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Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, 

käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, 

opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa 

omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, 

auttakoon iloisin mielin.  

    Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne 

lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Älkää olko velttoja, olkaa 

innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa. Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa 

kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta. 

Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, 

itkekää itkevien kanssa. 

    Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa 

vähäosaisten rinnalle. 

 

Viime pyhän Uuden Testamentin epistolateksti on puhutteleva. Juuri katkelman edellisessä 

jakeessa Paavali on opettanut, kuinka me olemme yksi ruumis Kristuksessa, jossa on monta 

jäsentä. Kasteen ja ehtoollisen kautta meidät on kutsuttu osallisuuteen ja yhteyteen Kristuksen ja 

toistemme kanssa.  

Psalmilaulaja psalmissa 105, jonka kuulimme, muistuttaa meitä Jumalan suurista teoista, ihmeistä 

ja hyvistä lahjoista. Hyvät asiat elämässämme ovat lahjaa Jumalalta. Niistä saa ja täytyykin iloita, 

mutta meidän tehtävämme on myös jakaa niitä. Usko ei ole vain henkilökohtainen suhde 

Jumalaan, vaan myös suhde lähimmäisiin.  

Paavali opettaa meille erilaisista armolahjoista. Siis siitä, että meillä on saamamme armon mukaan 

erilaisia armolahjoja. Jokainen meistä on hyvä jossakin. Usein vaikkapa uutta työpaikkaa tai uutta 

tehtävää haettaessa kysytään, osaatko olla tiimipelaaja? Tiimityössä ihmisten erilaiset lahjat voivat 

tulla esiin, ja yhdessä ihmiset voivat olla vahvempia. Kukaan ei ole se heikoin lenkki, vaan voimme 

löytää toisistamme ne parhaat puolet aina uudelleen ja uudelleen. Sillä onhan niin, että me voimme 

onneksi myös oppia toinen toiseltamme niin, että kenenkään ei tarvitse olla kaikkien alojen 

erityisasiantuntija.  Yhdessä olemme aina enemmän. 



Merimieskirkkotyössä on perinteisesti ollut vahva yhdessä tekemisen meininki.  

Tiimityönä, yhteisen pohdinnan ja suunnittelun tuloksena yhdessä MEPAn ja monen muun toimijan 

kanssa on rakentunut ja rakennettu myös tämä talo, Vuosaaren merimieskirkko, johon olemme 

tänään kirkon 10 vuotisjuhlassa kokoontuneet.  

Tiimityön perinteet näkyvät ja elävät vahvana myös merimieskirkon vapaaehtoistoiminnassa. Me 

olemme aina halunnet kutsua ihmisiä mukaan osallisuuteen ja yhteyteen. Ja onneksi on niin, että 

olemme saaneet ihmisiä mukaan tähän yhteiseen työhön, koska ilman vapaaehtoisiamme työmme 

olisi huomattavan vaikeaa ja monesti jopa mahdotonta. Kiitokset siis ihan jokaiselle 

merimieskirkkotyössä mukana olevalle. 

Vietämme yhteyden viikkoa, ekumeenista rukousviikkoa. Joka vuosi kristityt eri puolilla maailmaa 

kokoontuvat ekumeenisella rukousviikolla rukoilemaan kristittyjen ykseyden puolesta, maailmassa, 

jossa ahneus ja epäoikeudenmukaisuus synnyttävät eriarvoisuutta ja erottavat ihmisiä toisistaan. 

Tämä kaikki näyttäytyy myös työssä Vuosaaren satamassa, kun tapaan merenkulkijoita laivoilla tai 

keskusteluissa täällä kirkolla merenkulkijoiden ja rekkakuskien kanssa. Ikävä, murhe, jopa 

kyynisyys nousevat usein pintaan. Tähän maailmaan merimieskirkko haluaa tuoda valoa ja 

Kristuksen meille osoittamaa myötätuntoa ja lempeyttä.  

Paavalin kirjeessä roomalaisille aivan erityisesti puhuttelee kehotus: ”iloitkaa iloitsevien kanssa, 

itkekää itkevien kanssa”. Tähän tiivistyy jotakin hyvin olennaista merimieskirkon syvimmästä 

olemuksesta. Kirkon työssä saamme olla mukana monissa elämän hyvissä hetkissä ja 

kohtaamisissa. Yhtä vaikuttavaa on silti olla mukana myös surun hetkissä, elämän kriiseissä, jotka 

voivat koskettaa myös suurta joukkoa ihmisiä. Itse näen, että juuri tässä, elämän iloissa ja suruissa 

ihmisen rinnalla on merimieskirkon ja laajemmin koko kirkon tärkein tehtävä. Tähän meitä 

kristittyinä kutsutaan, yhteyteen toistemme kanssa. Kun on iloinnut jonkun toisen onnistumisista ja 

surrut toisen surua, voi ehkä paremmin ymmärtää hänen muitakin ajatuksiaan.      

 

Rukoilemme: 

Myötätuntoinen Jumala, me kiitämme sinua ylenpalttisista lahjoistasi. Anna meidän armossasi 

ottaa vastaan kaikki siunauksesi yksinkertaisuudessa ja nöyrässä kiitollisuudessa. Tee meistä 

tyytyväisiä ja valmiita jakamaan toisten tarvitsevien kanssa niin, että kaikki voivat kokea ykseyttä 

sinusta virtaavassa rakkaudessa, meidän Kolmiyhteinen Jumalamme, joka elät ja hallitset nyt ja 

ikuisesti. Aamen. 


