KIRKKO

nimeltä

PELASTUSARMEIJA

SISÄLLYSLUETTELO
Historia ja toiminta-ajatus 

4

Usko 

5

Jumalanpalveluselämä 

5

Elämä 

6

Tehtävä 

7

Organisaatio ja hallinto 

7

Jäsenyys  8
Hengellinen johtajuus 

8

Yhteenveto 

9

LISÄTIETOJA SEURAAVILTA HENKILÖILTÄ:
Komentaja Vibeke Krommenhoek
vibeke.krommenhoek@legerdesheils.nl
Komentaja Elizabeth Matear
elizabeth_matear@salvationarmy.org
www.pelastusarmeija.fi
Julkaistu kesäkuussa 2018

■ HISTORIA JA TOIMINTA-AJATUS
Pelastusarmeija on 1800-luvun loppupuolella syntynyt protestanttinen tunnustuskunta.
Se syntyi tarpeesta tavoittaa seurakuntiin kuulumattomia ihmisiä, erityisesti köyhiä ja
heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevia. Sen perustivat metodistipastori William
Booth ja hänen vaimonsa Catherine. Yhdessä he aloittivat lähetystoiminnan Lontoon
köyhässä East Endin kaupunginosassa. Toiminnan juuret olivat wesleyläisessä teologiassa, jonka mukaan Jumalan lunastustyö Kristuksessa on tarjolla kaikille. Pelastusarmeija kehittyi kirkoksi, joka tarjosi kristillisen yhteisön uusille käännynnäisille ja sosiaalista apua taloudellisesti ja sosiaalisesti huono-osaisille.

William Booth
saarnaamassa
vuonna 1865.

Liike levisi nopeasti ympäri maailmaa. Nykyään se toimii 128 maassa osana Jumalan
työtä. Pelastusarmeija toimii jokaisella mantereella. Sillä on noin 14 000 paikallisseurakuntaa (osastoa), yli miljoona jäsentä (sotilasta) ja 16 000 pastoria (upseeria).
Siellä missä Pelastusarmeija toimii, se haluaa palvella kaikkia ihmisiä asettaen usein
etusijalle marginalisoidut ja kirkkojen ulkopuolelle jääneet ihmiset. Sen tavoitteena on
olla uskollinen Kristuksen tehtävälle, joka kumpusi myötätunnosta osattomia ja ylenkatsottuja kohtaan (Luuk. 4: 18–19).
Pelastusarmeijan kansainvälinen toiminta-ajatus on seuraava:
Pelastusarmeija on kansainvälinen liike ja evankelinen yhteisö
maailmanlaajuisessa kristillisessä kirkossa.
Sen sanoma perustuu Raamattuun.
Sen työtä motivoi Jumalan rakkaus.
Sen tehtävä on julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta
ja kohdata ihmisten tarpeet hänen nimessään ilman mitään erottelua.
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■ USKO
Pelastusarmeijan uskon perusta ja tärkein lähde on Raamattu (Vanha ja Uusi testamentti). Pelastusarmeijan jäsenille Raamattu on arvovaltaista ja luotettavaa Jumalan Sanaa,
joka osoittaa elävään Sanaan, Jeesukseen Kristukseen, ja todistaa hänestä.
Pelastusarmeija myös vahvistaa apostolisen uskontunnustuksen ja varhaisten ekumeenisten kirkolliskokousten uskontunnustukset asioissa, jotka liittyvät
•

kolminaisuuteen

•

kristologiaan eli oppiin Kristuksen persoonasta

•

ekklesiologiaan eli oppiin kristillisestä kirkosta ja seurakunnasta

•

luomiseen, syntiinlankeemukseen, syntiin

•

lunastukseen

•

pyhitykseen

•

ylösnousemukseen ja ikuiseen elämään.

Nämä perustavat uskonkohdat löytyvät Pelastusarmeijan opinkappaleista1, joita käsitellään tarkemmin Pelastusarmeijan opin käsikirjassa2.
■ JUMALANPALVELUSELÄMÄ
Pelastusarmeijan jumalanpalveluselämä on epämuodollista ja joustavaa, tavoitteena
on kannustaa spontaanisuuteen ja osallistumiseen. Jumalanpalveluksissa välitetään
kristillistä ilosanomaa ja opetetaan kristillistä elämäntapaa Raamatun, saarnojen, rukouksen, henkilökohtaisten todistusten, yhteislaulujen ja monenlaisten muiden musiikillisten ilmaisukeinojen avulla. Evankeliumin julistamisen yhteydessä on perinteisesti
esitetty kutsu tulla rukoilemaan edessä olevalle rukousalttarille. Jumalanpalvelukset
järjestetään yleensä vaatimattomissa tiloissa, ja niissä kunnioitetaan Jumalan läsnäoloa
arkipäiväisissä asioissa. Kasteen ja ehtoollisen sakramentteja ei harjoiteta sellaisinaan.
Sen sijaan Pelastusarmeija on päättänyt korostaa sitä, että Kristuksen armoa välittävää
läsnäoloa voidaan kunnioittaa monin eri tavoin.
Armo on kaikkialla ja jokaisen saatavilla. Sitä ei tule rajata vain tiettyjen toimitusten puitteisiin. Pelastusarmeija kunnioittaa arjen pyhyyttä ja kristittyjä pyhänä papistona (1. Piet.
2:9).3

1

https://www.pelastusarmeija.fi/pelastusarmeija/opinkappaleet

2

https://www.pelastusarmeija.fi/pelastusarmeija/pelastusarmeijan-opin-kasikirja

3

Tämä sakramenttikäsitys on samankaltainen kuin Ystävien seuralla (kveekareilla), ja se on yleisesti

ottaen muiden kristillisten yhteisöjen hyväksymä. Kirkkojen maailmanneuvosto totesi Canberran-lausunnossaan
tunnustavansa ilolla sen, että myös joillakin sellaisilla seurakunnilla, jotka eivät noudata samoja palvontamenoja,
on sama hengellinen kokemus elämästä Kristuksen yhteydessä (The Unity of the Church: Gift and Calling – The
Canberra Statement, 1991, pykälä 3.2). Sama todetaan uudestaan asiakirjassa One Baptism: Towards Mutual
Recognition, 2011, kohta 105.
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Jumalanpalveluksissa jokainen läsnäolija onkin kutsuttu ottamaan osaa tilaisuuteen.
Kaikki jäsenet ovat aktiivisia osallistujia, eivätkä he jää pelkän sivustaseuraajan rooliin.
Jumalanpalvelukseen tarvitaan aina yksi tai useampi johtaja, ja joidenkin seurakuntalaisten tiettyjä lahjoja tarvitaan tilaisuuksissa erityisesti. Silti jokainen jäsen on kutsuttu
ylistämään Jumalaa ja vastaanottamaan armo kokonaisvaltaisesti.
Pelastusarmeijan jumalanpalveluksissa ja muiden kristillisten tunnustuskuntien jumalanpalveluksissa on paljon samaa. Julistus ja vastaus vuorottelevat samalla tavoin
keskenään. Tilaisuuksissa on läsnä sama kristillinen rukouksen ja uskon yhteys. Opetus
nousee samalla tavoin Raamatusta, ja ihmisille annetaan samat mahdollisuudet synnintunnustukseen ja uudistumiseen. Jumalanpalveluksen huipentumana seurakuntalaiset
lähetetään samalla tavoin evankeliointi- ja palvelutyöhön. Pelastusarmeijassa on kuitenkin vapaus etsiä samaa Jumalan pyhittävää armoa joutumatta noudattamaan määrättyjä rituaaleja. Pelastusarmeijalaiset pitävät arvossa tätä vapautta. He hyödyntävät armon
välittämiseen mitä tahansa keinoja, jotka parhaiten auttavat seurakuntaa ottamaan vastaan Jumalan rakkauden ja antautumaan kokonaisvaltaisemmin Kristukselle.
■ ELÄMÄ
Pelastusarmeijassa keskeistä on se, miten kristityt elävät maailmassa. Pelastusarmeijalaiset uskovat Uuden testamentin evankeliumeista yhä uudestaan ja uudestaan
löytyvän sanoman: Kristus tuli maailmaan julistamaan Jumalan valtakuntaa ja mahdollistamaan meille elämän aitoina tuon valtakunnan kansalaisina. Olemme siis Kristuksen
opetuslapsia, ihmisiä jotka pyrkivät seuraamaan ja toistamaan opettajansa esimerkkiä.
Tämän vuoksi pelastusarmeijalaiset ottavat vakavasti kaikkien kristittyjen kutsumuksen
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elää Jeesuksen kaltaista elämää, ilmaista hänen myötätuntoaan, hänen lahjomattomuuttaan ja hänen oikeudenmukaisuuttaan.
Opetuslapseus on mahdollista Pyhän Hengen läsnäolon ja voiman ansiosta. Saamme
takaisin todellisen ihmisyytemme, jonka synti on turmellut. Voimme rakastaa Jumalaa
ja muita ihmisiä ja toteuttaa Jumalan luomisessa ihmiskunnalle antamaa tarkoitusta.
Voimme olla ihmisiä, joiksi Jumala meidät tarkoitti. Ihmisestä ei tule pyhää oman vaivannäön tai uskonnollisten rituaalien avulla. Pyhyys on Jumalan hyvyydestä kumpuava
lahja niille, jotka tunnustavat syntinsä, luovuttavat elämänsä hänelle ja sallivat hänen
elää heidän kauttaan.
Jeesuksen todelliset opetuslapset ovat löytäneet ihmiselle tarjolla olevan oikean vapauden suostumalla Jeesuksen rakkauden vangeiksi. Tämä rakkaus on heidän suurin
vaikuttimensa. Se muuttaa ihmissuhteet ja on liikkeellepaneva voima palvelutyössä. Sen
kautta kirkko voi todella olla Kristuksen ruumis sen jäsenten palvellessa toisiaan omilla
lahjoillaan. Se saa kristityt lähtemään maailmaan, toimimaan siellä myötätuntoisesti ja
todistamaan vetoavasti. Se antaa elämälle merkityksen.
■ TEHTÄVÄ
Kirkolle yhteisönä on annettu tehtävä. Ensinnäkin sen kutsumukseen kuuluu yhteisönä
ilmentää Jeesuksessa tullutta Jumalan valtakunnan elämää tässä maailmassa. Vaikka
se ei olekaan täydellinen, on sen pyrittävä heijastamaan sitä ihanteellista yhteisöä, johon Kristus meitä kutsuu. Toiseksi kirkon kutsumuksena on olla yhteisö, joka toivottaa
tervetulleeksi joukkoonsa jokaisen tulijan. Jokaisella paikallisseurakunnalla on omat
tapansa ja toimintakulttuurinsa. Silti niiden kaikkien on oltava halukkaita etsimään keinoja aidosti saada mukaan toimintaansa kaikenlaisia ihmisiä ja osoittaa heille hyväksyntää.
Kolmanneksi kirkon kutsumuksena on mennä maailmaan ja ylittää raja-aitoja, jotta se
voisi ymmärtää, palvella ja todistaa. Pelastusarmeijalaisen uskonkäsityksen mukaan
kirkko ei ole olemassa itseään varten, vaan Jumalan päämäärien toteuttamista varten
maailmassa.
■ ORGANISAATIO JA HALLINTO
Pelastusarmeijan organisaatio on järjestetty armeijan tavoin. Armeijahierarkiaan perustuva hallintotapa otettiin käyttöön toiminnan alkuvuosina. Toiminnan nopea kasvu ja
laajentuminen sekä tarve oikein ajoitetulle ja johdonmukaiselle päätöksenteolle edellyttivät tehokasta hallintoa. Pelastusarmeijan sanoman ja toiminnan vastustajat hyökkäsivät kaduilla avoimesti pelastusarmeijalaisia vastaan. Armeijan kurinalaisuudesta saattoi tällaisessa tilanteessa ammentaa voimaa ja tukea. Pelastusarmeijan lähetyskenttä
oli aluksi myös taistelukenttä, jossa köyhistä köyhimmät elivät puutteessa, rikollisuus
rehotti ja paheet hallitsivat ihmisten elämää. Pelastusarmeijalaiset muodostivat joukon,
joka taisteli kurjuuden taustalla olevia syitä vastaan evankeliumin vapauttavalla sanomalla ja palvelutyöllä. Se oli avointa sodankäyntiä, jonka aseena käytettiin Jumalan voimallista rakkautta (Joh. 3: 16; 2. Tim. 2: 3–4).
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Armeija-vertauskuva kertoo tehtävän vakavuudesta ja vaativuudesta. Pelastusarmeijakirkon varsinainen hallinto muistuttaa kuitenkin monien kristillisten tunnustuskuntien
hallintoa. Niissä auktoriteetti ja tärkein hengellinen johtajuus kuuluu piispoille tai
seurakunnan kaitsijoille paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä
tasolla.4 Vaikka yksittäisten johtajien merkitys on tärkeä, myös johtajien kesken ja koko
yhteisön tasolla tapahtuvan päätöksenteon merkitystä korostetaan.
■ JÄSENYYS
Aikuiset ja lapset, jotka haluavat tulla Pelastusarmeijan sotilaiksi, sitoutuvat elämään
tiettyjen lupausten mukaisesti ja tunnustavat julkisesti uskonsa Jeesukseen Kristukseen
Pelastajana ja Herrana. Aikuiset tekevät virallisen liittolupauksen, jonka sisältö liittyy oppiin, etiikkaan ja elämäntapoihin. Lapset sen sijaan tunnustavat uskonsa yksinkertaisella
tavalla ja tekevät elämäntapoihin liittyvän lupauksen.
Pelastusarmeijan siviilijäsenet ovat henkilöitä, jotka uskovat Herraan Jeesukseen Kristukseen ja haluavat seurata häntä ja olla hänen kaltaisiaan. He osallistuvat paikallisen
Pelastusarmeijan seurakunnan jumalanpalveluselämään, uskovien yhteyteen ja palvelutyöhön. Siviilijäsenet eivät kuitenkaan sitoudu samanlaisiin yksityiskohtaisiin lupauksiin
kuin sotilaat. Joillekin, mutta ei kaikille, siviilijäsenyys on yksi askel uskontiellä, ja he voivat lopulta haluta tulla sotilaaksi.
■ HENGELLINEN JOHTAJUUS
Pelastusarmeijalaiset uskovat, että Jumala antaa kaikille omilleen lahjoja palvelutyötä
ja johtajuutta varten (1. Kor. 12:7). Kaikki lahjat ovat tärkeitä, eikä yhtäkään niistä ole rajattu vain tietyille ihmisille aseman tai sukupuolen perusteella. Niinpä Pelastusarmeija
4

Tämä on käytännöllisistä syistä valittu hallintotapa, eikä sen ole tarkoitus välittää yleensä

episkopaalisuuteen liitettyä teologista ajatusta, jonka mukaan piispat ovat välttämättömiä kirkon olemassaolon ja
toiminnan kannalta.
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kunnioittaa ja hyödyntää jäsentensä lahjoja ja taitoja. Kaikenlaisiin hengellisen johtajan
tehtäviin voi päästä sukupuolesta riippumatta kuka tahansa jäsen, jolla on tarvittavaa
hengellistä kypsyyttä, kyvykkyyttä ja koulutusta.
Kaikki pelastusarmeijalaiset ovat kutsuttuja viemään eteenpäin evankeliumia ja palvelemaan Kristusta lahjoillaan. Osa pelastusarmeijalaisista on lisäksi kutsuttu kokoaikaiseen
työhön hengellisinä johtajina. Tämä kutsumus vapauttaa heidät maallisesta työstä ja
heidät voidaan sijoittaa sinne, missä heitä tarvitaan. He käyvät läpi koulutuksen, joka
koostuu hengellisestä kasvusta, opinnoista liittyen liittyen Raamattuun, teologiaan,
kirkkohistoriaan, saarnaamiseen, kristilliseen kasvatukseen, sielunhoitoon, johtajuuteen,
hallintoon ja sosiaaliseen työhön sekä käytännön harjoittelusta. Suoritetun koulutusohjelman päätteeksi opiskelijoista (kadeteista) tulee Pelastusarmeijan nimittämiä upseereita, tehtävään vihittyjä kristittyjä johtajia ja evankeliumin palvelijoita. Upseerien ja sotilaiden välinen ero on tehtävien sisällössä, ei hengellisessä asemassa. Upseerien tehtävä
on Pelastusarmeijan toiminnan ja palvelutyön kohdentaminen niin, että jäsenet voisivat
toteuttaa kutsumustaan uskollisesti. ”He palvelevat työtovereitaan näyn antajina ohjaten
tehtävän suorittamisessa, sielunhoitajina huolehtien niistä, joilla on elämässään kipua ja
murhetta, opettajina varustaen toisia missiota varten, sekä hengellisinä johtajina.”5
Paikallisessa seurakunnassa (osastossa) myös vanhimmat (alipäälliköt) ja jäsenet (sotilaat) valtuutetaan käyttämään hengellisiä lahjojaan ja koulutustaan osallistuakseen
kyseisen seurakunnan toimintaan ja johtamiseen. Sen lisäksi he todistavat ja palvelevat
maallisten ammattiensa kautta siellä, missä elävät ja toimivat.
■ YHTEENVETO
1900-luvun alussa Pelastusarmeijan perustaja William Booth vastasi erään amerikkalaisen sanomalehden esittämään kysymykseen seuraavalla tavalla:
”Minä pidän tulevan vuosisadan suurimpina uhkina
uskontoa ilman Pyhää Henkeä, kristillisyyttä ilman Kristusta,
anteeksiantoa ilman parannuksentekoa,
pelastusta ilman uudistumista, politiikkaa ilman Jumalaa
ja julistusta taivaasta ilman helvettiä.” 6

Booth uskoi, että Pelastusarmeija oli kutsuttu varoittamaan ihmisiä näistä uhkista ja tekemään töitä maailman pelastamiseksi.
Kun Pelastusarmeija vietti 150-vuotisjuhlaansa, kenraali André Cox vahvisti tämän kutsun uudestaan:
5

Pelastusarmeijan opin käsikirja (Helsinki: Suomen Pelastusarmeijan säätiö, 2016), s. 268.

6

The War Cry (Sotahuuto), 5.1.1901.
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”Jumala jatkaa meidän maailmassamme kaiken muuttavaa lunastustyötään.
Tätä viestiä meidät on kutsuttu julistamaan uskollisesti nykyiselle sukupolvelle.
Pelastusarmeijalaisina meidät on kutsuttu palvelutyöhön, joka synnyttää muutosta.
Meidät on kutsuttu elämään ihmisten keskuudessa.
Meidät on kutsuttu heijastamaan Kristusta kaikessa, mitä teemme.
Meidät on kutsuttu elämään oman opetuksemme mukaisesti!” 7
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7

The Officer, touko-kesäkuu 2015
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