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Isä Theodor Rohnerin Suomen vierailun yhteydessä:  OLLA LAHJA TOISILLEMME

  Yksinkertainen pöytä. Kaikki on saatu kokoon viime hetkessä. Ensimmäinen viinipullo  
varastettiin isä Theodorin vahingossa auki jääneestä autosta Helsingin keskustassa.  

Leivän isä Theodor leipoi yöllä kun sen hankinta puolestaan oli unohtunut.

 YHTEINEN HETKI:

 Herra olkoon teidän kanssanne.

Hän on meidän keskellämme.  Ylentäkäämme sydämemme.  
Me ylennämme ne Herran puoleen.  Kiittäkäämme Herraan, Jumalaamme.  
Se on arvokasta ja oikein.

Hyvä on kiittää sinua, Jumala, joka rakkaudella kutsut elämään koko luomakunnan.

Sinä lahjoitat meille auringon ja tähdet,  vuoret ja kukkulat,  
kivet ja mineraalit,  heinät ja kukat,  
ketut ja ilvekset,  lehmät ja lampaat,  kissat ja koirat.

Mutta sinä lahjoitat meille myös ihmiset,  älykkäät ja yksinkertaiset,  
kauniit ja vähemmän kauniit,  hellät ja sulkeutuneet,  
vanhemmat, sisarukset, partnerit, lapset,  sukulaiset ja tuttavat.

Me kiitämme sinua suunnattomasta moninaisuudesta luonnossa.  Yksittäisten ihmisten  
erilaisuudesta.  Sinussa on meidän elämämme äärettömän rikkauden alkuperä.  
Ota vastaan meidän kiitoksemme ja  sinua ylistäen anna meidän laulaa: Pyhä, pyhä,  
pyhä…

Hyvä Jumala,  me olemme nyt tänne kokoontuneet sinun nimesi ja tahtosi mukaan,  
että saisimme kokea ja syventää yhteyttämme ja keskinäisiä  suhteitamme.  
Jeesus, sinun Poikasi ja meidän Vapahtajamme,  antoi meille tätä varten yksinkertaisen  
merkin:  meidän tulee jakaa keskenämme leipää ja viiniä.

Näin pyydämme sinua, anna meille Henkesi,  Hän luokoon tämän leivän ja tämän viinin  
välityksellä  yhteyden sinun kanssasi ja meidän keskellemme.

Me muistamme sitä iltaa  jolloin Jeesus viimeisen kerran oli aterialla kannattajiensa kanssa.  
Tuo ilta oli täynnä epävarmuutta ja pelkoa.  Väkivaltainen kuolema heitti jo etukäteen  
varjonsa.  Ennakolta oli nähtävissä, että yhteisö voisi sen johdosta joutua  
hajalle.

Jeesus otti leivän käteensä,  siunasi, mursi sen ja antoi sen muille sanoen:  
Ottakaa ja syökää.  Tässä murretussa leivässä,  
on minun ruumiini ja elämäni teidän pelastukseksenne.

Sitten hän teki merkin vielä selvemmäksi,  kohotti viinikalkin,  
toisti siunauksen, tarjosi viinin läsnä oleville ja sanoi:  Ottakaa ja juokaa.  
Tässä kalkissa  on minun vereni ja elämäni kaikkien puolesta  
iankaikkinen liitto  anteeksiannettu velka.

Joka kerta, kun vietätte uudestaan keskenänne tätä uskon  salaisuutta,  



muistakaa minua, teidän pelastajaanne, teidän vapauttajaanne.

Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra,  ja vietämme sinun ylösnousemustasi siihen  
saakka,  kun kunniassa tulet.

Isä Jumala, sinun Poikasi Jeesus työskenteli yhä uudestaan  terveiden,  
iloiseksi tekevien ja rohkeutta antavien suhteiden puolesta.  Hän antoi lasten tulla luokseen,  
halasi ja siunasi heitä.  Hän paransi sairaita ja spitaalisia ja antoi heille tällä tavoin  
mahdollisuuden palata yhteisöön ja ihmisten välisiin suhteisiin.

Jumala, me tiedämme kokemuksesta,  että mitä erilaisimmat ihmiset tarvitsevat toisiaan.  
Emme ole lahja toisillemme vain silloin,  kun koemme toinen toisemme miellyttäviksi.  
Me tarvitsemme toisiamme.  Toisia, koska me rakastamme heitä tai koska he rakastavat  
meitä.  Toisia, koska meidän täytyy oppia pitämään etäisyyttä ja välimatkaa.  
Toisia, koska he asettavat elämämme kyseenalaiseksi.  Toisia, koska he vahvistavat meitä.  
Toisia, koska he johdattavat meidät omaan itseemme.  Toisia, koska johdattavat meitä  
ihmisten luo.  Toisia, jotka huomauttavat meille Jumalasta.  
Toisia, joiden avulla Jumala huomauttaa meille jostakin asiasta.

Me tarvitsemme toisiamme,  meidän moninaisuudessamme, elämämme moninaisissa  
tilanteissa.  Minä tarvitsen toisia,  
he tarvitsevat minua.  Toiset voivat olla lahja minulle.  
Minä voin olla lahja toisille.

Hyvä Jumala, sinun suuri lahjasi meille on Jeesus.  Sinä annoit hänet meille opettajaksi ja  
mestariksi,  esikuvaksi ja seuralaiseksi,  
voiman ja inspiraation lähteeksi.  Sen tähden me ylistämme sinua:  
Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä  sinulle Jumalalle, armahtavaiselle Isälle  
Pyhän Hengen yhteydessä  kaikki kunnia ja kirkkaus  
iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

….

JUMALAN RAKKAUS

Jumalan rakkaus  on kaiken kattava,  rajaton,  ilman ehtoja.

Avarampi kuin kaikki kirkot.  Avarampi kuin kaikki uskonnot.  
Avarampi kuin koko ihmiskunta.  Avarampi kuin koko  maailmankaikkeus.

Jumala rakastaa jokaista luotuaan.  Hän rakastaa jokaista naista ja jokaista  
miestä,  jokaista lasta ja jokaista vanhusta.

Meidän ei tarvitse ansaita  hänen rakkauttaan.  
Hän lahjoittaa sen meille.

Hänen luonaan on kaikella, mikä on  olemassa,  
kunniapaikka –hänen  kunniapaikkansa.

Ylistetty olkoon Hyvä,  Armollinen,  rakkauden  ja elämän Jumala!

Ylistetty olkoon Jeesus Kristus,  joka on tuonut meitä lähelle  
tämän Isä-Jumalan,  tämän Äiti-Jumalan,  
tämän meidän yläpuolellamme,  meidän alapuolellamme  
ja meissä olevan Jumalan.  (Helmut Theodor Rohner)

  Myllyjärven kirkko; Tämäkin yksinkertainen nurkkaus kirkon perällä ja näkymä ulos ja  



eteen on vuosien ajan ollut monelle paljon enemmän kuin fyysinen paikka.

  entinen Ekumeeninen keskus, Myllyjärvi  Kirkon eteisessä lasten työ

  ”nykyinen” Ekumeeninen keskus, kirkko, eteinen  
Vanha on poissa eikä uusi ole vielä syntynyt 


