- yhteyttä ja ymmärrystä rakentamassa

”Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun
lähettäneen minut. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä,
ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut
heitä niin kuin olet rakastanut minua.” (Joh. 17:21, 23)

Jeesus kantoi jäähyväisrukouksessaan huolta kristittyjen yhteydestä. Hänen sanojensa mukaan oikea yhteys
on Jeesuksen seuraajien avain sekä jumalalliseen rakkauteen että ilosanoman leviämiseen.
Jeesuksen huoli on osoittautunut valitettavan aiheelliseksi. Liian moni kristillinen yhteisö tunnetaan paremmin sisäisistä ristiriidoistaan kuin keskinäisestä yhteydestään, liian moni kristitty paremmin ennakkoluuloistaan kuin rakkaudestaan.
Jumalansa näköinen seurakunta on viikonloppukurssi, jonka aikana tutustutaan ajattelun työkaluun Seurakunnan kolminaisuus. Lähtökohtana on, että Jumalan kolmen persoonan erilaisuus, keskinäinen rakkaus ja
saumaton ykseys antavat esikuvan niin seurakunnalle kuin yksittäisille kristityillekin. Kurssilla painottuvat
kolme tavoitetta, jotka varustavat osallistujia yhteyden ja ymmärryksen rakentamiseen kotiseurakunnassaan
ja sen ulkopuolella:

Vapaus
Ensimmäinen tavoite on vapauttaa osallistuja olemaan rohkeasti oma itsensä. Kun oivaltaa, että erilaisuus
on rikkaus eikä taakka, ei ole enää tarvetta vertailla itseään ja omaa uskoaan toisiin ihmisiin. On lupa levätä
ja iloita omista lahjoistaan.

Hyväksyntä
Toinen tavoite on oppia ymmärtämään uskonelämän moninaisuutta. Jeesus ei kutsunut seuraajiaan sietämään vaan rakastamaan toisiaan. Kestävä yhteys syntyy, kun seurakunnassa kaikki saavat tilaa olla keskenään erilaisia ja silti yhtä Kristuksessa.

Kokonainen seurakunta
Kolmas tavoite on antaa työkaluja seurakunnissa jo olevien mahdollisuuksien ja voimavarojen hyödyntämiseen. Paavali vertaa seurakuntaa ruumiiseen, jossa täytyy olla erilaisia jäseniä, jotta se olisi kokonainen.
Kun jäsenet ryhtyvät yhdessä työhön, jokaisen vahvuuksia tarvitaan.

Perjantai

12.30 Lounas

17.00 Saapuminen ja majoittuminen

13.30 Matkustajat kohtaavat

18.00 Päivällinen
19.00 Astu laivaan!
Matka oman paikan löytämiseksi seurakuntaruumiissa alkaa tutustumalla toinen
toiseemme, virittäytymällä tilanteeseen ja
tarkastelemalla tulevia leirin teemoja.
21.00 Iltapala
21.30 Iltarukous

Lauantai
8.00

Aamupala

8.45

Sana aamuksi

9.00

Opastettu nähtävyyskierros
Kristuksen seurakunta on monipuolisempi
ja yllättävämpi kuin yhteisöt, joissa kristityt yleensä elävät. Katselemme kirkkolaivaa sekä tutuista että yllättävistä suunnista. Mikä kansi tuntuu omalta ja mikä
vieraalta?

10.30 Aamupäivän kahvitauko
11.00 Kapteeni, minä ja muut
Toisen kristityn jumalasuhde tuntuu usein
oudolta ja joskus jopa väärältä. Erilaisuus
saa olon epävarmaksi, kun ei tiedä, pitäisikö itse muuttua vai onko yritettävä
muuttaa toista? Kuinka erilainen saa olla?

Ryhmissä tapahtuvan prosessoinnin keinoin etsitään tapaa nostaa katse omista
varpaista ympärille.
14.30 Kahvit
15.00 Kapina laivassa
Erilaisuutta on helppo sietää, kun se pysyy
riittävän etäällä. Yhteistyö vaatii jopa kipuun suostumista. Keskinäinen ymmärryksen syttyessä seurakunnasta tulee upeasti toimiva kokonaisuus. Jokaisella jäsenellä on tärkeä itsensä näköinen paikka.
16.15 Tyyntä myrskyn edellä
Jumala on antanut lahjat käytettäväksi.
Vahvuuksiensa tunnistaminen vapauttaa
ja lisää ymmärrystä. Usein seurauksena on
myös vahvaa myötätuulta. Harjoituksen
avulla tutustutaan omien lahjojen palettiin.
17.00 Päivällinen
18.00 Roolini miehistössä
Seurakunnan kolminaisuus ei ole vain teoria tai ajattelumalli. Sen on tarkoitus
muuttaa ja vaikuttaa. Päivän anti kanavoidaan omien lahjojen kautta sunnuntain
messun eläväksi toteutukseksi.
19.30 Saunat
21.00 Iltapala
21.30 Iltarukous

Sunnuntai
8.00

Aamupala

9.00

Tuliaisia tax freesta
Yksi ihminen ei voi tehdä kaikkea, mutta
yhden ihmisen kipinä voi käynnistää kaiken muuttavan prosessin. Millainen on
seurakuntaperheeni nyt? Millaiseksi haluaisin sen kasvavan?

11.00 Messu
12.30 Lounas ja lähtökahvit

