttaneet tasapainottelu oman kotimaan poliittisten tai kolonialististen 

pyrkimysten sekä paikallisen väestön itsenäisyyden tukemisen välillä.4 Länsimaalaisten 

lähetysjärjestöjen valta-asemaa on ylläpitänyt erityisesti etnosentrismi ja eurooppalainen 

itsetietoisuus, joiden lähtökohtana on erottelu lähetystyön tekijöiden ja sen kohteiden välillä. 

Ideologinen etnosentrismi pitää yllä valtasuhteita kulttuurisen ylemmyyden ja negatiivisten 

myyttien kautta, olivatpa länsimaiset toimijat tietoisia siitä tai eivät.5 

Tutkielmassani tutkin, mitä kolonialismin aikakauden jälkeen harjoitetulla lähetystyöllä 

eli postkolonialistisella missiolla tarkoitetaan ja kuinka sitä toteutetaan globaalissa kirkossa. 

 
1 Ahonen 2005, 14–15. 
2 Hof 2016, 31. 
3 Vuola 2015, 46–47. 
4 Kemppi-Repo 2015, 205. 
5 Pöntinen 2015, 177–179. 
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Miten ekumeeninen lähetysliike pyrkii purkamaan vallinneita valta-asetelmia lähetystyössä ja 

miten pyrkimys yhdistyy marginaalien missioksi (mission from the margins)6 kutsuttuun 

lähetysajatteluun? Miten lähetystyössä voitaisiin edistää tasavertaista kumppanuutta? 

Sosiaalietiikan ja teologisen etiikan lisäksi tutkimus tukeutuu missiologian ja ekumeniikan 

tutkimukseen. Tukeudun työssäni myös postkolonialistiseen teoriaan, joka on kehitetty 

yhteiskuntatieteitä ja kehitystutkimusta hyödyntämällä. 

2000-luvulla kristillisen lähetystyön määrittely on hyvin monimutkaista, sillä kristilliset 

kirkot, instituutiot ja järjestöt ovat kaikki ylikuormittaneet ja väärinkäyttäneet lähetystyön 

käsitettä. Yleinen käsitys lähetystyöstä kristittyjenkin parissa saattaa vielä olla, että 

”lähetetään” kristittyjä ulkomaille ”auttamaan” ja ”levittämään” evankeliumia pakanallisille 

ihmisille kehittyvissä maissa. Matteuksen evankeliumin lähetyskäskyä7 onkin historian 

saatossa väärintulkittu ja väärinkäytetty runsaasti, jotta voitaisiin edistää ”ristiretkien 

ajattelutapaa”. Ristiretkien ajattelutapa muistuttaa vahvasti kolonialistista triumphalismin eli 

ylemmyyden- ja voitontunteen sekä ekspansionismin eli laajentumisen ajattelutapaa, johon taas 

liittyy muiden uskontojen kuin kristillisyyden tukahduttaminen. Emme voi kieltää, etteikö 

ristiretkien ajattelutapa olisi yhä aktiivisesti läsnä lähetystyön ymmärtämisessä kirkon 

elämässä.8 Christine Lienemann toteaa, että tällaisessa kontekstissa kristillisellä missiolla ei 

tulisi olla minkäänlaista roolia uskonnollisesti pluraalissa yhteiskunnassa. Tässä merkityksessä 

lähetystyön käsite vertautuu ennemminkin uskonnolliseen propagandaan, proselytismiin eli 

käännyttämiseen ja suvaitsemattomuuteen toisten uskontojen edustajia, ateisteja tai 

agnostikkoja kohtaan.9 

Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) on vuodesta 1910 järjestänyt 7–8 vuoden välein 

ekumeenisia maailmanlähetyskonferensseja, joissa kristilliset kirkot ja yhteisöt ovat pyrkineet 

luomaan yhteistä pohjaa kristilliselle lähetystyölle ja julistukselle. Viimeisin maailman-

lähetyskonferenssi järjestettiin 8.–13. maaliskuuta 2018 Arushassa, Tansaniassa. Konferenssiin 

saapui yli 1000 kristittyä eri puolilta maailmaa keskustelemaan kristillisen lähetysliikkeen 

menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Edellinen vastaava kokous pidettiin 

Ateenassa vuonna 2005. Arushan kokousta pidetään yhtenä maailmanlaajuisen kirkon historian 

merkkipaaluna, sillä KMN:n maailmanlähetyskonferenssi järjestettiin vasta toista kertaa 

Afrikassa. Edellinen Afrikassa järjestetty kokous pidettiin vuonna 1958 Achimotassa, 

 
6 Käytetään joskus myös muotoa marginaaleista nouseva missio. ks. Suomen Lähetysseura (2015). Elämään ja 
oikeudenmukaisuuteen: Suomen Lähetysseuran toiminnan teologinen perusta ja yhteistyön periaatteet. 
7 Matt. 28:18–20. 
8 Kang 2011, 106. 
9 Lienemann 1999, 16. 
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Ghanassa. Tuolloin maailman, kirkon ja Afrikan tilanne maanosana oli varsin toisenlainen kuin 

nykyään. Vuoden 1958 jälkeen monet Afrikan valtiot ovat itsenäistyneet, samoin monet 

lähetystyön vaikutuksesta syntyneet kansalliset kirkot. Nykyään Afrikka on kristittyjen 

määrällä mitaten maailman kristillisin maanosa, ja myös maailman suurimmat luterilaiset kirkot 

ovat afrikkalaisia: Etiopian Mekane Yesus -kirkko ja Tansanian evankelisluterilainen kirkko, 

jonka vastuulla Arushan kokouksen järjestäminen oli.10 Arushan konferenssi oli myös isoin 

maailmanlähetyskonferenssi vuoden 1910 Edinburghin kokoontumisen jälkeen. Arushan 

kokoukseen osallistui yhteensä 1024 ihmistä, joista noin puolet oli kirkkojen virallisia edustajia. 

Muut olivat mukana neuvonantajina, ekumeenisina vieraina, eri järjestöjen ja tahojen 

lähettäminä kokoustarkkailijoina, osana KMN:n henkilökuntaa tai kokousavustajina.11 

Tutkielmani keskeisin tutkimusaineisto koostuu Arushan maailmanlähetyskonferenssin 

nimissä julkaistuista julkilausumista ja keskusteluraporteista. Konferenssista julkaistiin vuonna 

2019 lähes 500-sivuinen raportti, jonka päätoimittajana toimi KMN:n maailmanlähetyksen ja 

evankelioimisen komission CWME:n (Commission on World Mission and Evangelism) johtaja 

Risto Jukko. CWME osallistui KMN:n edustajana kokouksen järjestämiseen. KMN:n 

julkaisemassa raportissa esitetään kattavasti kokouksen keskeinen anti ja arvioita sen tulevasta 

merkityksestä. Raporttiin sisältyy myös taustatietoa maailmanlähetyksen tilanteesta ennen 

Arushan kokousta, kattava kooste kokouksen tapahtumista, keskusteluista ja puheenvuoroista, 

kokouksen arviointia sekä osanottajien yksimielisesti hyväksymä maailmanlähetystä koskeva 

kannanotto The Arusha Call to Discipleship.12 

Maailmanlähetyskonferenssien tarkoituksena on tarjota kirkoille ja kansainvälisille, 

kansallisille ja alueellisille lähetystyön toimijoille mahdollisuus kohdata toisiaan, keskustella 

lähetys- ja evankelioimistyöstä ja saada tukea ajankohtaisiin kysymyksiin. Perimmäisenä 

tavoitteena on vahvistaa yhteistä ja aiempaa yhtenäisempää kristillistä julistusta. Metropoliitta 

ja CWME:n moderaattori Geevarghese Mor Coorilos kertoo Arushan raportin 

johdantosanoissa, että hänen mielestään KMN:n jäsenkirkkojen edustajat, eri lähetystyön 

toimijat ja roomalaiskatolisen kirkon, helluntaikirkkojen ja karismaattisten kirkkojen edustajat 

osoittivat kaikki syvän omistautuneisuutensa ja halunsa maailmanlähetykseen ja kirkkojen 

ykseyteen. Mor Cooriloksen mielestä Arushan konferenssissa saavutettiin lisäksi uusi 

omistautuminen kohdata uuden ajan haasteet, joita kirkon missiolla on edessään.13 

 
10 Jukko 2018. 
11 Mor Coorilos 2019, xxiii. 
12 Jukko 2019, vii. 
13 Mor Coorilos 2019, xxiii.  



 

4 
 

Arushan kokouksessa yhteistä kristillistä julistusta haluttiin edistää muotoilemalla neljä 

tavoitetta. Kokoontumisen haluttiin olevan (1) missionaarinen, (2) ekumeeninen, (3) 

afrikkalainen ja (4) nuoria johtajia korostava konferenssi. Esimerkiksi ekumeenisuus näkyi 

siinä, että mukana oli useiden eri kirkkokuntien edustajia: protestantteja, ortodokseja, 

roomalaiskatolilaisia, evankelikaaleja, helluntailaisia sekä Afrikan itsenäisten kirkkojen 

edustajia. Kokouksessa kiinnitettiin huomiota avoimeen, rakastavaan ja rehelliseen dialogiin ja 

korostettiin kirkkojen ykseyttä.14 

Kun järjestäjät olivat ennen konferenssia saaneet päätettyä konferenssin tavoitteet ja 

ajankohtaisista teemoista oli päästy yhteisymmärrykseen, jouduttiin pitkään vielä pohtimaan 

konferenssin teemaa. Arushan konferenssin teemaksi valikoitui Moving in the Spirit: Called to 

Transforming Discipleship. Ensimmäinen osa konferenssin teemasta viittaa Uuden testamentin 

Galatalaiskirjeen viidennen luvun jakeeseen 25: ”Jos me elämme Hengen varassa, meidän on 

myös seurattava Hengen johdatusta.” (Gal. 5:25, KR92).15 Taustalla oli ajatus, että vaikka 

elämme ihmiskunnassa vahvaa hajaannuksen ja epäyhtenäisyyden aikaa, on monia merkkejä 

siitä, että Pyhä Henki luo uutta elämää ja antaa toivoa ihmisille. Erityisesti ajateltiin, että 

Afrikka on esimerkki alueesta, jossa Pyhä Henki ”puhaltaa elämää” kirkkoon. Pyhän Hengen 

johdatuksessa kulkemisen nähtiin viittaavaan myös jatkuvaan ja elämänmittaiseen kristittyjen 

pyhiinvaellukseen. Tämä pyhiinvaellus on täynnä toivoa siitä, että meillä voisi olla 

oikeudenmukainen ja rauhantäyteinen maailma, joka sitoutuu uudistamiseen Kristuksen kautta. 

Pyhän Hengen johdatuksessa kulkemiseen liittyi siis myös profeetallinen viesti.16 

Konferenssin teeman jälkimmäinen osa kutsuu kristittyjä muuttavaan opetuslapseuteen 

(transforming discipleship). Kristityt on kutsuttu Jeesus Nasaretilaisen opetuslapsiksi, jotka 

myös todistavat ja julistautuvat hänelle kulkiessaan Pyhän Hengen johdatuksessa. Muuttavan 

opetuslapseuden ideaan liittyy olennaisesti kolme hyvin erilaista, mutta samalla toisiinsa 

kytkeytynyttä merkitystä. Ensinnäkin ajatellaan, että opetuslapseuden luonne ja ymmärrys 

kirkkojen keskuudessa on muuttunut. Perinteisesti opetuslapseus on ymmärretty ystävällisenä 

ja rakastavana suhteena Jeesukseen, mutta konferenssissa haluttiin korostaa, että opetuslapseus 

ei ole ainoastaan suhde vaan se on myös aktiivista osallistumista Jeesuksen missioon tässä 

maailmassa. Jeesuksen tunteminen on hänen seuraamistaan, ja Paavi Franciscuksen sanoin 

opetuslapseus on ”missionaarista opetuslapseutta”.17 

 
14 Keum 2019, xvii-xix. 
15 Kirkkoraamattu 1992. 
16 Keum 2019, xix-xx. 
17 Keum 2019, xx. 
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Toinen muuttavan opetuslapseuden ulottuvuus on, että kristittyjä kutsutaan 

opetuslapsiksi, jotka ovat jatkuvasti valmiina muuntautumaan – yksilöllisesti ja yhteisöllisesti 

– Jeesuksen seuraamisessa. Opetuslapseus sitouttaa kristityt hengelliselle matkalle, joka 

jatkuvasti haastaa heitä ja muokkaa heistä ihmisiä, jotka heijastavat Jeesuksen valoa tekojensa, 

sanojensa ja asenteidensa kautta. Kolmanneksi kristittyjä kutsutaan opetuslapsiksi, jotka itse 

muuttuvat ja ovat sellaisina etuoikeutettuja liittymään kolmiyhteisen Jumalan missioon, 

toimimaan yhdessä elämän puolesta, elämään todeksi Jumalan valtakunnan arvoja ja liittymään 

marginaalien missioon. Konferenssissa painotettiin, että opetuslapseus on erityisen arvokasta 

tässä maailmassa, jossa epäoikeudenmukaisuus vaikuttaa ylitsepääsemättömältä, viha ja 

rasismi kukoistavat ja kärsimys on levinnyt laajalle ihmiskuntaan. Kristittyjä kutsutaan 

toteuttamaan ristin teologiaa käytännössä ja tekemään kaikkensa sen muutoksen eteen, jonka 

Jumala on luvannut. Opetuslapseus on siis sekä lahja että kutsu aktiiviseen yhteistyöhön 

Jumalan kanssa. Teologisesti tätä kuvattiin ”theosiksen” ja ”jumalallistamisen” käsitteillä, jotka 

tarkoittavat, että kristityt jakavat Jumalan armoa jakamalla Jumalan mission Hänen kanssaan.18 

Monista toivon näkymistä huolimatta, konferenssissa käsiteltiin paljon myös tämän 

maailmanajan huolestuttavia ilmiöitä. Näitä olivat esimerkiksi hyvinvoinnin ja varallisuuden 

kasaantuminen, joka rikastuttaa muutamia ja köyhdyttää monia. Tämän nähtiin olevan myös 

juurisyy moniin nykypäivän sotiin ja konflikteihin sekä luontokatoon. Kirkkojen edustajien 

mukaan globaali imperialistinen järjestelmä on tehnyt rahoitusmarkkinoista yhden aikamme 

epäjumalista ja vahvistanut alistamisen ja syrjinnän kulttuuria, joka marginalisoi miljoonia 

ihmisiä ja pakottaa heidät haavoittuvaan asemaan muiden hyväksikäytettäviksi. Lisäksi 

esitettiin huolta esimerkiksi vihaa lietsovasta nationalismista ja fundamentalismista, 

militarismista, joka voimistaa konflikteja sekä uudentyyppisestä kolonialismista, joka linkittyy 

nykyiseen rahan kulttuuriin ja resurssien itsevaltaiseen tavoitteluun.19 Geevarghese Mor 

Coorilos kuvasi tätä uuskolonialismin aikaa puhuttelevasti konferenssissa: ” On olemassa uusia 

Caesarin inkarnaatioita. On uusia Herodeksen ruumiillistumia. On uusia keisareita. Tämä on 

uusi imperialistinen ajanjakso, jossa yhden hegemonisilla tavoilla toimivan ‘megaimperiumin’ 

kiertoradalle luodaan lukemattomia ‘pieniä imperiumeja’.”20  

 
18 Keum 2019, xx. 
19 Jukko 2019, 2–8. 
20 Mor Coorilos 2019, 63. 
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2  Postkolonialistinen missio 
Postkolonialistista missiota ei ole toistaiseksi juuri tarkasteltu suomenkielisessä tutkimuksessa, 

mutta sitä käsittelevää kansainvälistä kirjallisuutta löytyy kuitenkin jonkin verran. Agendan 

luominen postkolonialistiselle kumppanuudelle lähetystyössä on valtava tehtävä, koska 

lähetystyö on ollut kytkeytyneenä kolonialismiin niin pitkän aikaa. Kirkon parissa on ollut 

lukuisia yrityksiä muuttaa lähetystyön diskurssia kolonialistisista tulkinnoista post-

kolonialistisiin. Prosessi on kuitenkin ollut hidasta ja vaihtelevaa.21 

Sathianathan Clarke esittelee artikkelissaan World Christianity and Postcolonial 

Mission: A Path Forward for the Twenty-first Century (2014) postkolonialistista missiota sitä 

luonnehtivan kahden periaatteen avulla.22 Ensimmäisen periaatteen mukaan missiota on 

toteutettava niin, että maailma evankelioidaan Kristukselle kolonisoimatta sitä (Evangelization 

of the World for Christ without Colonization). Matteuksen evankeliumissa on Jeesuksen 

opetuslapsilleen antama niin sanottu lähetyskäsky, jossa ilmaistaan suoraan, että kristinuskon 

sanoma tulee kertoa kaikille kansoille:  
Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: 

kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 

ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. 

Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.  

(Matt. 28:18–20, KR92)23  

Clarken mukaan koko ihmiskunnan kristillistäminen vaikuttaa kuitenkin uskonnollisesti varsin 

imperialistiselta pyrkimykseltä erityisesti postkolonialistisesta näkökulmasta. Lähetystyöhön 

osallistuneet ovat viime vuosikymmenien aikana harjoittaneet rehellistä itsekritiikkiä 

osatakseen luopua ylimielisistä asenteista, kolonialistisista keinoista ja painostavista 

menetelmistä. Kaikenlaisesta pakottavasta, epäeettisestä, petollisesta ja epäkunnioittavasta 

julistuksesta on päästävä irti, ja sen sijaan on luotava yhteyttä ja ystävyyttä eri uskontotaustoista 

tulevien ihmisten kanssa.24  

Toisen periaatteen mukaan lähetystyön tavoite on elävöittää maailma Jumalan kautta 

kristillistämättä sitä (Vivification of the World in God without Christianization). Periaatteen 

toteutuminen edellyttää solidaarisuutta suhteessa koko ihmiskuntaan sekä vieraanvaraisuutta 

kaikkea luotua kohtaan. Elävöittämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi sorrettujen 

 
21 van der Water, Phiri & Nadar 2011, 1. 
22 Clarke 2014. 
23 Kirkkoraamattu 1992. 
24 Clarke 2014, 200-201. 
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ihmisten puolustamista, sovinnon luomista rikkoutuneissa yhteisöissä ja yhteiskunnissa sekä 

luomakunnan suojelemista. Clarken mukaan näin lähetystyössä voitaisiin toteuttaa Jumalan 

lupausta täydestä elämästä, joka on annettu ihmisille lahjaksi Jeesuksessa Kristuksessa. Jos 

lähetystyön ytimessä olisikin maailman kristillistämisen sijaan sen elävöittäminen Jumalan 

kautta, kristittyjen määrän kasvattamisen ei tarvitsisi olla niin keskeinen tavoite.25 

Ajatus maailman elävöittämisestä yhdistyy olennaisesti myös kokonaisvaltaisen 

lähetystyön (holistic mission) käsitteeseen. Lähetystyössä kokonaisvaltaisuus tarkoittaa sitä, 

että kirkon missioon kuuluu sekä evankelioiminen että sosiaalinen vastuu. Jeesus itse opetti, 

julisti, paransi sairaita ja ruokki nälkäiset, ja tätä esimerkkiä seuraten myös lähetystyön tulee 

olla kokonaisvaltaista sovinnon, oikeudenmukaisuuden, rauhan ja rakkauden työtä. 

Kokonaisvaltaista lähetystyötä perusteltaessa perinteisesti lähetyskäskynä esitetyn 

raamatunkohdan rinnalle on omaksuttu toinen lähetyskäsky Luukkaan evankeliumista. 

Esimerkiksi Suomen Lähetysseura, joka on Suomen vanhin lähetysjärjestö ja myös yksi 

suurimpia, viittaa teologisessa asiakirjassaan Elämään ja oikeudenmukaisuuteen: Suomen 

Lähetysseuran toiminnan teologinen perusta ja yhteistyön periaatteet (2015) näihin Jeesuksen 

sanoihin:26 
Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. 

Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, 

julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, 

päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta.  

(Luuk. 4:18–19, KR92)27 

Postkolonialistisessa missiossa on myös olennaista ymmärtää, että kristinuskon opetukset eivät 

ole lähetystyöntekijöiden omaisuutta. Ugandalainen piispa David Zac Niringiye totesi Arushan 

konferenssissa, että lähetystyöntekijät eivät ole Jumalan mission keskuksessa kulttuuristen 

mieltymystensä kanssa vaan ytimessä on Jeesus, joka voimaannuttaa hänen seuraajiaan 

tekemään lähetystyötä. Muuttavan opetuslapseuden asettaminen Jumalan mission keskiöön 

tarkoittaa myös sitä, että kristittyjen tarvitsee miettiä uudelleen, miten kristinuskossa 

kohdellaan ihmisiä ja heidän kulttuureitaan. Niringiyen mukaan Raamatustakin nähdään, että 

Jeesus ei kouluta opetuslapsiaan ainoastaan opillisesti vaan myös pragmaattisesti ja 

interaktiivisesti.28 

 

 
25 Clarke 2014, 201-202. 
26 Suomen Lähetysseura 2015, 10-11. 
27 Kirkkoraamattu 92. 
28 Mahali 2019, 37. 
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2.1  Postkolonialistisen mission kirkko 
Postkolonialistisessa missiossa kirkon tulee olla kutsuva ja oikeudenmukainen kirkko eikä 

uhkaava tai tuomitseva kirkko.29 Arushan konferenssissa nähtiin, että muuttava opetuslapseus 

on pohjimmiltaan maailman kääntämistä ylösalaisin, mikä liittyy olennaisesti myös ajatukseen 

postkolonialistisesta missiosta. Geevarghese Mor Coorilos kertoo, että Jerusalemin temppelissä 

Jeesus heitti rahanvaihtajien pöydät ympäri. Hänen mielestään kristityt voivat samoin tavoin 

kääntää epäoikeudenmukaiset talousjärjestelmät ympäri tässä maailmassa. Kaiken kaikkiaan 

nähtiin, että ekumeenisen lähetysliikkeen tulisi vastustaa aikamme imperiumeja. Missio 

muuttavana opetuslapseutena nimittäin tarkoittaa myös imperialistisen logiikan ja käytännön 

kääntämistä ylösalaisin.30 

Maailmankristillisyys siis tarjoaa mahdollisuuden menneiden ja nykyisten valtasuhteiden 

kriittiseen tarkasteluun.31 Postkolonialistista missiota kuvaa olennaisesti kriittinen ja rehellinen 

suhtautuminen pysyvään kolonialismin perintöön lähetystyön teologiassa ja käytännössä.32 

Postkolonialistisessa teologiassa halutaan usein korostaa kirkon ja lähetystyön sirpaleista 

luonnetta, jotta voitaisiin välttää kaikenlaiset assosiaatiot totalisoivien järjestelmien kanssa.33 

Eleonora Hofin mielestä sirpaleinen teologia ei kuitenkaan ole luonteeltaan episteemistä 

nöyryyttä vaan ennemminkin haluttomuutta tosiasioiden kohtaamiseen ja ”teologisten 

patologioiden” paljastamiseen. Hofin mukaan lähetystyön ja kolonialismin kytkös voidaan 

totisesti nähdä ”teologisena patologiana”, jota tulisi käsitellä postkolonialistisen mission 

teologian kautta.34 

Clarke kertoo, että nykyään kristillisen lähetystyön taustalla toimii kaksi keskeistä 

toiminnallista liittoumaa, jotka voidaan nähdä periaatteiltaan postkolonialistisina. Ensinnäkin 

on maailmanlähetyksen ja evankelioimisen komissio CWME, joka nimitettiin vuonna 1961 

KMN:n alaiseksi komissioksi IMC:n (International Missionary Council) ja KMN:n yhdistyttyä 

keskenään.35 Toinen merkittävä liittouma on evankelikaalinen Lausannen liike, joka 

perustettiin vuonna 1974 erityisesti tunnetun amerikkalaisen evankelista Billy Grahamin 

myötävaikutuksesta. Lausannen liikkeen nimi tulee siitä, että liike sai alkunsa Sveitsin 

Lausannessa järjestetyssä maailmanevankelioinnin konferenssissa, joka kokosi yli 2400 

 
29 Mahali 2019, 39. 
30 Mor Coorilos 2019, 63–65. 
31 Clarke 2014, 194. 
32 Hof 2016, 12. 
33 Myatt 2014, 86. Viime vuosina tapahtunut kirkon sirpaleisuuden teologisoiminen on osoitus totalisoivan 
ajatusjärjestelmän hylkäämisestä teologiassa. Tämän tyyppisille teologian muodoille on luonteenomaista 
episteeminen nöyryys sekä pyrkimys päästä yli kaikenlaisista totalisoivista taipumuksista. 
34 Hof 2016, 13. 
35 Clarke 2014, 196. 
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osallistujaa 150 eri maasta. Lausannen liike edustaa evankelioinnin universaaliutta ja se on 

perustamisestaan lähtien tähdännyt koko maailman evankelioimiseen. Maailman evankeliointi 

on heidän mielestään Jumalan kirkolle antaman tehtävän ydin ja lähetystyön tulee täyttyä tällä 

evankelisella tavoitteella, jotta evankeliumia voidaan julistaa. Tämä käsitys perustuu yli 

kaksituhatta vuotta vanhaan raamatulliseen visioon ja Jeesuksen käskyyn. Liike kehottaa 

pohjoisen ja lännen kristittyjä ja rohkaisee etelän ja idän kristittyjä olemaan luopumatta 

Jumalan missiosta. Heille lähetystyö on koko kirkon tehtävä, joka suuntautuu kaikkeen 

maailmaan.36 

Clarken mukaan näitä kahta liittoumaa ei pidä nähdä toisilleen vastakkaisina rakenteina 

eikä pidä vertailla, kumpi on asenteiltaan kolonialistisempi. Hän näkee ennemminkin CWME:n 

ja Lausannen liikkeen edustavan nykyisen postkolonialistisen mission kaksia erilaisia kasvoja 

maailmankristillisyyden parissa. Molemmat liittoumat ovat vuosikymmenten aikana pystyneet 

luomaan ”paikallisyhteisöjen globaalin yhteisön”, joka pyrkii reflektoimaan kristillisen 

lähetystyön teologiaa ja käytäntöjä kriittisesti mutta rakentavasti. Vaikka näiden kahden 

liittouman välillä on ollut monia eroavaisuuksia, Clarke esittää molemmilla liittoumilla olevan 

neljä keskeistä piirrettä, jotka tekevät niistä postkolonialistisia.37 

Ensinnäkin Clarke näkee, että sekä CWME:ssa että Lausannen liikkeessä visio, tekijät ja 

energia kristilliseen lähetystyöhön tulevat pääosin globaalista etelästä ja idästä. Lähetystyön 

taakkana ei ole enää valkoisen miehen toimintasuunnitelma, joka kumpuaa intohimoisesta 

halusta kristillistää ja sivistää pakanallinen maailma. Kristillisen identiteetin ja 

missionaalisuuden käytännön muutos on lähtöisin paikallisista globaalin etelän yhteisöistä, 

mikä juontaa juurensa siitä tosiasiasta, että valtaosa kristityistä elää tällä hetkellä perinteisten 

kristinuskon globaalien keskusten ulkopuolella.38 Philip Jenkins kuvaa tätä laajentumista 

sanomalla, että vuonna 1800 suunnilleen 1 % protestanttisista kristityistä asui Euroopan ja 

Pohjois-Amerikan ulkopuolella, mutta 1900-lukuun mennessä tämä lukema oli noussut jo 

kymmeneen prosenttiin. Nykyään jo yli kaksi kolmasosaa kaikista protestanteista asuu 

Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolella.39 Tänä päivänä kristinuskon elävimmät keskukset 

globaalissa etelässä ovat itse alkaneet lähettää paikallisia, alueellisia ja kansainvälisiä 

työntekijöitä joka puolelle maailmaa ja rahoittaa heidän työtään. Clarke myös kertoo, että 

merkittävä osa lähetystyön ja evankelioinnin reflektoinnista tapahtuu tällä hetkellä globaalin 

 
36 Lausanne Movement (s.a.); Clarke 2014, 200–205. 
37 Clarke 2014, 196–197. 
38 Clarke 2014, 197. 
39 Jenkins 2002, 37. 
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etelän ja idän kirkkojen toimesta. He reflektoivat ja pohtivat omaa meneillään olevaa 

postkolonialistisen mission harjoittamistaan.40 

Toinen keskeinen piirre on, että molemmat liittoumat harjoittavat tietoista ja kriittistä 

reflektiota tavoista, joilla kristillinen missio on liittoutunut imperialististen ja kolonialististen 

hallintojen kanssa. Ekumeenisessa lähetysliikkeessä on nähtävissä irtautumista kolonialistisista 

kytköksistä, jotta voitaisiin uskottavasti vastustaa tällaisia valtajärjestelmiä. Kirkoilla on vahva 

halu kääntyä pois hegemonisten käytäntöjen houkutuksesta, jotta voitaisiin ”puhdistaa” 

nykyistä kristillistä lähetystyötä. Clarken mukaan postkolonialistinen missio tuomitsee tällaisen 

epäpyhän yhteistyön ja irtautuu pakottavista modaliteeteista.41 Andrew Walls kertoo, että 

imperialistinen ”ristiretkeilyn malli” ja postkolonialistinen lähetystyön malli ovat tiukasti 

eroavia tapoja jakaa kristillistä uskoa. Ristiretkeilyn mallissa saatetaan aluksi esittää kutsu 

evankeliumin yhteyteen, mutta lopulta ollaan valmiita myös pakottamiseen ja painostamiseen. 

Postkolonialistinen missio ei puolestaan voi missään tilanteessa sortua pakottamiseen vaan sen 

täytyy toimia ainoastaan havainnollistamisen, kutsumisen ja selittämisen kautta. Itse lopputulos 

tulee viime kädessä jättää Jumalan haltuun. Wallsin mukaan ristiretkeläinen vaatii alistumista 

omiin ehtoihinsa, mutta postkolonialistisen lähetystyöntekijän tulee elää muiden ihmisten 

asettamien ehtojen mukaan.42 

Kolmas yhdistävä postkolonialistinen piirre on, että molempien liittoumien sisällä on 

laaja yhteisymmärrys siitä, että kristillisen mission tulee aktiivisesti paikantaa, voimaannuttaa 

ja rohkaista marginalisoituja ihmisiä osallistumaan missioon. Clarken mukaan suuri osa 

marginalisoitujen postkolonialistisista äänistä tulee kuuluviin juuri näiden lähetystyön kanavien 

kautta. Globaalin etelän kirkolliset yhteisöt ovat historian saatossa olleet itse vahvasti riistetyssä 

asemassa. Tämän takia he osaavat lähetystyön reflektointinsa kautta nostaa esiin sekä köyhien 

materiaalisen ahdingon että hengellisen potentiaalin, joka näillä marginalisoiduilla yhteisöillä 

voi olla postkolonialistisen mission rakentamisessa.43 

Neljäntenä yhdistävänä piirteenä Clarke mainitsee, että molempien liittoumien sisällä on 

jaettu käsitys siitä, että postkolonialistisen mission ei kuulu ainoastaan tutkia menneitä 

 
40 Clarke 2014, 197. 
41 Clarke 2014, 197–198. 
42 Walls 2008, 196–197. Työskenneltyään ensin lähes vuosikymmenen ajan lähetystyöntekijänä Afrikassa, Walls 
on sittemmin omistanut elämänsä sekä paikallisesti sidotuille että yhteisöorientoituneille kristillisen lähetystyön 
tulkinnoille ei-läntisessä maailmassa. Hän on kouluttanut lukemattomia missiologeja ympäri maailman ja 
rohkaissut monia läntisiä lähetysjärjestöjä pohtimaan uudelleen kristillisen lähetystyön monimutkaista prosessia 
ja sen seurauksia. ks. myös Walls 1996, The Missionary Movement in Christian History; 2002, The Cross-
Cultural Process in Christian History; Burrows, Gornick & McLean (toim.) 2011, Understanding World 
Christianity: The Vision and Work of Andrew F. Wall. 
43 Clarke 2014, 198. 
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imperialistisia toimintatapoja ja tilanteita vaan ottaa myös selvää nykyisistä uuskolonialismin 

muodoista. Samaan aikaan näitä kolonialismin jäänteitä ja uudempia muotoja pyritään tietysti 

myös purkamaan aktiivisesti. Sekä CWME:ssa että Lausannen liikkeessä näkemykset 

imperialistisesta toimintatavoista ja uuskolonialismin muodoista liittyvät hyvin vahvasti 

talouteen ja rahaan. Liittoumissa ajatellaan, että kristityn tulee päättää, toimiiko hän 

mammonan vai Jumalan asialla tässä maailmassa. Kristillinen missio sisältää kutsun tuomita 

ahneuteen perustuva talous ja harjoittaa sen sijaan jumalallista rakkauden, jakamisen ja 

oikeudenmukaisuuden taloutta. Postkolonialistinen missio varustaa ja velvoittaa kristillisiä 

yhteisöjä ympäri maailman kollektiivisesti luopumaan mammonan luomista imperiumeista ja 

osallistumaan yhdessä Jumalan työhön, jonka hän on luvannut valtakuntansa, ”Basileia tou 

Theoun”44 kautta.45 

Ennen kaikkea Clarke painottaa, että näitä kahta liittoumaa yhdistää vahva ajatus siitä, 

että kristillinen missio on yhä maailmankristillisyyden syke, josta ei voida luopua.46 

Nigerialainen teologi Ogbu Kalu (1942-2009) korosti tätä lähetystyökeskeisyyttä 1900- ja 

2000-luvun vaihteessa sanomalla, että ainoa syy kirkon kokoamiseen on missio. Kun 1900-luku 

tuli päätökseen, lähetystyö ei ollutkaan vähentymässä, kuten sekulaarit asiantuntijat ennustivat, 

vaan lähetystyö jatkoi voimakasta kasvuaan.47 Clarke kertoo, että postkolonialistisissa 

keskusteluissa on pitkään toistunut ajatus siitä, että missio on Jumalan sisäisen elämän sydän ja 

siten myös Jumalan ja kaiken luodun välisen suhteen ydin.48 

 

2.2  Kolonialismin ja lähetystyön suhde 
Vaikka evankeliumin ilo oli yltäkylläisesti läsnä Arushan konferenssissa, osallistujille 

kerrottiin selkeästi myös haasteista, joita afrikkalaiset yhteisöt kohtaavat sellaisten kristinuskon 

muotojen kanssa, jotka ovat tavalla tai toisella olleet osallisina kolonialismissa tai 

kulttuurillisessa vieraannuttamisessa.49 KMN:n keskuskomitean moderaattori Agnes Abuom 

totesi tervetulopuheessaan Arushassa, että konferenssin aikana tullaan käymään uudelleen läpi 

monenlaisia haavoja. Abuom kertoi tarkoittavansa haavoja, jotka liittyvät lähetystyön 

 
44 Clarke käyttää tässä yhteydessä Jumalan valtakunnasta kreikankielistä käsitettä Basileia tou Theou. 
45 Clarke 2014, 198–199. 
46 Clarke 2014, 199. 
47 Kalu 2008, 3–23. 
48 Clarke 2014, 199. 
49 Jukko 2019, 7. 
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historiaan, mutta myös niitä, jotka liittyvät tämänhetkisiin kokemuksiin nykyisestä 

maailmanajasta.50 

Ennen Arushan maailmanlähetyskonferenssia Nairobissa, Keniassa järjestettiin pienempi 

esikonferenssi syyskuussa 2017. Esikonferenssissa oli mukana 50 AACC:n (All Africa 

Conference of Churches) ja KMN:n afrikkalaisten jäsenkirkkojen edustajaa: teologeja, 

tutkijoita, nuoria ja naisia eri puolilta Afrikkaa. Tarkoituksena oli valmistella tulevaa Arushan 

konferenssia ja pohtia erityisesti afrikkalaisten panosta ja antia tulevaa konferenssia ajatellen.51 

Zimbabwelainen pastori ja teologian tohtori Kennedy Gondongwe kertoi Nairobin 

esikonferenssissa ajatuksia kolonialismin ja lähetystyön suhteesta Afrikassa puheenvuorossaan 

Changing the Landscapes of African Christianity Today and the Future of Ecumenism. 

Gondongwe korosti, että kolonialistisissa prosesseissa on useita monimutkaisuuksia ja erilaisia 

nyansseja, mikä tekee kolonialismin ja lähetystyön yhteyden tarkastelemisesta haastavaa. Usein 

kolonisoija esimerkiksi omaksuu elementtejä niiltä, joita yrittää kolonisoida.52  

Lähetystyön ja kolonialismin historiallinen suhde on kuitenkin kiistämätön tosiasia. 

Gondongwe kuvasi tätä sanoen, että afrikkalaisilla kirkoilla on valkoinen menneisyys mutta 

musta tulevaisuus. Hän esimerkiksi mainitsi ongelmana sen, että lähetystyöntekijät 

demonisoivat tummaihoisuutta ja esittivät Jeesuksen valkoihoisena. Gondongwen mukaan 

lähetystyöntekijöiden ja kolonialistien välillä oli ylipäätään paljon yhteistyötä. Esimerkkinä hän 

mainitsee Belgian kuningas Leopold II:n kirjeen lähetystyöntekijöille vuodelta 1883.53 Tässä 

kirjeessä Leopold hyvin rajuin sanankääntein antaa ohjeita lähetystyöntekijöiden toimintaan 

Kongossa. Hän hyväksyy, että lähetystyöntekijät suorittavat evankeliointia, mutta samalla 

painottaa, että kaiken evankelioinnin tulee ennen kaikkea edistää Belgian etuja. 

Lähetystyöntekijöiden tulee pitää huolta, etteivät Kongon ”villit” kiinnostu maansa rikkauksista 

ja nouse pahimmassa tapauksissa belgialaisia siirtomaaisäntiä vastaan. Evankelioitavat 

kongolaiset on saatava rakastamaan köyhyyttä esimerkiksi kertomalla joka päivä, että rikkaiden 

on mahdotonta päästä taivaaseen. Leopoldin ohjeet lähetystyöntekijöille eivät suinkaan kevene 

tästä vaan muuttuvat vielä konkreettisemmiksi. Hän ohjeistaa esimerkiksi evankelioimaan 

tummaihoisia siten, että he pysyvät ikuisesti alistuneina valkoisille kolonialisteille, käyttämään 

ruoskaa tummaihoisten käännyttämiseen ja keräämään joka sunnuntai jumalanpalveluksessa 

veroja paikallisilta. Ihmisille on kerrottava, että rahat käytetään köyhien auttamiseen, mutta 

 
50 Abuom 2019, 48. 
51 Pre-Africa Conference 2019, 265. 
52 Pre-Africa Conference 2019, 271. 
53 Pre-Africa Conference 2019, 272. 
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todellisuudessa lähetystyöntekijöiden tulee käyttää rahat kukoistavien liiketoiminnan keskusten 

rakentamiseen.54 

Nigerialaisen tutkija Chiedozie Okoron mukaan Leopoldin kirje osoittaa todelliset 

intentiot kristillisen lähetystyön taustalla Afrikassa. Leopoldin kirje sisältöineen paljastui vasta 

vuonna 1935, kun kongolainen Moukouani Muikwani Bukoko löysi kyseiseen kirjeen 

belgialaiselta papilta ostamansa käytetyn Raamatun välistä.55 Leopoldin kirje on hyvin 

konkreettinen esimerkki kolonialismin ja lähetystyön suhteesta. Gondongwen mukaan se on 

osoitus siitä, miten rajusti kristillistä uskoa voitiin käyttää sosiaalisen epätasa-arvon 

oikeuttamiseen. Toisaalta samaan aikaan lähetystyöntekijät kuitenkin tarjosivat välineitä, kuten 

koulutusta, joilla voitiin purkaa kolonialismia. Vaikka afrikkalaiset tekivätkin ”aasin työn” 

maan tasalla, heidän toimijuutensa oli minimoitu kolonialistien ja lähetystyöntekijöiden 

toimesta. Kaiken kaikkiaan kolonialistisena aikana evankeliumi oli vahvasti käärittynä 

eurooppalaiseen kulttuuriin.56 

On olennaista muistaa, että vuoden 1910 Edinburghin maailmanlähetyskonferenssi, jossa 

myös moderni ekumeeninen liike sai alkunsa, tapahtui imperialistisen triumphalismin 

kontekstissa. Edinburghissa esitetty kutsu ”koko maailman evankelioimiseen tämän 

sukupolven aikana” tarkoitti monille länsimaisten kristillisten arvojen levittämistä muuhun 

maailmaan – tai ainakin se lopulta toteutui monilta osin tällaisena.57 

1500-luvun jälkeen kristillisen lähetystyön historiaa ei ole voinut ajatella maailman-

kristillisyyden kontekstissa yhdistämättä sitä läntiseen imperialismiin, joka toteutui ennen 

kaikkea ”ei-läntisen” maailman kolonisaationa. Ei-läntisen maailman sivistäminen modernin 

eurooppalaisen mallin mukaan oli formaali perustelu eurooppalaiselle kolonialismille, ja 

valitettavasti kristillinen lähetystyö on historian saatossa kytkeytynyt tähän kolonialistiseen 

toimintaan. 1500-luvun Euroopassa kristillinen missio oli uskonnollinen projekti, joka tähtäsi 

ei-kristittyjen pakanoiden kristillistämiseen. ”Primitiivisen” ei-läntisen maailman sivistäminen 

taas oli eurooppalaisten sekulaari projekti. Näitä projekteja yhdisti yksi asia niiden 

epistemologisessa perustassa: laajentuminen länsikeskeisen ylemmyyden kautta. Läntinen 

ylemmyydentunne näkyi ilmiselvästi siinä, miten lähetystyöntekijät kohtelivat alkuperäis-

kulttuureja ja -kieliä lähetystyön kohdemaissa. Läntiset lähetystyöntekijät eivät juurikaan 

myöskään epäilleet tai kyseenalaistaneet kolonialismin oikeellisuutta tai legitimiteettiä.58 

 
54 Arnaut (s.a.). 
55 Arnaut (s.a.). 
56 Pre-Africa Conference 2019, 272. 
57 Mor Coorilos 2019, 65. 
58 Kang 2011, 106–107. 
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LMS:n (London Missionary Society) yli-intendentti John Philip muun muassa kirjoitti näin 

vuonna 1828: 
While our missionaries ... are everywhere scattering the seeds of civilization, social order, happiness, they 

are, by the most unexceptionable means, extending British interests, British influence, and the British 

empire. Wherever the missionary places his standard among a savage tribe, their prejudices against the 

colonial government give away.59 

Jos otetaan huomioon Philipin edustama lähetystyöntekijöiden kolonialistinen ajattelutapa, ei 

ole mitenkään yllättävää lukea tätä katolilaisen missiologin lausuntoa vuodelta 1913: 
It is this mission that subdues our colonies spiritually and assimilates them inwardly ... it is ... the mission 

which must assist the securing the deeper aim of colonial policy, the inner colonization. The state can 

enforce physical obedience with the aid of punishment and laws; but it is the mission which secures the 

inward servility and devotion of natives. We may therefore turn Dr Solf’s [German Colonial Secretary] ... 

recent statement that ”to colonize is to missionize” into ”to missionize is to colonize”.60 
David Bosch on puolestaan kuvannut tunnetusti lähetystyön ja kolonialismin toisiinsa 

sotkeutumista seuraavasti:  
The very origin of the term “mission,” as we still tend to use it today, presupposes the ambience of the 

West’s colonization of overseas territories and its subjugation of their inhabitants. Therefore, since the 

sixteenth century, if one said “mission” one in a sense also said “colonialism.” Modern missions originated 

in the context of modern Western colonialism.61 

Lähetysjärjestöt eivät siis toimi tyhjiössä, vaan ne muodostuvat kirkkojen ja uskonnollisten 

yhteisöjen jäsenistä, jotka tuovat lähetystyöhön myös omat taustansa ja maailman-

katsomuksensa. Joskus nämä taustat ja maailmankatsomukset ovat voineet ja voivat yhä sisältää 

vahvasti kolonialistisia ajattelutapoja.62 

Kolonialismin ja lähetystyön suhdetta analysoidessa on tarpeen tarkastella myös 

Jeesuksen sanomisia kolonialistisessa kontekstissa. Yksi mielenkiintoinen huomio on, että 

Jeesus käytti opetuksissaan usein maatalouteen viittaavia metaforia. Matteuksen evankeliumin 

yhdeksännessä luvussa Jeesuksen nähdään rohkaisevan seuraajiaan evankeliointiin seuraavan 

vertauksen kautta: ”Silloin hän sanoi opetuslapsilleen: ”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia 

vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen” (Matt. 9:37–

38, KR92).63 Vaikka Jeesuksen opetukset sadonkorjuusta saattavat kuulostaa kolonialistisilta, 

tulee muistaa, että ne on sanottu hyvin erilaisessa kontekstissa kuin missä ne vuosisatoja 

myöhemmin otettiin uudelleen käyttöön imperialistisessa merkityksessä. Tulee myös 

 
59 Kang 2011, 107. 
60 Kang 2011, 108. 
61 Bosch 1991, 302–303. 
62 Hof 2016, 70. 
63 Kirkkoraamattu 1992. Vastaavat Jeesuksen vertaukset sadonkorjuusta löytyvät myös Luukkaan evankeliumista 
(Luuk. 10:2) ja Johanneksen evankeliumista (Joh. 4:35–38). 
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huomioida, että Jeesus eli itse Rooman imperiumin marginaalissa kolonialistisen hallinnon alla, 

eikä hän siten sanonut näitä sanoja mistään ylemmästä valta-asemasta. Jeesus oikeastaan eli 

jonkinlaisessa konfliktissa aikansa poliittisten ja uskonnollisten valtaapitävien kanssa. Yksi 

mielenkiintoinen seikka postkolonialistisen mission kannalta on, että Jeesus ei viittaa 

opetuksessaan tyhjiin peltoihin vaan ennemminkin peltoihin, jotka ovat jo täynnä ja siten 

valmiita sadonkorjuuseen. Lähetystyön kuva tyhjistä lähetyskentistä, jotka kaipaavat 

kultivointia, on siis jokseenkin ristiriitainen Raamatun kanssa.64 

Jean Comaroff ja John Comaroff kertovat artikkelissaan vuodelta 1988 lähetys-

työntekijöiden kohtaamisista Tswana-kansan kanssa eteläisessä Afrikassa 1800-luvulla. 

Afrikka nähtiin tuolloin vahvasti neitseellisenä maana, joka vain odotti sopivaa ”viljelijää” 

tulevaksi. Kuviteltiin, että Afrikka makaa paljaana ja tyhjänä ”peltona” odottaen viljelyä ja 

kastelua tapahtuvaksi kristillisen evankelioinnin ja sivistämisen kautta.65 Tämä käsitys tietysti 

perustuu neitseellisen maan myyttiin, joka oli myös valtioiden valloittamisfantasioiden taustalla 

kolonialistisena aikana. Neitseellisen maan fantasia kuitenkin tuhoutui äkkiä, kun valloitetuilla 

alueilla olikin ihmisiä, joiden historiasta oli myös näkyviä jälkiä alueella. Kolonialistisen 

löytöretkeilijän ”löytämä” paikka ei ollutkaan todellisuudessa tyhjä tai löytymätön. Samalla 

tavalla kuin neitseellisen maan myytti on maantieteellinen metafora, joka symbolisesti 

määrittää kolonialismin todellisuutta, lähetyskenttä on maantieteellinen metafora, joka antaa 

symbolisen merkityksen tietylle alueelle. Lähetystyöntekijä ei kuitenkaan löydä tyhjää 

lähetyskenttää samoin kuin löytöretkeilijäkään ei löydä neitseellistä maata.66 

Vuonna 1795 perustettu London Missionary Society (LMS) oli yksi edistyksellisimpiä ja 

merkittävimpiä kristillisiä lähetysjärjestöjä 1800- ja 1900-luvulla. Vaikka LMS:n 

lähestymistapa kirkon missioon korosti keskinäistä ymmärrystä ja kumppanuuden 

harjoittamista, ei sekään ollut vapaa syvälle juurtuneista kolonialismin vaikutuksista, 

kulttuurisesta imperialismista ja paternalismista. Erityisesti toisen maailmansodan jälkeen 

innokkuus ja aktiivisuus lähetystyöhön laski LMS:n sisällä, ja monet lähetystyöntekijät alkoivat 

vetäytyä ”lähetyskentiltä”. Osittain vaikutti myös se, että Afrikasta ja Aasiasta tuli 1970-luvun 

alkupuolella toivetta lähetystyön keskeytyksestä. Suurimpana vaikuttavana tekijänä oli 

kuitenkin ihmisten ja kansakuntien nousu globaalissa etelässä vastustamaan kolonialismia. Kun 

yksi aikakausi kristillisessä lähetystyössä tuli päätökseen, nousi esiin uudenlainen 

maailmanlähetyksen ja postkolonialistisen mission aikakausi. Globaalin etelän kirkkojen 
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itsenäisyys kasvoi voimakkaasti ja heillä syntyi halu osallistua omalta osaltaan missioon – 

paikallisesti ja globaalisti – täysivaltaisina kumppaneina länsieurooppalaisten ja pohjois-

amerikkalaisten kirkkojen kanssa.67 

LMS:n 1800- ja 1900-luvulla lähettämät lähetystyöntekijät perustivat kirkkoja, jotka 

kehitettiin kolonialistisesta kulttuurista perityillä ”siemenillä” ja yhdistettiin missionaariseen 

kristillisyyteen. LMS:lla oli strateginen periaate, jonka mukaan sen pyrkimys ei ollut 

evankelioida ihmisiä lahkolaisiin tai tunnustuksellisiin sitoumuksiin vaan sallia ihmisten valita 

itse ne kirkolliset rakenteen, joiden he halusivat ohjaavan elämäänsä. Teoriassa tämä visio 

kuulosti hyvinkin kunnioitettavalta ja oikean suuntaiselta, mutta todellisuudessa LMS:n 

lähetystyöntekijät eivät kuitenkaan jättäneet taakseen eurooppalaista tunnustuksellisuutta ja 

kuuliaisuuttaan sitä kohtaan. He ”julistivat evankeliumia” ja istuttivat kirkkoja, jotka loivat 

bipolaarisia identiteettejä ihmisille. Tämä oli seurausta siitä, että kirkkojen juuret eivät missään 

vaiheessa olleet täysin kiinnittyneinä paikalliseen maaperään.68 Karibialainen teologi Ashley 

Smith kysyykin, pitäisikö tällaisten kirkkojen kehityksellistä identiteettiä kutsua ennemmin 

”todellisiksi juuriksi” (real roots) vai ”ruukutetuiksi kasveiksi” (potted plants).69 

Roderick Hewitt kertoo, että kolonialismia ja kirkkojen kehittämistä harjoitettiin 

ympäristössä, joka ei millään lailla pitänyt huolta vastavuoroisuudesta kolonialistien ja 

kolonisoitujen välisissä suhteissa. Näillä kahdella osapuolella oli hyvin erilaiset näkemykset, 

odotukset ja tarpeet siinä kontekstissa, jossa he elivät. Niiden, jotka hyötyivät kolonialistisesta 

järjestelmästä, ensisijaisena tavoitteena oli edistää ja ylläpitää hallitsevaa eurosentristä 

maailmankuvaa ja tämä koski sekä kirkon että yhteiskunnan järjestäytymistä. Heidän 

rakentamansa kirkolliset yhteisöt replikoivat tätä sekulaaria tavoitetta, minkä takia näiden 

yhteisöjen missionaalinen näky oli hyvin rajallinen. Peritty missionaarisen toiminnan malli oli 

yksisuuntainen ja siten virheellinen. Lähetystyön suunta oli yksiselitteisesti Euroopasta 

muuhun maailmaan.70 

Kun lähetystyötä alettiin 1900-luvun loppupuolella ymmärtää laajemmin vasta-

vuoroisuuden ja kumppanuuden kautta, globaalin pohjoisen kirkot kohtasivat uudenlaisia 

haasteita. Kirkkojen tuli suostua ja sopeutua siihen, että heillä tulisi olemaan vähemmän 

auktoriteettia kuin heillä oli ollut kolonialistisessa menneisyydessä. Kirkkojen tuli myös osata 

luopua valta-asemastaan niitä kohtaan, jotka historiallisesti oli ymmärretty eurooppalaisia 

 
67 van der Water 2011, 34–35. 
68 Hewitt 2011, 83. 
69 Smith, 1984. 
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alempiarvoisina. Monista kirkoista tuli tämän seurauksena missionaalisesti toiminta-

kyvyttömiä, sillä he eivät olleet varustautuneita sitoutumaan suhteisiin, joissa heillä ei olisikaan 

enää hallitsevaa asemaa. Tällaisia kirkkoja oli virheellisesti koulutettu näkemään itsensä 

ainoastaan lahjoittajina. Joillekin globaalin etelän kirkoille tämä muutos tarkoitti puolestaan 

haastavaa prosessia, jossa yritettiin välttää ehdollistumista riippuvaisuuteen pohjoisen rikkaista 

kirkoista. Näiden kirkkojen tuli oppia ottamaan täysi vastuu omasta kiinnittymisestään 

paikalliseen ja globaaliin missioon.71 

Tärkeää on kuitenkin tiedostaa, että lähetystyöntekijöiden suhtautuminen läntiseen 

kolonialismiin on ollut ja on edelleen hyvin moninaista. On niitä lähetystyöntekijöitä, jotka 

näkevät läntisen kolonialismin hyväksyttävänä mutta myös niitä, jotka tuomitsevat sen. On 

haastava edes kuvitella, millaisessa raastavassa ristiriidassa kolonialismia vastustaneet 

lähetystyöntekijät ovat eläneet kolonialistisena aikana. Tulee myös muistaa, että 

lähetystyöntekijöiden toiminta eri puolilla maailmaa ei ole missään vaiheessa historiaa ollut 

yhtenäistä vaan hyvinkin moninaista. Tämän takia ei pidä myöskään luoda liian yksinkertaista 

arviota lähetystyön ja kolonialismin suhteesta. Jotkut lähetystyöntekijät ovat saattaneet tukea 

imperialismia esimerkiksi lähetyskoulujen kautta, jotka saivat kolonisoidut ihmiset kääntämään 

selkänsä omalle menneisyydelleen ja omille kansoilleen. Samaan aikaan lähetystyöntekijät ovat 

kuitenkin saattaneet tukea tavallisten ihmisten pyrkimyksiä luoda vapaata ja oikeudenmukaista 

yhteiskuntaa kolonialistisen sorron alla.72 

 

2.3  Postkolonialismi 
Postkolonialismi on mielenkiintoinen ja melko haastava käsite, koska sillä on kaksi hyvin 

erilaista merkitystä. Alun perin postkolonialismilla tarkoitettiin kaikessa yksinkertaisuudessaan 

siirtomaa-ajan jälkeistä ajanjaksoa, joka jatkuu edelleen. Historioitsijat alkoivat käyttää 

postkolonialismin käsitettä toisen maailmansodan jälkeen, kun monet siirtomaavallat erityisesti 

Aasiassa ja Afrikassa alkoivat itsenäistyä. Siirtomaa-ajan purkautumisesta käytetään monissa 

yhteyksissä dekolonisaation käsitettä.73 

Monimutkaisemmalla tasolla postkolonialistinen viittaa myös kolonialismin perintöön ja 

sen aktiiviseen purkamiseen, josta puhutaan myös dekolonialismina. 1970-luvun lopulta lähtien 

postkolonialismin käsitettä alettiin käyttää tutkijoiden toimesta tutkittaessa sitä, millaisia 

kulttuurillisia vaikutuksia kolonialismin ajalla on ollut ja millaisia kolonialismin jäänteitä 
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yhteiskunnassa vielä on. Syntyi postkolonialistisen tutkimuksen ala ja postkolonialistisen 

teorian käsite.74 Postkolonialistinen teoria keskittyy tutkimaan, analysoimaan ja kritisoimaan 

erilaisia hegemonisia järjestelmiä, joita länsivallat muodostivat siirtomaavallan aikana. Nämä 

järjestelmät käsittävät esimerkiksi erilaiset ajatusten, kirjoitettujen viestien ja symbolisten 

käytänteiden järjestelmät. Postkolonialistinen analyysi synnyttää monenlaisia perspektiivejä, 

joiden kautta pyritään purkamaan pinnallista kaksijakoisuutta maailmassa. 

Postkolonialistisessa tutkimuksessa tätä kaksijakoisuutta kuvataan usein ajatuksena 

keskuksesta (center) ja periferiasta (periphery).75 

Kolonialistisella ajalla ajatus maailman jakautumisesta keskukseen ja periferiaan oli 

vahvasti läsnä länsimaisessa ajattelussa. Teollistuneiden länsimaiden nähtiin olevan valta-

asemassa maailman keskuksessa, kun taas kaukaiset siirtomaa-alueet edustivat periferiaa. Koko 

maailma oli jakautunut ”meihin” ja ”teihin”. Tämä jako ei missään nimessä ole poistunut 

kokonaan, vaikka siirtomaa-ajasta onkin päästy eteenpäin. Edelleen sanoilla ja käsitteillä 

pilkotaan maailmaa lokeroihin. Pitkään puhuttiin, että maailma jakautuu teollisuusmaihin ja 

kehitysmaihin, mutta monien tutkijoiden mielestä nämä käsitteet ovat jo aikansa eläneitä. Termi 

”teollisuusmaa” ei ole esimerkiksi enää kovin paikkansapitävä, sillä monissa ”kehitysmaissa” 

on nykyään merkittävästi enemmän teollisuutta kuin ”teollisuusmaissa”. ”Kehitysmaihin” 

lasketaan kuuluvaksi taas todella moninainen joukko maita, joiden väliset tuloerot voivat olla 

hyvinkin valtavia. Näin ollen myös kehitysmaa-termin käyttö on monien tutkijoiden mielestä 

harhaanjohtava. On tosin tärkeä samalla ymmärtää, että monet köyhät maat haluavat itse pitää 

kiinni kehitysmaastatuksestaan, vaikka sitä pidettäisiinkin alentavana, sillä tämä status takaa 

maille monia taloudellisia etuja globaalisti.76 

Vielä pari vuosikymmentä sitten puhuttiin vielä paljon ensimmäisestä, toisesta ja 

kolmannesta maailmasta. Ensimmäiseen maailmaan kuuluivat perinteiset länsimaat, toiseen 

itäblokki eli entiset neuvostovaltiot ja kolmanteen jäljelle jäävät köyhät maat. Toisesta 

maailmasta ei ole juurikaan enää puhuttu kylmän sodan päättymisen jälkeen, mutta 

ensimmäisestä ja kolmannesta maailmasta kuulee vielä puhuttavan aika ajoin ainakin ihmisten 

arkikielessä tai esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, kun puhutaan humoristisesti ”ensimmäisen 

maailman ongelmista”.77 Itse käytän tutkielmassani pääasiassa jakoa globaaliin pohjoiseen ja 

globaaliin etelään, sillä näitä termejä käyttävät myös useat 2010- ja 2020-luvun 
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kehitystutkimuksen ja postkolonialismin tutkijat. Myös modernissa missiologisessa 

kirjallisuudessa puhe globaalista pohjoisesta ja globaalista etelästä on hyvin tavallista, ja myös 

Arushan maailmanlähetyskonferenssissa käytettiin aktiivisesti näitä termejä. On totta, että tämä 

käsitteellinen jako ei myöskään ole täysin ongelmaton, sillä se jakaa edelleen maailman kahtia. 

Vaikka ei puhuta enää keskuksesta ja periferiasta eikä teollisuusmaista ja kehitysmaista, ihmiset 

useimmiten ymmärtävät globaalilla etelällä tarkoitettavan Etelä-Amerikan, Afrikan ja Aasian 

kehittyviä maita ja globaalisilla pohjoisella rikkaita länsimaita. Mielestäni tämä jako on liian 

yksinkertaistava ja polarisoiva, mutta samalla näen, että se on tällä hetkellä tutkimuksen 

kannalta selkein tapa kuvata rikkaita ja köyhiä maita sekä näiden maiden kirkkoja. 

Postkolonialistiselle teorialle on luonteenomaista, että se tarkastelee historiaa 

alempiarvoisessa asemassa pidettyjen ihmisten ja kansojen näkökulmasta. Postkolonialistisessa 

tutkimuksessa alemmuuden (subalternity) käsite on peräisin tunnetulta intialaiselta 

kirjallisuudentutkijalta Gayatri Chakravorty Spivakilta. Postkolonialistisen analyysin taustalla 

on havainto siitä, että ne, joita on pidetty historian saatossa alempiarvoisina ilman 

mahdollisuutta representaatioon, eivät saa ääntään kuuluviin niin kauan kuin hegemoniset 

ajattelun tavat säilyvät maailmassa. Lähetystyön parissa tämä tarkoittaa, että lähetystyön 

historiaa ei voida esittää ainoastaan lähetystyöntekijöihin keskittyen. Postkolonialistisesta 

näkökulmasta kirkkojen tulisi yrittää palauttaa ja nostaa esiin näkemys ja (suullinen) historia 

siitä, mitä todella tapahtui lähetystyöntekijöiden ja paikallisten toimijoiden välisissä suhteissa 

ja kohtaamisissa. Ennen kaikkea on olennaista tunnistaa yhteiskunnalliset ja lähetystyöhön 

liittyvät mekanismit, jotka aiheuttavat toiseuttamista ja eksotisointia. Tähän liittyvät 

esimerkiksi kysymykset siitä, miten vieraista kulttuureista ja heikossa asemassa olevista 

ihmisistä viestitään länsimaissa.78 

Postkolonialistisessa liikkeessä painotetaan usein, että postkolonialistinen teoria saa 

voimansa siitä, että postkolonialistiset ajatukset nousevat periferiasta niiden ihmisten toimesta, 

jotka ovat itse kokeneet kolonialismin jälkivaikutukset ja seuraukset. On mielenkiintoista, 

miten samankaltainen tämä ajatus on marginaalien mission ydinajatuksen kanssa. Sekä 

postkolonialismissa että marginaalien missiossa marginalisoidut, kaikista heikoimmassa 

asemassa olevat ihmiset pyritään saamaan aktivismin, tutkimuksen ja lähetystyön 

keskeisimmiksi toimijoiksi. Tämän takia onkin tärkeää huomioida, että itse postkolonialistiseen 

tutkimukseen liittyvät kysymykset ulottuvat pidemmälle kuin pelkästään tutkimusprosessiin. 

Postkolonialistisen tutkimuksen parissa esimerkiksi puhujavalintoja, konferenssien sijainteja, 
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ei-kanonisten äänten osallistamista ja tutkijan omaa aktivismia tutkimusyhteisön ulkopuolella 

tulee pohtia tarkemmin kuin monilla muilla tutkimusaloilla. Tutkijoilla tai muillakaan ihmisillä 

ei ole yhtä oikeaa tapaa olla postkolonialistinen tai toimia postkolonialistisesti. Myös 

postkolonialismiin pätee yleinen ajatus siitä, että persoonallinen on poliittista ja poliittinen on 

persoonallista.79 

Postkolonialismin ja teologian suhde on ollut aina haastava. Monet postkolonialistiset 

tutkijat ovat tunnettuja uskontovastaisuudestaan, sillä tutkijat tuntevat hyvin esimerkiksi 

kolonialismin ja kristillisen lähetystyön historialliset kytkökset. Kuten aiemmin sanoin, 

postkolonialismissa pyritään taistelemaan hegemonisia ajatusjärjestelmiä vastaan ja monien 

ajatuksissa kristinusko on yksi tällaisista ajatusjärjestelmistä. Tästä huolimatta monet teologit 

ovat aktiivisesti linkittäneet postkolonialista teoriaa omiin tutkimuksiinsa. Esimerkiksi 

postkolonialistinen feministiteologia on voimakas ja nouseva suuntaus monissa globaalin 

etelän maissa. Missiologian parissa postkolonialistista näkökulmaa halutaan myös hyödyntää 

enenevissä määrin, sillä postkolonialismi paljastaa uuskolonialismin muotoja, jotka ovat 

valitettavasti tunkeutuneet myös globaalin kristillisyyden ilmentymiin. Missiologiassa täytyy 

siis tulkita kolonialismin, postkolonialismin ja uuskolonialismin monimutkaisia suhteita. 

Kaikessa postkolonialistisessa toiminnassa ja tutkimuksessa on myös välttämätöntä huomioida 

kolonialismin kolonisoiduille ihmisille luoma syvä psykologinen trauma. Erityisesti Afrikassa 

kolonialismin aikana harjoitettu rodullinen sorto on aiheuttanut syviä haavoja, jotka tulee 

tiedostaa.80 

Postkolonialistisessa teoriassa on perustavanlaatuisesti nähtävissä feminististen 

ajattelijoiden ja feministisen teorian vaikutus. Feministisestä teoriasta on tullut korvaamaton 

keskustelukumppani postkolonialistisessa keskustelussa, sillä kolonialismin alla eläneet naiset 

ovat historiassa joutuneet kaksinkertaiseen marginaaliin. Tämä tarkoittaa, että he olivat 

marginalisoituja sekä kolonialistisen hallinnon kohteina että kolonialistisen patriarkaalisen 

toiminnan myötä.81 Tämä tarkoittaa, että marginalisointiin ja syrjintään johtavia syitä voi olla 

samanaikaisesti useita. Tästä puhutaan myös intersektionaalisuutena. Myös postkolonialisti-

sessa missiossa yksi merkittävimmistä kasvavista teemoista on sukupuoltenvälinen 

oikeudenmukaisuus ja naisten voimaannuttaminen.82 
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Sekä postkolonialistiseen tutkimukseen että postkolonialistisen mission tutkimukseen 

tarvitaan postkolonialistista metodologiaa. Eleonora Hof esittää teoksessaan viisi näkökulmaa 

postkolonialistisen metodologian toteuttamiseen. Ensimmäinen huomio on, että 

postkolonialistinen teoria problematisoi monia syvään juurtuneita käsitteitä ja maailman 

kahtiajakoa. Toiseksi postkolonialismissa on olennaista haastaa hallintaa luovat mekanismit. 

Tämä tapahtuu tuomalla esiin siirtomaavaltojen ja kolonialististen valtioiden 

muodostumisprosessien yhteneväisyydet. Kolmas näkökulma on, että postkolonialistinen 

metodologia lisää tietoisuutta eri teorioiden ja tutkijoiden historiallisesta kontekstista. 

Metodologian kannalta on olennaista pohtia myös, voiko kuka tahansa tehdä postkolonialistista 

teologiaa. Voivatko postkolonialistista teologiaa tehdä ainoastaan kolonisoidut vai myös entiset 

kolonisoijat?83 Pui-lanin mukaan kolonisaatioprosessi vaikutti molempiin osapuoliin 

perustavanlaatuisesti, joten on myös tärkeää, että molemmat osapuolet ovat mukana 

postkolonialistisessa prosessissa. Kolonisoitujen on päästävä irrottautumaan kolonialismin 

syndroomasta, mutta samalla kolonisoijien tulee dekolonisoida omat ajatuksensa ja 

käytänteensä.84 

Neljäs postkolonialistisen metodologian näkökulma on, että teologian parissa 

postkolonialismi linkittyy erityisesti intersektionaalisen feminismin teoriaan. Jos feministinen 

teoria ei ole intersektionaalinen, se ei välttämättä pysty ottamaan kovinkaan dekolonialistista 

näkökantaa. Historia on näyttänyt, että valkoinen feminismi ei aina automaattisesti haasta 

rodullisia ennakkoluuloja, luokkajakoja, pakottavaa heteroseksismiä tai läntistä kolonialismia. 

Joskus näitä teemoja saatetaan jopa yrittää naamioida. Viides ja viimeinen näkökulma on, että 

postkolonialistinen teologia vaatii mielikuvitusta. Mielikuvitusta vaaditaan sen takia, ettei vaan 

purettaisi vanhaa pois vaan avattaisiin mahdollisuuksia myös uuden rakentamiselle.85 

Eleonora Hof analysoi teoksessaan myös, miten erilaiset maantieteelliset ja spatiaaliset 

kategoriat ovat luoneet ja ylläpitäneet kolonialistista maailmanjärjestystä ja käsitystä 

maailmasta. Miten kolonialistiset hierarkiat muodostuvat ja miten sanat luovat todellisuutta 

kolonialismin parissa? Ensinnäkin kolonialismiin kuuluva keskus-periferia-ajattelu on 

luonteeltaan hyvin hierarkkinen. Tästä ajattelutavasta postkolonialistinen maantiede pyrkii 

ennen kaikkea luopumaan. Koko maantieteen tutkimuksessa on pitkään ollut hyvin 

 
83 Hof 2016, 72–73. 
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eurosentrinen lähestymistapa ja maantiedettä on käytetty arkailematta hyväksi kolonialististen 

hierarkioiden luomisessa.86 

Lähetystyön parissa on jo vuosikausien ajan käytetty ”lähetyskentän” käsitettä. 

Lähetyskenttää pidetään nykyään hyvin ongelmallisena käsitteenä lähetystyön harjoittamisen 

kannalta. Lähetyskentällä on ymmärretty tarkoitettavan tiettyä konkreettista aluetta, jossa 

lähetystyöntekijät toteuttavat tehtäväänsä. Vuoden 1910 Edinburghin konferenssissa 

lähetyskentästä puhuttiin myös etnolingvistisenä tilana, jossa kristinusko ei ole läsnä. 

Lähetyskentän käsite on siis useimmiten sidottu konkreettiseen maantieteelliseen paikkaan tai 

tiettyyn etnolingvistiseen ryhmään. Joka tapauksessa molemmat käsitykset lähetyskentästä ovat 

ongelmallisia postkolonialistisen mission kannalta. Käsitteen alkuperä on valitettavasti 

hämärän peitossa, joten on haastava arvioida, milloin lähetyskentästä puhuttiin ensimmäisen 

kerran modernin lähetysliikkeen parissa. Lähetyskentän käsite herättää kysymyksiä esimerkiksi 

siitä, kenen lähetyskentästä puhumme, kenellä on toimijuus ja valta julistaa tietyt 

maantieteelliset alueet tai etnolingvistiset ryhmät lähetyskentiksi ja kuka hyötyy siitä, että tietty 

alue määritellään lähetyskentäksi. Hof mainitsee, että esimerkiksi antropologiassa puhutaan 

toki edelleen paljon kenttätutkimuksesta, kenttätyöstä ja kenttämatkoista. Guptan ja Fergusonin 

mukaan antropologian parissa ”kentälle” meneminen tarkoittaa menemistä paikkaan, joka on 

agraarinen, maalaismainen tai jopa ”villi”. Voitaneen kai myös kysyä, onko antropologinen 

tutkimus ollut mukana luomassa kolonialistisia ajatusmalleja juuri esimerkiksi tutkimuksesta 

käytettävän sanaston kautta.87 

 

2.4 Maailmankristillisyys 
Missiologian parissa puhutaan jatkuvasti, että elämme maailmankristillisyyden aikaa. 

Maailmankristillisyyden nousun taustalla ovat erityisesti merkittävät maantieteelliset ja 

demografiset muutokset kristinuskon parissa.88 Tämä muutos tarkoittaa myös sitä, että tutkijat 

eivät voi olla enää huomioimatta työnsä ja tutkimuksensa globaaleja seurauksia. Paul Kollman 

muotoilee teologian tutkijoita koskevan muutoksen seuraavasti: ”We are moving – unevenly 

but steadily – ”beyond the turn,” where scholars of Christianity will be expected to consider the 

world or global implications of their work. To ignore such implications will place one’s 

scholarship outside of an emerging consensus.”89 

 
86 Hof 2016, 80–81. 
87 Hof 2016, 89–92. 
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Charles Farhadian esittää maailmankristillisyyden rakentuneen kolmen paradigman 

kautta, joista jokainen on linkittynyt tiettyyn aikakauteen. Ensimmäinen paradigma keskittyy 

kristinuskon laajentumiseen lähetystyön toimijoiden kautta. Lähetystyön tavoite oli alkujaan 

kristillisyyden progressiivinen lisääntyminen maailmankartalla, mikä loi pohjan 

maailmankristillisyyden synnylle. Tämä ensimmäinen paradigma kytkeytyy helposti 

kolonialistiseen maailmanjärjestykseen, jossa imperiumin ja kristinuskon leviäminen kulkivat 

käsi kädessä.90 

Toisen paradigman syntymisen Farhadian ajoittaa 1900-luvun viimeisille 

vuosikymmenille, kun kristinuskon polysentrisen luonteen painottaminen lisäsi tietoisuutta 

lännen vähenevästä tärkeydestä maailmankristillisyydessä. Tätä toista paradigmaa määrittää 

paljon myös reaktio ensimmäisessä paradigmassa havaittuihin ongelmiin. Paikallisen 

toimijuuden korostamisella pyrittiin korjaamaan lähetystyön pyrkimysten yksipuolisuutta, jota 

edeltävässä paradigmassa oli nähty tarpeekseen. Toinen paradigma mahdollisti uudenlaisen 

maailmankristillisyyden järjestyksen, jossa jokaisesta eri maanosasta tuli paradigman 

keskipiste. Vastaavasti jokaisen maanosan kristillisyydellä nähtiin olevan yhtäläinen arvo 

muihin maanosiin verrattuna. Tämä tarkoittaa, että myös Eurooppaa kohdellaan vain yhtenä 

monesta maanosasta eikä sille anneta erityisasemaa kristinuskon ydinalueena. Ensimmäisen 

paradigman länsikeskeisyys kohdattiin toisessa paradigmassa painottamalla kristinuskon 

kehitystä jokaisen maantieteellisen alueen mukaan. Toinen paradigma pyrki näillä keinoilla 

kukistamaan kolonialistisen lähestymistavan logiikan kristillisyydessä. Tulee tietysti myös 

muistaa, että globaali jako maanosiin ei itsessään ole mitenkään luonnostaan syntynyt vaan sitä 

rakennetaan edelleen aktiivisesti. Farhadian painottaa, että emme voi olla huomioimatta 

maailmanvallan ja imperiumien vaikutusta maanosien käsitteelliseen rakentumiseen, sillä 

muuten emme onnistu ottamaan huomioon postkolonialistista näkökantaa. 

Farhadianin esittelemä kolmas paradigma ottaa kahden aiemman paradigman ansiot 

huomioon ja esittelee uusimman maailmankristillisyyden mallin. Tähän paradigmaan kuuluu 

olennaisesti globaalin vallan jakautumisen tutkiminen sekä maailmankristillisyyden muutoksen 

hahmottaminen. Osana paradigmaa pohditaan myös, millainen vaikutus 

maailmankristillisyydellä on ollut globaaliin kehitykseen. Farhadian itse toivoo, että voisi olla 

aktiivisesti mukana tämän kolmannen paradigman syntymisessä. Kolmas paradigma ei pyri 

omaksumaan historiallista perspektiiviä vaan se pyrkii analysoimaan ja kuvaamaan kristillisten 

toimijoiden transformaatiota monien vaikuttavien tekijöiden valossa.91 Akintunde Akinade 
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esittää, että uskon monenlaiset kehityskaaret maailmankristillisyyden sisällä ovat osoitus 

syvästä pluraliteetista. Kristinuskon tarinoita ei voida pelkistää yhteen hallitsevaan narratiiviin, 

vaan jokainen näistä tarinoista pitää ottaa vakavasti niiden omassa erityisyydessä.92 

Maailmankristillisyyttä usein eksotisoidaan sanomalla, että kyse on kristillisyyden 

”toisista” muodoista. Tämä osoittaa, että läntisellä kristillisyydellä on usein vielä normatiivinen 

asema tässä maailmassa.93 Philip Jenkins on tunnetusti puhunut paljon kristinuskon 

painopisteen muutoksesta (”the shift of the center of gravity”).94 Jenkinsin mielestä tämä 

painopisteen muutos on synnyttänyt uudenlaista ”etelän kristillisyyttä”, joka tulee hänen 

näkemyksensä mukaan olemaan konservatiivisempaa, enemmän yliluonnolliseen ja 

raamatullisiin narratiiveihin kiinnittyvää ja myös väkivaltaisempaa kuin pohjoinen 

vastineensa.95 Hofin mukaan Jenkins on malliesimerkki maailmankristillisyyden toisen 

paradigman edustajista, sillä hän ylläpitää lähes ontologista erottelua länsimaiden ja muun 

maailman välillä. Jenkinsin käsitystä onkin kritisoitu paljon eri tutkijoiden toimesta.96 Ehkä 

tunnetuimpana Jenkinsin kriitikkona on syytä nostaa tähän yhdysvaltalainen uskonnontutkija 

Robert Wuthnow.97  

Maailmankristillisyyden saavuttaminen ei kuitenkaan poista tarvetta kristilliselle 

missiolle.98 Werner Ustrof kirjoittaa artikkelissaan vuodelta 1998, että lähetystyötä on pidetty 

ja pidetään edelleen yhtenä merkittävimmistä tekijöistä 1900-luvun globaalin kehityksen ja 

transformaation taustalla. Ustorfilla on kuitenkin kaksijakoinen arvio globaalin kristillisyyden 

nykytilasta: toisaalta tiedetään, että ulkomaille suuntautuvan lähetystyön vaikutus on ollut 

merkittävä, mutta samalla ajatellaan, että lähetystyön aika on ohi ja tilalle on nousemassa 

ekumeeninen aikakausi.99 Yksi asia on ainakin selvä: maailmankristillisyyteen kaivataan 

aktiivisesti dekolonisoivaa ja postkolonialistista näkökantaa. Mielenkiintoista on, miten 

lähetystyön, maailmankristillisyyden ja postkolonialismin välinen yhteys tullaan näkemään 

tulevina vuosina.100  

 
92Akinade 2010, 1–16. 
93 Hof 2016, 46. 
94 Jenkins 2002, 1. 
95 Jenkins 2006. 
96 Hof 2016, 47–48. 
97 Wuthnow 2010, 32. 
98 Hof 2016, 56. 
99 Ustorf 1998, 592. 
100 Hof 2016, 60. 
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3  Marginaalien missio 
Arushan maailmanlähetyskonferenssissa marginaalien missio oli jatkuvasti läsnä pidetyissä 

puheissa ja konferenssin keskusteluissa. Marginaalien missiossa painotetaan marginalisoitujen 

ihmisten roolia Jumalan missiossa ja lähetystyön käytännön toiminnassa. Ajatuksena on, että 

tässä epäoikeudenmukaisessa ja syrjivässä maailmassa Kristuksen evankeliumi nousee yhä 

uudelleen yhteiskunnan marginaaleista ja haastaa valtaapitävät luopumaan vallastaan ja 

tekemään tilaa oikeudenmukaisuudelle. Kristuksen evankeliumi murtautuu tähän maailmaan 

halveksittujen yhteisöjen kautta, jotka paljastuvatkin kaikista tärkeimmiksi yhteisöiksi Jumalan 

missiossa. Marginalisoiduista ihmisistä, jotka on perinteisesti nähty lähetystyön kohteina, 

tuleekin lähetystyön keskeisimpiä toimijoita. Heidät nähdään Jumalan pääkumppaneina Hänen 

missiossaan ja heillä on profeetallinen rooli kirkon missiossa. Tämä korostaa ajatusta siitä, että 

Jumalan tarjoama yltäkylläinen elämä kuuluu kaikille ihmisille taustasta riippumatta.101 Jotta 

voidaan edistää alhaalta nousevaa lähetystyön teologiaa, on otettava vakavasti 

marginalisoitujen ihmisten epistemologinen ensisijaisuus lähetystyössä.102 

Marginalisoiduilla ihmisillä tarkoitetaan ihmisiä, jotka ovat syystä tai toisesta ajettu 

yhteiskunnan marginaaleihin taloudellisten ja sosiaalisten järjestelmien reunoille tai kokonaan 

niiden ulkopuolelle. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi syrjintää, epätasa-arvoista 

kohtelua, vähäisiä koulutus- ja työmahdollisuuksia tai jopa yhteiskunnasta eristämistä. Tärkeää 

on ymmärtää, että marginalisoiduilla ei tarkoiteta ainoastaan rahattomia, köyhiä tai vähäosaisia 

vaan laajemmin kaikkia ihmisiä, jotka elävät yhteiskunnan marginaaleissa. Tulotason lisäksi 

ihmisiä voidaan ajaa marginaaliin esimerkiksi iän, sukupuolen, etnisyyden, vammaisuuden, 

yhteiskuntaluokan, seksuaalisen suuntautumisen, rodun tai uskonnon perusteella. Usein 

marginalisoituminen voi liittyä myös vähemmistöasemaan yhteiskunnassa, mutta aina näin ei 

missään nimessä ole. Esimerkiksi köyhät tai naiset eivät tietenkään ole minkäänlaisena 

vähemmistönä yhteiskunnissa.103 Marginaaleissa elävät ihmiset kohtaavat intersektionaalisesti 

samaan aikaan useita syrjinnän muotoja.104 

Marginaalien mission tavoitteena on näin ollen vahvistaa marginalisoitujen ihmisten 

toimijuutta. Arushan konferenssissa kirkkoja ja lähetysjärjestöjä kutsuttiin osallistumaan 

marginalisoitujen kamppailuihin ja jakamaan heidän toiveensa ja unelmansa. Lähetystyössä 

kirkkojen tulee pyrkiä voittamaan marginalisoivat tendenssit. Tarkoitus ei ole ainoastaan 

 
101 Jukko 2019, 11–12; Clarke 2014, 203. 
102 Hof 2016, 12. 
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liikuttaa ihmisiä marginaaleista ”keskukseen” vaan myös haastaa yhteiskunnalliset järjestelmät 

ja ihmiset, jotka pyrkivät pysymään ”keskuksessa” pitämällä muut ihmiset marginaalissa. 

Lisäksi kirkkojen täytyy tiedostaa omassa toiminnassaan olevat paternalistiset asenteet 

marginalisoituja kohtaan ja aktiivisesti välttää niitä. ”Keskuksesta” marginaaleihin 

suuntautuvaan missioon on usein yhdistynyt paternalismin eli holhouksen ja 

ylemmyydentunteen ongelmia. Marginaalien missio kääntää kolonialistisen lähetystyön 

maailman ja sen pyrkimykset ympäri. Länsimaiset kirkot eivät voi tyrkyttää ratkaisuja 

etuoikeutetusta asemastaan ja valta-asemastaan ilman, että he astuvat sisään marginalisoitujen 

elämään ja näkevät aidosti heidän kärsimyksensä ja kamppailunsa. Tämän lisäksi kaikkia 

kristittyjä kutsuttiin kohtamaan ja vastustamaan marginalisaatiota aiheuttavia aiheuttavia 

voimia omissa elämänpiireissään. Arushan konferenssissa korostettiin, että marginaalien missio 

ei ole vain yksi vaihtoehtoinen toimintatapa lähetystyölle vaan välttämätön tapa toimia yhdessä 

Jumalan kanssa tässä ajassa ja tässä maailmassa.105 

Arushan konferenssissa kuvatussa muuttavassa opetuslapseudessa kristittyjä kutsutaan 

jakamaan Jumalan rakkautta pyrkimällä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan, ja kristityt 

vastaavat tähän kutsuun parhaiten seuraamalla Jeesusta tämän maailman marginaaleihin.106 

Kristittyjä kutsutaan olemaan Jumalan muuttavan rakkauden uskollisia todistajia, ja tämä 

todistaminen tapahtuu dialogissa muiden uskontojen edustajien kanssa maailmassa, jossa 

uskonnollisten identiteettien politisointi johtaa usein konflikteihin. Kristityt ovat kutsuttuja 

seuraamaan ristin tietä107, joka haastaa elitismin, kaikenlaiset etuoikeudet sekä 

henkilökohtaisen ja rakenteellisen vallan.108 

Globaalissa kirkossa on puhuttu marginaalien missiosta eri muodoissa jo 

vuosikymmenten ajan, mutta ekumeenisessa lähetysliikkeessä marginalisoitujen rooli on 

noussut aidosti keskustelujen ytimeen vasta 2010-luvulla. Esimerkiksi vapautuksen teologian 

eri muodot ovat vahvasti linkittyneitä marginaalien mission teemoihin. Ehkä tunnetuin 

vapautuksen teologian muoto on roomalaiskatolisen kirkon 1960- ja 1970-luvulla harjoittama 

vapautuksen teologia Latinalaisessa Amerikassa. Siinä ydinajatuksena on, että kristillisen 

teologian ja lähetyksen täytyy aina lähteä ”alhaalta”, erityisesti köyhien kärsimyksestä ja 

ahdingosta. Jumalan nähdään olevan köyhien puolella ja köyhillä on erityisen tärkeä rooli 

kristillisen uskon tulkinnassa. Vapautuksen teologiaan kuuluu myös olennaisesti sekä 

 
105 Jukko 2019, 11–12; Mor Coorilos 2019, 67–68. 
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kirkollisten että yhteiskunnallisten käytäntöjen kriittinen tarkastelu. Latinalaisen Amerikan 

vapautuksen teologia keskittyi erityisesti köyhien asemaan ja heidän toimijuuteensa, mutta 

myöhemmin erilaiset vapautukseen perustuvat teologiat ovat laajentuneet koskettamaan myös 

muita sorrettuja ihmisryhmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi Etelä-Afrikassa 1970-luvulla syntynyt 

musta teologia, joka keskittyy mustien sorron vastustamiseen, feministiteologia, joka korostaa 

naisten roolia ja oikeuksia kirkossa ja yhteiskunnassa, alkuperäiskansojen vapautuksen 

teologia, juutalainen vapautuksen teologia ja palestiinalainen vapautuksen teologia.109 Myös 

maailmanlähetyskonferensseissa köyhien erityinen rooli kirkon ja Jumalan missiossa nousi jo 

vuoden 1980 Melbournen konferenssissa yhdeksi konferenssin pääteemoista. Tosin tällöinkin 

marginalisoitujen ihmisten nähtiin tarkoittavan lähinnä köyhiä ja vähäosaisia.110 

Marginaalien mission raamatullinen tausta on erityisesti Jeesuksen toimintatavoissa. 

Jeesus kohtasi ja auttoi ihmisiä, jotka oli hylätty yhteiskunnan ulkopuolelle, joita syrjittiin ja 

joita muut eivät halunneet auttaa. Toisaalta korostetaan myös sitä, että Jeesuksen inkarnaatio 

eli ihmiseksi tuleminen tapahtui marginaaleissa eläneiden ihmisten parissa. Jeesuksen 

syntymän hetkellä ympärillä olleet ihmiset tulivat valtarakenteiden ulkopuolelta, ja Jeesus 

valitsi tulla todeksi tavallisten ihmisten parissa, yhteiskunnan marginaalissa, eikä 

etuoikeutettujen tai voimakkaiden parissa. CWM:n (Council for World Mission) Jooseop Keum 

kirjoittaa Arushan raportissa, että kukaan ei voi täydellisesti ymmärtää Jeesuksen ilosanomaa 

asettamatta sitä marginaalien kontekstiin.111 

3.1 Lähetystyön monisuuntaisuus 
Viimeisten vuosikymmenten aikana ekumeenisessa lähetysliikkeessä on vahvistunut ajatus 

siitä, että lähetystyö ja evankeliointi on luonnostaan monen suuntaista ja monitahoista. 

Lähetystyöllä ei siis ole yhtä ”keskusta” – ei maantieteellisessä eikä missään muussakaan 

merkityksessä – vaan lukuisat eri keskukset muokkaavat käsityksiä lähetystyöstä ja vaikuttavat 

siihen, miten lähetystyötä harjoitetaan käytännössä ajassamme. Nykyinen kristillinen maailma 

on siis vahvasti polysentrinen ja kirkon missiolla polyvalentti luonne. Evankeliointi myös 

kuuluu yhtäläisesti kaikille kristityille. Evankeliointi ja lähetystyö suuntautuvat kaikkialta 

kaikkialle ja kaikilta kaikille.112 Clarke sanoo, että ”lännen jälkeisessä kristillisyydessä” (Post-

Western Christianity) on havahduttu siihen todellisuuteen, että kristinuskon sydän sykkii 

vaikuttavammin ja innokkaammin muualla maailmassa kuin kristinuskon perinteisillä läntisillä 
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sijoilla. Kristillisyys on totisesti hengissä ja voi hyvin, vaikka länsimaissa voisi vaikuttaa aivan 

muulta.113 

Lähetystyön on perinteisesti nähty suuntautuvan pohjoisesta etelään, mutta nyt suunta on 

jopa kääntymässä päinvastaiseksi. Globaalissa etelässä monet kirkolliset ryhmittymät 

ajattelevat, että kristinuskon läsnäolo globaalissa pohjoisessa on vähentynyt vaiheittain ja 

globaali pohjoinen tulee evankelioida uudelleen. Jo nyt esimerkiksi monet Afrikassa syntyneet 

kirkot, erityisesti helluntaikirkot, lähettävät omia lähetystyöntekijöitään eri puolille maailmaa. 

Arvioidaan, että afrikkalaisten helluntaikirkkojen oksat ulottuvat nykyään jo yli 90 maahan 

ympäri maailman. Kristinuskon eksponentiaalinen kasvu Afrikassa osoittaa, että sitä ei voida 

maanosana ohittaa missään globaalin kristinuskon keskustelussa. Afrikalla on kriittinen rooli 

kansainvälisessä lähetystyössä ja evankelioinnissa, ja afrikkalaisten kirkkojen merkitys 

globaalille ekumenialle on jo pitkään ollut hyvin suuri.114 Geevarghese Mor Coorilos painotti 

tätä lähetystyön paradigmojen muutosta puheessaan Arushassa sanoen, että lähetystyö ei ole 

enää yksisuuntainen tie, jossa rikkaat, voimakkaat, eliittiin kuuluvat ja globaalin pohjoisen 

edustajat olisivat yksipuolisesti lähetystyön toimijoita ja köyhät ja globaalin etelän edustajat 

olisivat puhtaasti lähetystyön vastaanottajia.115 

Postkolonialistisen missiossa olisi tärkeä pystyä luopumaan myös jaottelusta kotimaan ja 

ulkomaiden välillä. Tämä voisi tapahtua, jos keskityttäisiin entistä enemmän lähetystyön 

monikansalliseen luonteeseen. Valitettavasti kuitenkin edelleen jatkuva puhe ”lähetystyön 

keskuksesta” ja ”lähetyskentästä” hankaloittaa tätä.116 

 

3.2  Alkuperäiskansojen kohtaaminen 
Lähetystyöntekijöiden kohtaaminen alkuperäiskansojen kanssa on aina ollut haasteellinen osa 

lähetystyötä eikä virheiltä ole historian saatossa vältytty. Arushan konferenssissa 

alkuperäiskansojen kohtelusta ja haasteista pyrittiin keskustelemaan avoimesti ja 

alkuperäiskansoihin kuuluvien ihmisten ääni pyrittiin saamaan aktiivisesti kuuluviin. 

Arushassa varsinaista konferenssia edelsi kolme erityislaatuista ennakkotapaamista: 

vammaisten henkilöiden (people with disabilities) tapaaminen, naisten tapaaminen sekä 

alkuperäiskansoihin kuuluvien nuorten tapaaminen. Näiden ennakkotapaamisten kautta 

pyrittiin rikastuttamaan marginaalien missiota koskevaa reflektointia konferenssissa. Haluan 
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erityisesti kiinnittää tutkielmassani huomiota alkuperäiskansojen kohteluun ja kohtaamiseen, 

sillä heidän kokemansa syrjintä on johtunut vahvasti eurooppalaisesta kolonialismista. 

Konferenssissa todettiin, että alkuperäiskansoihin kuuluvat ihmiset kokevat jatkuvasti syrjintää 

ja halveksuntaa, mutta samalla painotettiin, että heidän viisaudessaan voi olla avain 

kestävämpään tulevaisuuteen.117 

Kanadan alkuperäiskansoihin kuuluva teologi Adrian Jacobs piti Arushan konferenssissa 

hyvin vaikuttavan puheenvuoron alkuperäiskansojen kohtelusta ja siitä, miten lähetystyön 

toimijat voivat käsitellä kolonialismin aiheuttamaa syyllisyyttä ja luoda uudenlaista 

kumppanuutta alkuperäiskansojen kanssa. Hän puhui seuraavasti: 
 

Welcome to My World! 

 

A white Christian lady was in tears. “What can I do to make things right?” she asked. I felt empathy for 

this sincere Christian. She was overcome with grief about the tragic history of my North American 

Indigenous peoples who were so wounded by colonialism. Broken treaties, stolen children and lands, shame 

for being Indigenous, sexual violence against Indigenous women and children was all too much to bear. 

 

Western Christian guilt is easily triggered by the sad stories, and she felt helpless. She found the pain of 

our story difficult to bear for the few minutes she participated in that meeting. I thought to myself, 

“Welcome to my world. My people have been bearing this pain for hundreds of years, ever since your 

people invaded my world.” I am a follower of Christ, though, and wanted to help her and knew these words 

would not help. 

 

Her question was not mine to answer as an Indigenous person. She is responsible for answering this herself. 

Another Indigenous friend felt her despair and gave a very long answer, telling her many things that she 

could do. Her response was enough words, so my answer was short and poetic: 

 

“Listen to our stories until you are reduced to a puddle of tears. 

Stay there until God resurrects you. 

When you are resurrected you will rise up and find 

You are standing hand-in-hand with Indigenous people as an ally.” 

My answer stunned many and some still remember what I said many years ago.  

 

(Adrian Jacobs, Canada)118 

 

 
117 Jukko 2019, 6. 
118 CWME Working Group on Mission from the Margins 2019, 247. 
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Lähetystyön toimijat eivät voi itsesäälissään ja häpeässään pelkästään kääntyä kaltoin 

kohdeltujen ihmisryhmien puoleen ja yrittää hyvittää menneitä asioita tai pyytää apua niiden 

käsittelyyn. Imperialistiset ajattelumallit ja kolonialismin ajan perintö on tullut säännöllisesti 

takaisin kummittelemaan lähetystyön toimijoita ja pahimmillaan jopa kaappaamaan kirkkojen, 

lähetysorganisaatioiden ja ekumeenisten instituutioiden agendan. Tämän takia kirkkojen ja 

koko ekumeenisen liikkeen tulee käydä jatkuvaa itsetutkiskelua ja luopua kaikista 

imperialistisen historian jäljistä, joita on vielä kirkkojen ja järjestöjen rakenteissa.119 

Yksi ajankohtainen esimerkki kirkkojen postkolonialistisesta itsereflektiosta on 

huhtikuun 2022 alusta, kun paavi Franciscus esitti virallisen anteeksipyynnön 

roomalaiskatolisen kirkon puolesta juuri Kanadan alkuperäiskansoille tavatessaan heidän 

edustajiaan Vatikaanissa. Paavi Franciscus tapasi inuiitteja sekä métis-kansan edustajia 

kuullakseen heidän kertomuksiaan pakotetusta elämästä sisäoppilaitoksissa. Vuosina 1894–

1947 kaikki alkuperäiskansoihin kuuluvat lapset Kanadassa pakotettiin sisäoppilaitoksiin, jotta 

heidät voitaisiin integroida kanadalaiseen kulttuuriin. Lapset erotettiin heidän perheistään ja 

yhteisöistään, jotta he irtautuisivat aiemmasta uskonnollisesta ja kulttuurillisesta 

identiteetistään. Kanadassa katolisen kirkon edustajilla oli merkittävä rooli 

sisäoppilaitosjärjestelmän ylläpitämisessä, minkä takia paavi Franciscus halusi esittää 

alkuperäiskansoille syvimmän anteeksipyyntönsä katolisen kirkon puolesta. Paavi kertoi, että 

alkuperäiskansojen kertomukset heidän kokemastaan kärsimyksestä ja syrjinnästä saivat hänet 

tuntemaan sekä suuttumusta että häpeää. Hänen mielestään suuttumuksen tunne kuitenkin 

kuuluu luonnollisesti sovintoprosesseihin: “Without real indignation, without historical 

memory and without a commitment to learning from past mistakes, problems remain 

unresolved and keep coming back.  We can see this these days in the case of war.  The memory 

of the past must never be sacrificed at the altar of alleged progress.”120 

Arushan konferenssissa myös toinen Kanadan alkuperäiskansoihin kuuluva teologi piti 

puheenvuoron alkuperäiskansojen kohtelusta lähetystyössä. Tämä henkilö oli anglikaaninen 

piispa Mark MacDonald, joka on toiminut vuodesta 2019 myös Pohjois-Amerikan 

maanosapresidenttinä Kirkkojen maailmanneuvostossa.121 MacDonald kuvasi puheessaan, 

miten evankeliumin ilosanoma asettuu ihmisten keskuuteen ”pyhän ringin” keskelle. 

MacDonaldin mukaan tämä rinki on pyhitetty Jeesuksen läsnäolon kautta, kuten Jeesus itse 

lupaa Matteuksen evankeliumissa: ”Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, 

 
119 Mor Coorilos 2019, 65. 
120 Vatican News 2022. 
121 World Council of Churches 2019. 



 

31 
 

siellä minä olen heidän keskellään.” (Matt. 18:20, KR92).122 MacDonaldin mukaan 

alkuperäiskansoihin kuuluvat kristityt tiedostavat, että Jumala on ollut läsnä heidän 

kulttuurissaan ja historiassaan. Kolonialistinen käsitys alkuperäiskansojen elämästä on 

kuitenkin täysin vastakkainen. Lähetystyössä on turhan usein pyritty kopioimaan läntisten 

kirkkojen instituutiot ja liittämään ne sellaisinaan alkuperäisväestöjen yhteisöihin globaalissa 

etelässä. Monissa tapauksissa on jopa avoimesti kerrottu aikomuksesta korvata alkuperäinen 

kulttuuri ja elämäntapa kokonaan.123 

MacDonald korostaa, että postkolonialistinen missio vaatii enemmän 

evankeliumikeskeistä opetuslapseutta. Evankeliumikeskeiseen opetuslapseuteen liittyy 

olennaisesti todellinen yritys luoda ymmärrystä evankeliumista alkuperäisväestön kontekstissa. 

Nykyaikainen maailmantilanne on hyvin haastava alkuperäisväestön tasavertaiselle 

kohtaamiselle, sillä monet ihmiset joutuvat jo nyt – ja tulevaisuudessa yhä enemmän – 

poistumaan alkuperäisiltä elinalueiltaan ilmastoepäoikeudenmukaisuuden, jatkuvan 

äärimmäisen köyhyyden ja uuskolonialismin myötä. MacDonald liittää uuskolonialismiin 

erityisesti itsevaltaisen rahan ja resurssien tavoittelun. Hänen mukaansa evankeliumikeskeinen 

opetuslapseus voisi olla profeetallinen vaihtoehto rahan kulttuurille, sillä se haluaa elää todeksi 

evankeliumin arvoja alkuperäiskulttuurien ei-kaupallisissa yhteisöissä.124 

 

  

 
122 Kirkkoraamattu 1992. 
123 MacDonald 2019, 163. 
124 MacDonald 2019, 163. 



 

32 
 

4  Kohti tasavertaista kumppanuutta 
Arushan konferenssissa tultiin tulokseen, että on viimein aika hylätä ajatus evankelioinnista 

valloittamisena ja ennemminkin edistää kumppanuutta, vuoropuhelua ja yhteistyötä eri 

uskontokuntien edustajien kanssa. On aika piirtää uudelleen uskonnollisten eroavaisuuksien 

rajat, jotta niistä tulee tienviittoja rauhaan eikä rintamalinjoja väkivallalle. Keskeistä on 

hyväksyvä ja siltaa rakentava suhtautuminen toisiin uskontoihin. Uskontojenvälisiin 

kohtaamisiin ja vastavuoroiseen oppimiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Joissain 

paikoissa uskonnon avulla saatetaan marginalisoida ja loukata uskonnollisia vähemmistöjä ja 

heidän oikeuksiaan. Tällöin muuttavan opetuslapseuden tulee puolustaa uskonnon- ja 

uskonvapautta. Sekularisoituneissa konteksteissa lähetystyön tekeminen vaatii kestävää 

vuoropuhelua kristillisten uskomusten ja yleisten maailmaa ja elämää koskevien näkemysten 

välillä.125 

Clarke puhuu artikkelissaan uskonnollisen inklusiivisuuden periaatteesta. Kristittyjen 

tulee hyväksyä, että Pyhä Henki toimii ihmeellisillä tavoilla eikä ole mahdollista täysin 

ymmärtää Hengen töitä muiden uskonnollisten traditioiden parissa. Clarken mukaan kirkkojen 

olisi tärkeä tiedostaa, että moninaisissa elämää antavissa hengellisyyden muodoissa on 

synnynnäinen arvo ja viisaus. Tätä kautta autenttinen lähetystyö tekee ”toisista” lähetystyön 

kumppaneita eikä kohteita.126 

Eettisestä näkökulmasta lähetystyötä on analysoitava ihmisten välisenä toimintana, 

vaikka kristinuskossa se nähdään merkittäviltä osin Jumalan toimintana ihmisten kautta. Kuten 

kaikkeen toimintaan myös lähetystyöhön kuuluu olennaisena piirteenä intentionaalisuus. Tämä 

tarkoittaa, että lähetystyöntekijä, lähetysjärjestö tai kirkko tavoittelee tietoisesti jotain työnsä 

päämääränä. Intentionaalinen toiminta erottuu käsitteellisesti muusta ihmisen 

tiedostamattomasta tai ei-tavoitteellisesta tekemisestä. Toiminnan käsitteeseen sisältyy 

perustavanlaatuisesti ajatus siitä, että toiminnan päämäärä on toimijan toivoma ja siinä mielessä 

hyvä asia. Jaana Hallamaa kuvaa tätä yhteyttä toiminnan ja hyvän välillä toiminnan 

muodollisena ehtona. Tämän ehdon kannalta toiminnan seurausten lopullisella hyvyydellä ei 

ole väliä.127 Toimintana lähetystyö varmasti pyrkii hyvään, mutta kyseenalaisempaa on, ovatko 

lähetystyön saavutukset moraalisesti hyviä. On mielenkiintoista pohtia, millaista hyvää 

kolonialismiin kytkeytyneet lähetystyön toimijat ovat ajatelleet tavoittelevansa tai 

saavuttavansa. 

 
125 Jukko 2019, 13–14. 
126 Clarke 2014, 203. 
127 Hallamaa 2017, 58–59. 



 

33 
 

Postkolonialistisessa missiossa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota valtarakenteisiin 

ja -kysymyksiin. On fakta, että lähetystyön toimijoiden välisiin suhteisiin liittyy aina valtaa. 

Globaalin etelän kirkkoihin verrattuna pohjoisen kirkoilla on usein esimerkiksi paremmat 

taloudelliset ja toiminnalliset resurssit, joiden kautta on mahdollista ylläpitää valta-asemaa 

lähetystyössä. Kykyihin ja resursseihin pohjautuva valta voidaan määritellä 

aikaansaamisvallaksi. Lähetystyön toimijat pystyvät käyttämään resurssejaan valikoiden sen 

mukaan, millaisia asioita kumppanikirkkojen halutaan saavan aikaan tai miten heidän 

toimintaedellytysten halutaan kehittyvän. Jos tarkoituksena on kumppanikirkon 

toimintaedellytysten lisääminen tai vahvistaminen, voidaan puhua voimaannuttamisesta 

(empowerment). Tällöin toimijan tavoitteena on kohteen hyvän toteuttaminen. Jos 

aikaansaamisvaltaa käytetään puolestaan kumppanikirkkojen toimintaedellytysten rajoitta-

miseen, voidaan puhua kohdistamisvallasta. Kohdistamisvalta voi usein näyttäytyä myös 

alistamisena (domination).128 

Lähetystyössä on historian saatossa harjoitettu usein paternalistista (lat. pater, isä) eli 

holhoavaa asennoitumista paikallisia kristittyjä kohtaan. Tällaiseen asennoitumiseen on 

monesti liittynyt käsitys siitä, että toiminnan kohde ei ymmärrä omaa hyväänsä, joten hänen 

toiveitaan ei myöskään tarvitse ottaa huomioon.129 

 

4.1  Irti syyllisyydestä ja itsesäälistä 
Puhe kristillisen mission loppumisesta tai tuhosta ei ole luonteenomaista kristillisyydelle, 

vaikka lähetystyössä pitääkin ottaa huomioon järjestelmällinen ja vakava vahinko, jota on 

aiheutunut kolonialististen voimien kanssa tehdyn yhteistyön seurauksena. Itsereflektiota pitää 

harjoittaa, vaikka yhteistyö olisikin ollut tahatonta tai pakotettua. Väärin harjoitetun kristillisen 

lähetystyön aiheuttamat haavat ja vahingot tulee huomioida ja niiden korjaamiseksi tulee 

toimia. Kaiken missionaarisen toiminnan lopettaminen ei kuitenkaan korjaa näitä haavoja. 

Clarken mukaan lähetystyön toimettomuus on vastuutonta väistelyä ja eskapismia. Vähintä 

mitä kirkot voivat tällaisessa tilanteessa tehdä, on vastustaa ja voittaa sellaisia kolonialistisia 

voimia, jotka ovat selvinneet tähän asti naamioitumalla lähetystyöksi. Tämä tapahtuu ennen 

kaikkea osallistamalla ihmisiä ja kirkkoja, jotka ovat perinteisten etuoikeutettujen lähetystyön 

”keskusten” ulkopuolella. Toisin sanoen, entiset lähetystyön ”kohteet” tulee ottaa aktiivisesti 

mukaan postkolonialistisen mission pohdintaan ja käytäntöön.130 

 
128 Hallamaa 2017, 57–58. 
129 Ahonen 2005, 17. 
130 Clarke 2014, 200. 
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Eri puolella maailmaa elävien kristittyjen tulee tarttua tähän vastuuseen ja velvollisuuteen 

harjoittamalla lähetystyössä autenttista vuoropuhelua, kunnioittavaa sitoutumista ja nöyrää 

kristillistä todistamista. Näin voidaan luoda kristillisen lähetystyön malleja, jotka vievät 

eteenpäin viestiä Jumalalta saadusta yltäkylläisestä elämästä.131 Samaan aikaan kristittyjä 

kuitenkin kutsutaan rohkeaan evankeliointiin ja oikeudenmukaisuuden puolustamiseen. 

Vuonna 2010 CWME järjesti Edinburghissa juhlakonferenssin, jossa juhlistettiin 

maailmanlähetyskonferenssien satavuotista taivalta. Tämän Edinburghin konferenssin 

julkaisussa The Common Call todetaan, että modernille lähetystyölle on kuvaavaa arkailematon 

luottamus evankeliumin viestiin, joka rakentaa ystävyyttä, etsii sovintoa ja harjoittaa 

vieraanvaraisuutta.132 

Postkolonialismiin kuuluu olennaisesti, että yhteisöjen ja yksilöiden on pystyttävä 

tarkastelemaan kriittisesti ajatuksia ja ideoita, joiden kanssa he ovat kasvaneet. Kriittistä 

itsetutkiskelua tukee kykeneminen haavoittuvaisuuteen, joka näkyy avoimuutena tarkastella 

erilaisia näkökulmia itsestä. Haavoittuvainen ihminen pystyy liikkumaan eteenpäin 

”valkoisesta syyllisyydestä” ja ”valkoisesta heikkoudesta” kohti ”valkoista vastuuta”.133 

 

4.2  Taloudellinen valta 
Kirkkojen taloudellinen eriarvoisuus on yksi merkittävimpiä tekijöitä, joka monimutkaistaa 

kristillisen rakkauden todeksi elämistä kirkkojen välisissä suhteissa. Valitettavasti 

lähetystyöhön liittyvät kumppanuudet ovat yhä usein resurssien ja vallan ohjailtavissa. Vaarana 

on, että tämän seurauksena sekä lähetystyön että kumppanuuden tarkoitus hämärtyy ja raha 

alkaa muovata tiettyjä lähetystyön tulkintoja. Arushan konferenssin osallistujat olivat vahvasti 

sitä mieltä, että mammonasta ja sen palvonnasta tulee pystyä irrottautumaan. Konferenssin 

pääkoordinaattori Rogate Mshana varoitti, että rahan jumaloimisen ilmiö on livahtanut 

joihinkin kirkkoihin ja saanut ne unohtamaan, että jumalallinen oikeudenmukaisuus on 

kristillisen uskon ytimessä.134  

Rikkaat kirkot usein ajattelevat täyttävänsä lähetystehtävänsä auttamalla sisarkirkkojaan 

ainoastaan materiaalisilla resursseilla. Tällöin vastaanottavat kirkot nähdään kuitenkin helposti 

yksipuolisesti lähetystyön kohteina. Arushan konferenssissa käytyjen keskustelujen perusteella 

globaalin etelän kirkot pitävät tätä etnosentrisenä ja kolonialistisena lähestymistapana, joka 

 
131 Clarke 2014, 200. 
132 Commission on World Mission and Evangelism 2010. 
133 Hof 2016, 63. 
134 Mor Coorilos 2019, 65. 
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rajoittaa syvemmän ymmärryksen syntymistä kirkkojen välillä. Näin koko lähetystyö ja 

kirkkojen välinen yhteys ja kumppanuus vaarantuu. Kirkkoja kutsutaan osallistumaan Jumalan 

missioon tässä maailmassa, mutta jos kirkkojen välisissä suhteissa ei ole aitoa 

vastavuoroisuutta, suhteet muuttuvat herkästi epäoikeudenmukaisiksi ja kontrolloiviksi. 

Tällaiset suhteet on usein myös rakennettu eri kirkkojen alemmuutta ja ylemmyyttä koskevien 

valheellisten käsitysten päälle, jotka ovat syntyneet nimenomaan taloudellisen eriarvoisuuden 

myötä.135 

Globaalin pohjoisen varakkaat lahjoittajakirkot pyrkivät usein vahvasti kontrolloimaan 

köyhemmille kirkoille lahjoitettujen varojen käyttöä globaalissa etelässä. Tietynlainen 

taloudellinen kontrolli on tietysti tarpeen, jotta voidaan viestiä lahjoittajille, millaiseen työhön 

varoja käytetään ja varmistaa, että tämä työ on lahjoittajakirkon tai -järjestön arvojen mukaista. 

Herää kuitenkin kysymys, kuinka paljon pohjoiset kirkot voivat lopulta käyttää taloudellista 

valtaansa. Arushan konferenssissa painotettiin, että kristityt ovat Jumalan lasten 

maailmanlaajuinen perhe, joten läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden tulisi olla 

molemminpuolista ja globaalia. Tämä koskee taloudellisen yhteistyön lisäksi tietysti myös 

kaikkea muuta kirkkojen välistä yhteistyötä. Missionaalisten rakenteiden tulee tukea vahvasti 

kaikkien kirkkojen ja kristittyjen tasavertaisuutta.136  

Vaikka kristinuskon globaali painopiste on jo siirtynyt eteläiselle pallonpuoliskolle, 

kirkkojen varallisuus on yhä suhteettomasti kasautunut globaaliin pohjoiseen eikä tilanteeseen 

ole todennäköisesti tulossa hetkeen muutosta. Globaalin etelän kirkot ovat yhä vahvasti 

riippuvaisia pohjoisen kirkkojen taloudellisesta tuesta, vaikka muuten kirkkojen toiminta 

saattaa olla hyvinkin itsenäistä. Taloudellisessa riippuvuudessa on kuitenkin useampia 

ongelmia. Monet globaalin etelän kirkot saattavat esimerkiksi kokea taloudellisen riippuvuuden 

hyvin nöyryyttävänä ja omaa ihmisarvoa heikentävänä. Lisäksi pohjoisen kirkoilla säilyy 

lopullinen taloudellinen valta, jonka kautta he voivat halutessaan määritellä annettavan avun 

ehtoja.137 Tällainen avun ehdollistaminen on myös vahvasti uuskolonialistinen lähestymistapa. 

Lähetystyöhön liittyvässä taloudellisessa avustamisessa tulisi löytää sopiva tasapaino. 

Liiallinen avustaminen voi riippuvuuden ohella passivoittaa avun saajaa, ja nopea ja 

kontrolloimaton taloudellinen avustaminen voi puolestaan aiheuttaa taloudellisia 

väärinkäytöksiä avun saajien keskuudessa.138 

 
135 CWME Working Group on Missional Formation 2019, 237–238. 
136 CWME Working Group on Missional Formation 2019, 237–238. 
137 Ahonen 2005, 18. 
138 Vähäkangas & Vähäkangas 2015, 139–140. 
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Oikeutettuja huolia kirkkojen taloudenhoidon ja varojen käytön luotettavuudesta ei 

kuitenkaan saa hiljentää kolonialismin vastustamisen verukkeella. Lahjoittajakirkkojen tavoin 

köyhien kirkkojen jäsenillä on oikeus nähdä, että heidän kirkkonsa varoja – paikallisia tai 

ulkomaisia – hoidetaan ja jaetaan oikeudenmukaisesti. Kysymys onkin ennemmin siitä, 

millaista valtaa lahjoittajakirkot käyttävät taloudellisen kontrolloinnin kautta ja onko se 

yhteistoimijuuden periaatteiden kannalta oikeutettua.139 

Van der Waterin mielestä on valitettavaa, että viime vuosikymmenten aikana lähetystyön 

toiminnasta taloudellisesti köyhien yhteisöjen ja kirkkojen parissa on tullut vahvasti 

projektikeskeistä ja talouden ohjailemaa. Yksi tämän ilmiön negatiivisista seurauksista on, että 

köyhiä ihmisiä kohdellaan edelleen ennemmin Jumalan mission kohteina kuin sen toimijoina 

niiden toimesta, jotka kontrolloivat lähetystyön agendaa. Projektikeskeinen ja taloudellisiin 

varoihin perustuva lähetystyö on van der Waterin mukaan postkolonialistisen mission henkeä 

vastaan, minkä lisäksi sen tuottaa virheellisen käsityksen siitä, että köyhillä kirkoilla ja 

yhteisöillä ei olisi mahdollisuutta liittyä Jumalan missioon. Materiaalisten resurssien tärkeyttä 

lähetystyössä ei voi tietenkään ohittaa tai kieltää, mutta lähetystyön toimijat eivät saa 

uuspaternalistisella asennoitumisellaan rajoittaa köyhien kirkkojen osallistumista missioon. 

Usein nimittäin vaarana on, että rikkaat kirkot määräilevät ja kontrolloivat liikaa materiaalisten 

ja taloudellisten resurssien käyttöä.140 

 

4.3 Haavoittuvaisuuden missiologia  
Marginalisoidut ihmiset ovat jatkuvasti haavoittuvassa asemassa, mutta haavoittuvaisuus 

voidaan yhdistää myös voimakkaisiin tai valtaapitäviin ihmisiin, joilla on täydet oikeudet ja 

mahdollisuudet yhteiskunnassa.141 Eleonora Hof korostaa haavoittuvaisuuden tärkeyttä 

tasavertaisen kumppanuuden luomisessa lähetystyössä. Haavoittuvaisuus merkitsee 

inhimillistä avoimuutta, relationaalisuutta ja irtisanoutumista haavoittumattomuudesta. 

Haavoittuvaisuuden todeksi eläminen tällä tavoin johtaa avoimuuteen haavoittuvassa asemassa 

olevia ”toisia” kohtaan. Hofin mukaan kristityn tulee tunnistaa oma haavoittuvaisuutensa, jota 

marginaalien mission epistemologinen ensisijaisuus vaatii.142 

Postkolonialistisessa missiossa kirkkoja ja lähetystyöntekijöitä kutsutaan olemaan 

henkisesti haavoittuvaisia. Tässä tapauksessa haavoittuvaisuus tarkoittaa avoimuutta ja 

 
139 CWME Working Group on Missional Formation 2019, 237–238. 
140 van der Water 2011, 54–55. 
141 Hof 2016, 167. 
142 Hof 2016, 13. 
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nöyryyttä sekä toista ihmistä että Jumalaan kohtaan. Jos esittää itsensä haavoittumattomana, ei 

pysty myöskään ottamaan vastaan muiden ihmisten tai itsen kriittistä reflektiota omasta 

toiminnasta. Ihmiselle on toki hyvin luonteenomaista osoittaa haavoittumattomuutta 

yhteiskunnassa, sillä siten näytämme toisille olevamme vahvoja, itsenäisiä ja vakavasti 

otettavia toimijoita. Haavoittuvaisuuden kieltämisellä voi kuitenkin olla vakavia ja 

kauaskantoisia seurauksia. Haavoittuvaisuuden kieltäminen voi johtaa sekä epistemologiseen 

että fyysiseen väkivaltaan monilla eri tasoilla, ja kuten tiedämme, väkivallasta seuraa vain lisää 

väkivaltaa.143 

Haavoittuvaisuus ei ole ainoastaan inhimillinen luonteenpiirre, vaan sitä voidaan myös 

aktiivisesti tuottaa valtadynamiikkojen kautta. Haavoittuvaisuuden vaaliminen vaatii aktiivista 

osallistumista eksistentiaalisen avoimuuden käytäntöihin sen sijaan, että luotaisiin 

armottomasti muureja itsemme ja ulkomaailman välille. Kieltäminen (ignoranssi) ja 

haavoittumattomuus ovat molemmat keskeisiä tekijöitä, jotka johtavat lähetystyön 

kolonialistisen historian sivuuttamiseen. Hof kertoo, että ignoranssi tuotetaan joskus myös 

tahallisesti, kun tiedetään lähetystyön kolonialistisesta historiasta ja sen seurauksista. 

Ignoranssi kuitenkin johtaa haavoittumattomuuteen eli siihen, ettei haluta perehtyä yksilön tai 

yhteisön omaan historiaan ja omiin virheisiin. Ennemmin halutaan irrottautua rehellisyydestä 

ja anteeksiannosta.144 

Lähetystyön toimijoiden tulee painia sekä historiansa että nykyisyytensä kanssa, ja 

lähetystyössä tulee jatkuvasti etsiä uusia postkolonialistisia toimintatapoja. Olennaista on 

ymmärtää, että haavoittuvaisuus on luonteeltaan aina kontekstuaalista.145 Haavoittuvaisuuden 

osoittaminen on vielä jäänyt valitettavan vähäiseksi globaalissa kirkossa, vaikka muutamia 

toivon pilkahduksia onkin näkynyt aivan viime vuosina. Esimerkiksi kirkkojen viralliset 

anteeksipyynnöt alkuperäiskansoille historian aikana tehdyistä kolonialistisista virheistä ovat 

mielestäni konkreettinen osoitus kirkkojen kyvystä haavoittuvaisuuteen ja kriittiseen 

itsereflektioon. Aiemmin mainitsin jo paavi Franciscuksen juuri hiljattain esittämän 

anteeksipyynnön Kanadan alkuperäiskansoille. Suomalaisesta näkökulmasta kiinnostava 

tapaus oli tammikuussa 2022, kun Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo tapasi paavi 

Franciscuksen Vatikaanissa. Tässä tapaamisessa pitämässään puheessa Keskitalo nosti esille 

saamelaisia ja muita alkuperäiskansoja koskevat asiat. ”Saamelaisen alkuperäiskansan kohtelu 

historiassa ei ole kaunista luettavaa. Pyrkimys sulauttaa saamen kansa osaksi valtakulttuuria ja 

 
143 Hof 2016, 167–168. 
144 Hof 2016, 71. 
145 Hof 2016, 168; 214–216. 
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kieltä on jättänyt sukupolvien yli ulottuvat haavat ja traumat. Sulauttamispyrkimyksiin ovat 

syyllistyneet myös kristilliset kirkot”, Keskitalo sanoi. Keskitalo korosti paaville Suomessa 

vuoden 2021 lopulla alkaneen saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin tärkeyttä. Tässä 

prosessissa on tarkoitus kuulla saamelaisten kertomuksia ja etsiä niiden kautta yhdessä totuutta 

ja luoda sovintoa menneisyyden haavoista. Keskitalo jatkoi sanoen: ”Tulemme vielä hetkeen, 

jolloin koko Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, ja muidenkin kirkkojen, on syytä pyytää 

anteeksi saamelaisilta.” 146 Jäin itse pohtimaan, minkä takia anteeksipyynnön aika ei ole vielä. 

Itse asiassa Jukka Keskitalon edeltäjä piispa Samuel Salmi pyysi jo vuonna 2012 saamelaisilta 

anteeksi tapahtumia, joissa kirkko on ollut mukana alistamassa ja nöyryyttämässä saamen 

kansaa.147 Toki tällainen yhteisöllinen anteeksipyyntö ei ole mitenkään kertaluontoinen 

tapahtuma vaan pidempi prosessi anteeksipyytäjän ja anteeksipyynnön vastaanottajan välillä. 

 

4.4 Partnership-ajattelu 
Cathy Rossin mukaan kumppanuuden (partnership) vaaliminen lähetystyössä on hyvin 

potentiaalinen suunta kestävälle missionaariselle sitoutumiselle ja yhteistyölle. Lähetystyössä 

kumppanuus rakentuu yhteisöjen ja yksilöiden välisille suhteille, ja näiden suhteiden tulee 

perustua molemminpuoliselle tunnustamiselle (recognition), kunnioitukselle, haavoittu-

vaisuudelle ja vastuulle.148 Haavoittuvaisuus on siis olennainen osa myös lähetystyön sisällä 

tapahtuvaa kumppanuutta. Toinen keskeinen osa on avoimuus. Hofin mukaan avoimuus ja 

haavoittuvaisuus jakavat keskenään saman semaattisen kentän. Haavoittuvaisuus voidaan 

tavallaan nähdä yhtenä avoimuuden muotona. Avoimuus liittyy ennen kaikkea lähetystyön 

dialogiseen ulottuvuuteen. Aito avoimuus vaatii sitä, että osapuolet paljastavat toisilleen 

ajatusmaailmansa ja avoimuus on välttämätöntä, jos halutaan saavuttaa syvempi ja rikkaampi 

ymmärrys toisesta uskonnollisesta osapuolesta.149 

Maailmanlaajuisessa ekumeenisessa lähetysliikkeessä kumppanuuden käsite esiteltiin 

ensimmäisen kerran vuonna 1928 IMC:n järjestämässä historian toisessa maailman-

lähetyskonferenssissa Jerusalemissa. Teema nousi keskusteluun erityisesti globaalin etelän 

kirkkojen edustajien toimesta, joilla oli voimakas halu vastustaa kaikenlaisia ”uskonnollisen 

imperialismin” muotoja.150 Muuten Jerusalemin konferenssin keskusteluissa keskityttiin 

 
146 Juusela 2022. 
147 Sundqvist 2012. 
148 Ross 2010, 147. 
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erityisesti missioon ja Jumalan valtakuntaan sekä kristinuskon suhteeseen kilpailevia 

maailmankatsomuksia (sekä uskonnollisia että sekulaareja) kohtaan.151 Fraasia ”kumppanuus 

missiossa” (partnership in mission) käytettiin kuitenkin ensimmäisen kerran virallisesti vasta 

vuonna 1947 Whitbyssä, Kanadassa järjestetyn maailmanlähetyskonferenssin jälkeen.152 

Whitbyn konferenssissa käsiteltiin perustavanlaatuisia muutoksia maailmassa toisen maailman-

sodan jälkeen.153 

Andrew Kirk on kuvannut kumppanuutta lähetystyössä ja maailmankristillisyydessä 

seuraavasti: 
Within world Christianity, ”partnership” expresses a relationship between churches based on trust, mutual 

recognition and reciprocal interchange. It rules out completely any notion of ’senior’ and ’junior,’ ’parent’ 

and ’child,’ or even ’older’ and ’younger.’ It is a term designed to show how different parts of the church 

belong to one another and find their fulfillment through sharing common life. It implies a relationship in 

which two or more bodies agree to share responsibility for one another, and in which each side meaningfully 

participates in planning the future of the other. Put in this way, partnership is an ideal to be aimed at. In 

practice, as we shall see, there are real difficulties in the way of a truly equal relationship.154 

Kirk jatkaa sanoen, että kumppanuus kuuluu olennaisesti kirkon syvimpään olemukseen. Se ei 

ole vain jotain, mitä kirkko tekee vaan mitä kirkko on. Teologisesti katsottuna kirkot kuuluvat 

yhteen toistensa kanssa. Jumala on kutsunut jokaisen kirkon Jeesuksen yhteyteen (koinonia).155 

Vaikka jumalanpalveluskaavat, evankelioinnin menetelmät, johtajuuden tyylit, yhteiskuntaan 

osallistuminen ja uskon ilmaisemisen tavat olisivat hyvinkin erilaisia kirkkojen välillä, kaikkia 

kirkkoja yhdistää yksi kaste ja yksi Jumala, kaiken Isä. Kumppanuus ei siten ole vain jonkun 

komitean keksimä mukava slogan vaan se on osoitus yhteisestä jaetusta elämästä Jeesuksessa 

Kristuksessa.156 

CWM määritteli itselleen uudet ohjeet lähetystyön toteuttamiseen vuoden 1986 El 

Escorialin kokoontumisessa. Nämä ohjeet sisälsivät kuusi kumppanuuteen ja oikeuden-

mukaisuuteen tähtäävää periaatetta: (1) kaikki lähetystyön osapuolet tulee ymmärtää tasa-

arvoisina kumppaneina, minkä takia heitä tulee kohdella arvokkuudella ja kunnioituksella, (2) 

molemminpuolinen luottamus, vakuutus ja vastuullisuus määrittelevät osapuolten sitoutumista 

toisiinsa, (3) lähetystyön toimijoilla on jaettu sitoutuminen globaaliin arvojärjestelmään, joka 

perustuu sosiaaliselle ja taloudelliselle oikeudenmukaisuudelle, rauhalla ja kaiken luodun 

yhtenäisyydelle, (4) kumppanuussuhteiden perustana on jaettu ymmärrys lähetystyön 

 
151 Ezekiel & Keum 2019, 23. 
152 van der Water 2011, 33. 
153 Ezekiel & Keum 2019, 23. 
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kokonaisvaltaisuudesta, (5) syrjittyjen ja marginalisoitujen äänet, tarpeet ja huolet tulee kuulla 

ja niiden tulee antaa vaikuttaa ja muovata päätöksiä lähetystyön käytännöstä ja siitä, miten 

resursseja käytetään ja priorisoidaan ja (6) ekumeenisen jakamisen henkeä ja periaatteita tulee 

pitää esillä kaikilla kirkollisen elämän tasoilla kansallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti.157 

Näiden periaatteiden lisäksi CWM painottaa lähetystyön kumppanuuksissaan muun 

muassa yhteisen matkan tekemistä, kumppanuutta lähetystyön käytännön toiminnassa (praxis) 

sekä lähetystyön reflektoinnissa (theology), inhimillisten, materiaalisten ja hengellisten 

resurssien vastavuoroista ja oikeudenmukaista jakamista sekä rukouksentäyteistä ja 

käytännöllistä solidaarisuutta kärsimyksen, hädän ja kriisien hetkellä. Kumppanuus 

lähetystyössä tarkoittaa, että kaikki osapuolet tuovat parhaan osaamisensa sekä Jumalalta 

saadut kykynsä ja lahjansa yhteiseen pöytään. Kumppanuuteen tulee osallistaa kaikenlaisia 

ihmisiä iästä, sukupuolesta, yhteiskuntaluokasta, kastista, ihonväristä tai rodusta riippumatta. 

Van der Water myös toteaa, että kulttuurillinen monimuotoisuus voi lisätä kumppanuuden 

rikkautta. Tärkeää on myös ymmärtää, että kumppanuuden ei aina tarvitse tarkoittaa ystävyyttä 

osapuolten välillä. Toimivaa ja tasavertaista kumppanuutta voidaan luoda myös hyvin 

asiapitoisesti yhteisen luottamuksen ja ymmärryksen kautta.158  

Kumppanuuteen lähetystyössä oli aiemmin liitetty muitakin kirkkojen tasavertaisuuteen 

tähtääviä teemoja, kuten globaalin etelän kirkkojen itsenäinen hallinto ja kirkkojen elämän 

ykseys.159 
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5  Yhteenveto 
On selvää, että kristityt kantavat edelleen huolta kolonialismista ja sen jäänteistä lähetystyössä, 

vaikka kolonialismin aika onkin sinänsä jo päättynyt. Kolonialistinen ajattelutapa kuitenkin 

asuu yhä jokaisessa hyvää tarkoittavan lähetystyön, hyväntekeväisyyden tai filantropian teossa. 

Vaikka perinteinen siirtomaa-aika on päättynyt, uuskolonialismin muodot valtaavat alaa 

maailmassa. Kolonialismin jäännökset vaikuttavat vahvasti esimerkiksi sanoihin, käytänteisiin, 

koulutukseen, kieleen, kulttuuriin, geopolitiikkaan ja talouteen. Kolonialistinen ajattelutapa ja 

sen käytänteet ovat myös yhä läsnä lähetystyön puhetavassa ja kristillisten kirkkojen käytännön 

elämässä. Niin kauan kuin ihmiset yrittävät holhota, hallita tai kontrolloida toisia sukupuolen, 

rodun, etnisyyden, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, kansallisuuden, iän tai sosiaalisen 

luokan perusteella, kolonialistinen ajattelutapa tunkeutuu lähetystyön tekemiseen ja toimii 

siellä. Tämän takia on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota postkolonialistisen mission 

toteuttamiseen maailmankristillisyyden parissa. 

Sain tutkielmassani tarkasteltua laajasti Arushan maailmanlähetyskonferenssin hedelmiä. 

Tämä on hienoa, koska Arushan konferenssi oli historiallisesti merkittävä monellakin eri tapaa. 

Arushan konferenssi oli merkkinä rikkaan tradition jatkumosta, joka on kantanut ekumeenisen 

lähetysliikkeen parissa aina vuoden 1910 Edinburghin kokoontumisesta asti. Arushan 

konferenssin merkittävyys tuli myös siitä, että se oli aidosti afrikkalainen konferenssi. Toisin 

kuin Achimotassa 1958, Arushassa afrikkalaiset olivat syvästi mukana konferenssin 

suunnittelussa ja toteutuksessa alusta lähtien. Kristinuskon globaali painopiste on Afrikassa ja 

sen todella tuntee Arushan konferenssin kuvien ja raporttien kautta. Yksi kiinnostava kysymys 

kuitenkin on, että miksi kristinusko saa yhä enenevissä määrin jalansijaa Afrikassa, vaikka sitä 

käytettiin osittain myös Afrikan kolonialisaatioon imperialististen valtojen toimesta. Vielä 

nykyäänkin Afrikka kohtaa maanosana ulkopuolisia voimia, jotka pyrkivät riistämään elämän 

sekä afrikkalaisesta ihmisyydestä että ympäristöstä. Vihamielisistä globaaleista voimista 

huolimatta Afrikka ei ole vaipunut maanosana epätoivoon vaan ylläpitää suurta toivoa ja 

kestävyyttä. 

Kolonialistisena aikana kristinusko oli hallitseva uskonto maailmassa. Postkolonialistisen 

mission myötä kristinuskon tulee sitoutua luopumaan omista etuoikeuksistaan ja vallastaan, 

jotta lähetystyöstä voi tulla aidosti tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja vapautusta edistävä 

väline joka puolella maailmaa. Kolonialismin ja lähetystyön historiallista suhdetta ei voi kieltää 

eikä lakaista maton alle, sillä saamme jatkuvasti tietää uusia rajujakin esimerkkejä, miten 

lähetystyö on sotkeutunut kolonialismiin. Länsimaisten kirkkojen tulee kyetä nöyryyteen ja 

haavoittuvaisuuteen, jotta aidon vastavuoroisuuden syntyminen lähetystyössä on mahdollista. 
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Esimerkiksi Afrikkaa ei voida nähdä enää yksipuolisesti ”lähetyskenttänä” vaan maanosana, 

jolla on valtava potentiaali vaikuttaa merkittävästi maailmankristillisyyteen. 

Kolonialistisen viitekehyksen sijaan lähetystyötä tulisi pyrkiä tekemään post-

kolonialistisessa viitekehyksessä. Postkolonialistisessa missiossa halutaan edistää ymmärrystä 

siitä, että lähetystyön tulee tapahtua kirkkojen välisessä kumppanuudessa. Olisi myös tärkeää, 

että postkolonialistisessa missiossa merkittävä osa äänistä nousisi globaalista etelästä. Me 

länsimaalaiset kristityt olemme saaneet olla riittävästi äänessä kristinuskon ja lähetystyön 

historiassa, minkä lisäksi kristinuskon painopiste on siirtynyt globaaliin etelään. On siis 

luontevaa, että postkolonialistisen mission moderni tulkinta nousisi pääasiassa globaalin etelän 

tutkijoilta ja kristityiltä. 

Vaikka kolonialismi ei näkyisi lähetystyössä enää alistamisena tai käännyttämisenä, 

lähetystyöhön on tunkeutunut uudenlaisia kolonialismin muotoja. Kuten edellisessä pääluvussa 

totesin, globaalin pohjoisen kirkot saattavat käyttää esimerkiksi taloudellista valtaa 

kontrolloidakseen globaalin etelän kirkkojen toimintaa. Joissain tilanteissa saatetaan myös 

yrittää vaikuttaa paikallisen kirkon kehityssuuntiin. Postkolonialistisessa missiossa olisi 

ensisijaisen tärkeää ottaa huomioon se konteksti, jossa tietty kumppanikirkko elää sekä 

lähtökohdat ja resurssit, jotka kirkot omaavat jo valmiiksi. Kirkot eivät voi automaattisesti 

vaatia samanlaisia asioita lähetystyön ulkomaisilta kumppaneilta kuin mitä odotetaan 

kotimaisilta toimijoilta. On myös tärkeä pohtia, tehdäänkö lähetystyössä globaalin etelän 

kirkoista läntisten kirkkojen kopioita vai saavatko kirkot itse rakentaa teologiaansa ja 

uskonnonharjoittamistaan kontekstuaalisesti. 

Postkolonialistisen mission tulee olla rajoja ylittävää. Rajoja voi olla monenlaisia: 

fyysisiä, epistemologisia, geopoliittisia, poliittisia, kulttuurillisia, uskonnollisia tai metaforisia. 

Niillä, jotka pystyvät itse omin voimin ylittämään näitä rajoja, on valta ja velvollisuus 

suostutella ja ohjata myös muita ylittämään niitä. Rajoja ylittämällä ihmiset voivat itse toimia 

oikeudenmukaisuuden puolesta epäoikeudenmukaisessa maailmassa. Tällaiset rajat voivat 

usein olla myös marginalisoivia voimia yhteiskunnassa. Marginalisoivien voimien kohtaa-

minen ja muuttaminen on tärkeä osa Arushan konferenssissa käsiteltyä muuttavaa opetus-

lapseutta. Kristittyjä kutsutaan opetuslapsiksi, joilla on transformatiivinen vaikutus. 

Maailmankristillisyydessä on käynnissä olemassa olevien lähetystyön paradigmojen 

muutos, ja marginaalien missio on yksi merkittävä esimerkki tästä muutoksesta. 

Marginalisoidut ihmiset ovat jo nyt mukana kääntämässä epäoikeudenmukaista maailmaa 

ylösalaisin. Kirkon toive on, että marginalisoidut saisivat ajaa tätä muutosta eteenpäin samalla 

Jumalaan turvautuen. Meidän tulee päästää irti sanallisista ilmaisuista ja ajattelutavoista, jotka 
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luovat kolonialistista todellisuutta. On pohdittava tarkkaan, miten puhumme ”toisista” ja heidän 

elinympäristöstään. Osoitammeko aitoa arvostusta ja kiinnostusta lähetystyön kumppaneita 

sekä heidän historiaansa ja kulttuuriaan kohtaan?  

Kumppanuusajattelu on keskeinen osa modernia lähetystyötä, sillä lähetystyö on ennen 

kaikkea kohtaamisia sekä ihmisten kesken että ihmisen ja elävän Jumalan välillä. 

Parhaimmillaan kohtaamiset voivat johtaa siihen, että ihmisiä kutsutaan, lähetetään, 

parannetaan ja voimaannutetaan. Teologisesta näkökulmasta lähetystyö tapahtuu aina 

kolmiyhteisen Jumalan kautta, mikä tarkoittaa, että lähetystyöllä on myös kolminainen luonne: 

lähetystyötä tehdään (1) Isän kutsumina, (2) Pojan esimerkkiä seuraten ja (3) Pyhän Hengen 

johdattamana.  

Arushan konferenssista kävi selkeästi ilmi kirkkojen voimakas halu ja omistautuneisuus 

yhteiseen postkolonialistiseen missioon. Jäi kuitenkin ehkä hieman hämärän peittoon, miten 

kirkot ja muut lähetystyön toimijat aikovat konkreettisesti edistää postkolonialistisen mission 

toteutumista omassa työssään. Tuntuu, että teoreettinen ja teologinen pohja postkolonialistiselle 

missiolle on jo melko laaja ja kirkot tietävät, miten heidän tulisi muuttaa toimintaansa. Nyt 

kirkkojen ja muiden lähetystyön toimijoiden tulee vain rohkeasti aloittaa postkolonialistisen 

mission vaatima muutosprosessi pienin mutta varmoin askelin. 
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