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Miksi uskonnoista 
on hyvä tietää?

Maailmamme on monikulttuurinen

Uskonto on olennainen osa kulttuuria

USKONNOLLINEN LUKUTAITO eli uskonnon merkityksen 
tiedostaminen ja uskonnon kielen ymmärtäminen sekä oman ja 
muiden uskontojen ja katsomusten tuntemus on välttämätöntä 
maailman ymmärtämiseksi

Uskonnollinen lukutaito vähentää ennakkoluuloja ja antaa 
valmiuksia kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen.
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kristittyjä 2354 milj.

muslimeja 1635 milj.

hinduja 982 milj.

uskonnottomia 684 milj.

buddhalaisia 509 milj.

kiinalaisperäisten uskomusten
kannattajia 433 milj.
kansanuskontojen kannattajia 243
milj.
ateisteja 136 milj.

uusien uskontojen kannattajia 63
milj.



Kristittyjen määrä maanosittain



avainsanoja

GLOBAALIA POHJOISTA käytetään kuvaamaan rikkaita, 
teollistuneita maita, jotka usein sijaitsevat pohjoisella 
pallonpuoliskolla.

GLOBAALI ETELÄ on yksi nimitys maista, joita ennen kutsuttiin 
”kolmannen maailmaan” alueeksi. Nimi kuvaa suurpiirteisesti 
näiden usein köyhien, kehittyvien valtioiden maantieteellistä 
sijaintia maailmassa.



Kristinuskon painopiste on siirtynyt 
etelämmäksi
Kristinuskon asema heikkenee Euroopassa 

maallistumisen ja uushenkisyyden myötä.

Globaalin etelän kirkot kasvavat vauhdilla.

2/3 maailman kristityistä elää globaalin etelän maissa.

Kristinusko ei enää ole ”valkoisen miehen uskonto”. 

Kristillisen lähetystyön suunta on muuttunut: Ennen sen suunta oli pääosin 
globaalista pohjoisesta etelään, nykyisin lähetystyöhön lähdetään kaikkialta 
kaikkialle. 



GLOBAALI POHJOINEN

• Kansalliskirkkojen asema 
heikkenee

• Vanhoissa kirkoissa on 
usein vallalla historiallis-
kriittinen raamatun-
tulkinta

• Uskon tulkintojen kirjo 
konservatiivi-liberaali-
akselilla

• Uutena ilmiönä 
maahanmuuttajien omat 
kirkot

GLOBAALI ETELÄ

• Helluntailais-karismaattiset kirkot 
kasvavat räjähdysmäisesti.

• Vallalla usein kirjaimellinen 
raamatuntulkinta

• Usko lähellä olevaan Jumalaan, joka 
vaikuttaa kaikkiin elämän asioihin

• Etelän kristityt vapaampia 
kristillisistä perinteistä ja 
tottuneempia eri uskontojen 
rinnakkaiseloon kuin pohjoisen 
kristityt



Miksi kristinusko vahvistuu niin nopeasti 
etelässä?

Kristilliset elämää suojelevat arvot saattavat erottua 
ympäröivän yhteiskunnan arvoista ja herättää 
positiivisen kiinnostuksen kristinuskoa kohtaan. 
Yksilön arvostus ja toisaalta seurakunnan 

yhteisöllisyys, keskinäinen huolenpito ja diakoniatyö 
kutsuvat mukaan kristittyjen yhteyteen. 
Moni kokee löytävänsä kristinuskon kautta elämälleen 

merkityksen. 
Kristinuskon Jumalan koetaan olevan elävä Jumala, 

joka ohjaa elämää, kuulee rukoukset ja auttaa 
vaikeuksissa.



Karismaattiset kirkot kasvavat

Verkosta, vaikkapa YouTubesta, löytyy lukuisia 
esimerkkejä karismaattisesta liikkeestä. Tosin sieltä 
löytyy myös muiden kristittyjen varoituksia tästä 
liikkeestä. Karismaattisella liikkeellä, samoin kuin 
useimmilla kristillisillä traditioilla, on useita eri 
ilmenemismuotoja. Silti tosiasia on:

Ennusteen mukaan karismaattisten kirkkojen edustajia on v. 2025 
jo yli 800 miljoonaa eli 1/3 kaikista kristityistä. 

Enemmistö etelän kristityistä on katolisia, mutta erityisesti 
helluntailais-karismaattiset kirkot kasvavat voimakkaasti. 



Synkretismi 

Synkretismi = uskontojen 
sekoittumista ja yhteensulautumista

Käytännössä kaikki uskonnot lainaavat elementtejä 
kulttuuripiiristä, jossa ne ovat syntyneet tai jossa niitä 
harjoitetaan.

Etelän kristityt ovat usein tottuneita uskontojen 
rinnakkaiseloon ja sekoittumiseen.



Kristityt 
suvaitsemattomuuden 
ja vainon kohteena

Suvaitsemattomuus johtaa jatkuvasti ihmisoikeusrikkomuksiin 
eri puolilla maailmaa. 
Kristinusko on maapallon vainotuin uskonto.
Maailman kristityistä noin 200 miljoonaa elää 

suvaitsemattomuuden ja jopa vainon kohteena. 
Vaino kohdistuu kristittyihin joko henkilökohtaisesti tai heidän 

instituutioihinsa ja pyrkimyksiinsä harjoittaa uskontoaan. 
Joka päivä kristittyjä pidätetään, vangitaan, kidutetaan ja jopa 

tapetaan.
Suurin osa kristittyjen vainoista tapahtuu Afrikassa, Lähi-idässä 

ja Aasiassa. 



Etelän kristillisyys 
muuttaa pohjoiseen

Jatkuvasti kasvava muuttoliike muokkaa Euroopan uskonnollista kenttää.

Etelän kristillisyys haastaa pohjoisen ja lännen tavan toteuttaa kristillistä 
uskoa.

Kuvaava esimerkki Hollannista: 
Amsterdamissa kaupungin keskusta on täynnä upeita kirkkoja. 

Sunnuntai-aamuna ei kuitenkaan ole havaittavissa seurakuntalaisten 
kulkua kirkkojen suuntaan. Samaan aikaan uusilla asuinalueilla, joissa 
asuu maahanmuuttajia, liikkuu paljon parhaisiinsa pukeutunutta väkeä, 
erityisesti nuoria miehiä, jotka kiiruhtavat Raamattu kädessä kirkkoon. 

(Philip Jenkins: The Next Christendom, The Coming of Global Christanity. 2007) 



SUOMI
Maahanmuuttajat ovat perustaneet 
Suomessa omia seurakuntia ja 
yhteisöjä, joihin kuuluu satoja 
aktiivisia jäseniä.

Yhteisöjen organisaatiomalli 
vaihtelee: itsenäiset seurakunnat, 
kansainväliseen kirkkokuntaan 
kuuluvat seurakunnat, suomalaisen 
seurakunnan puitteissa järjestetty 
toiminta, raamattupiirit jne.

Etniset yhteisöt edustavat usein 
karismaattista tai uushelluntailaista 
suuntausta erilaisissa muodoissaan.

Yhteisöillä on omaa nuoriso-, 
diakonia- ja sielunhoitotyötä. 



Kristinusko Aasiassa

Aasia on kulttuurillisesti ja uskonnollisesti 
hyvin monimuotoinen.

Kristinusko syntyi Lähi-idässä ja levisi jo ensimmäisinä 
vuosisatoina eri ilmansuuntiin ja on ollut läsnä Aasiassa siitä asti.

Kristinusko on useimmissa Aasian maissa vähemmistöuskonto, 
poikkeuksena Filippiinit.

Aasiassa kristinusko mielletään usein länsimaiseksi uskonnoksi 
– siirtomaa-ajan mielikuvat ovat osin edelleen rasitteena 
aasialaisille kristityille.



Kristinusko Lähi-idässä 

Ensimmäisen vuosituhannen aikana kristinuskon 
aluetta olivat Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka.

600-l. lähtien islam on saanut alueella yhä 
vahvemman aseman, ja kristityt elävät vähemmistönä.

Viime aikoina Lähi-idän kristittyjen määrä on laskenut, 
koska poliittiset jännitteet ovat lisänneet 
maastamuuttoa. 



INTIA
Perimätiedon mukaan jo apostoli 
Tuomas toi kristinuskon Intiaan.

Lähetystyö alkoi Intiassa uuden 
ajan alussa.

Suurin osa kristityistä on 
kastittomia joukkokääntymisten 
seurauksena.

Siirtomaa-aikana kristinusko 
vaikutti uushindulaisuuden 
muotoutumiseen: esimerkiksi 
Mahatma Gandhi (1869-1948) 
sai vaikutteita evankeliumeista.

Vaikka kristityillä on 
periaatteessa turvattu 
vähemmistöasema, 
hindunationalistit ahdistavat 
kristittyjä kuten myös muslimeja. 

Jeesus kiinnostaa Intiassa.



KIINA

Kristittyjen osuus Kiinan asukkaista 
on noin 5 %. 
Protestantteja on arviolta 50 
miljoonaa ja katolilaisia 12 
miljoonaa.
Tilastointia vaikeuttaa Kiinassa 
toimiva laaja maanalainen 
kotikirkkoliike.  
Protestanttinen kristillisyys on 
Kiinan nopeimmin kasvava 
uskonto.
Kasvu on suurinta maaseudun 
köyhien parissa. 
Joka vuosi kastetaan noin 2 
miljoonaa aikuista. 
Joka päivä jossakin päin Kiinaa 
avataan uusi kirkko.

Ihmiset jonottavat kirkkoon Pekingissä.



Kristinusko Afrikassa

Kristinusko levisi Afrikan pohjoisiin osiin jo varhain 
ensimmäisen vuosisadan aikana. Jälkenä siitä ovat 
vieläkin toimivat koptilainen kirkko ja Etiopian ortodoksikirkko.

Monet kristinuskoon voimakkaasti vaikuttaneet kirkkoisät (esim. 
Augustinus) toimivat Pohjois-Afrikassa.

Lähetystyön seurauksena käytännöllisesti katsoen kaikki tunnustuskunnat 
ovat edustettuina Afrikassa.

Myöhemmin Afrikassa on syntynyt myös karismaattisia liikkeitä.

Nykyään afrikkalaisperäiset kirkot ovat yhä vahvempia. Monet näistä 
kirkoista ovat karismaattisia. 



luterilaisuus
kasvaa afrikassa

Vaikka suurimmat luterilaiset kirkot 
löytyvät perinteisesti pohjoisesta, 
luterilaisten kirkkojen kasvu on tällä hetkellä nopeinta Afrikassa.

Luterilaisen maailmanliiton (LML) jäsenkirkkojen kokojärjestys 
2013:

1. Ruotsin kirkko 6,58 milj.
2. Etiopian Mekane Yesus –kirkko 5,84 milj.
3. Tansanian ev.-lut. kirkko 5,82 milj.
4. Tanskan kirkko 4,4 milj.
5. Suomen ev.-lut. kirkko 4,3 milj.
6. Yhdysvaltojen ELCA-kirkko 4,1 milj.



”Väestönkasvun 
ohella kasvu johtuu siitä, että 
kirkkomme on karismaattinen: 
Jumala tekee kirkossamme työtä, 
Pyhä Henki saa vaikuttaa. Otamme 
evankelioinnin vakavasti. Se on 
meillä jokaisen kirkon jäsenen, ei 
ainoastaan pappien tai muiden 
työntekijöiden vastuulla.”

(Pastori Yonas Yigezu Mekane Yesus –
kirkosta)Mekane Yesus –kirkko Etiopiassa on maailman nopeimmin 

kasvava luterilainen kirkko. 



Kristinusko
Latinalaisessa Amerikassa

Eurooppalaiset saapuivat Amerikan          
mantereelle v. 1492, jolloin alkoi  
siirtomaavallan ja kristillistämisen aika.

1500-l. eteenpäin valtauskontona on 
ollut roomalaiskatolisuus.

Myöhemmin ovat vaikuttaneet myös protestanttiset kirkot:
metodistit, baptistit, luterilaiset ja reformoidut.

Uusprotestanttisuus, erityisesti helluntailaisuus on kasvanut 
viime vuosikymmeninä voimakkaasti.

Noin 15% latinalaisamerikkalaisista on protestantteja, heistä 
2/3 helluntailaisia.



Katolinen 
Latinalainen Amerikka

Latinalainen Amerikka on 
maailman suurin katolinen maanosa.
Argentiinalainen Franciscus on ensimmäinen Latinalaisesta 

Amerikasta kotoisin oleva paavi. 
Latinalaisen Amerikan katolisuudella on omat eri traditioita 

yhdistävät erityispiirteensä.
Katolisen kirkon asema on heikentynyt viime vuosikymmeninä 

maallistumisen ja helluntailaisuuden kasvun myötä. 
Samaan aikaan katolisen kirkon sisällä vaikuttaa voimakas ja vahva 
karismaattinen liike.



Brasilia”Arviolta miljoona uskovaista on ottanut osaa 
vuosittaiseen Jeesuksen vuoksi pidettävään 
marssiin São Paulossa Brasiliassa, arvioi 
paikallinen poliisi. […]

Marssin järjestäneet evankeliset ryhmät 
ovat kuvailleet kokoontumista "maailman 
suurimmaksi kristilliseksi tapahtumaksi". 
São Paulossa on marssittu Jeesuksen 
muistolle vuodesta 1993 lähtien.” 

(YLE 15.7.2012)

Brasiliassa marssitaan Jeesuksen kunniaksi. 
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