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Sisältö
1. Diakonian raamatullisia perusteita ja 

näkökohtia
2. Diakoniatyö tämän päivän arjessa, 

esimerkkejä ja ulottuvuuksia



Mitä ajattelet diakonian olevan?
-Usein miellämme sen kuuluvan vanhusten, alkoholistien, vähävaraisten ja muiden erityisen avun tarpeessa olevien 
auttamiseen – ja sitä se myös on, mutta myös paljon muuta. 

Mitä Raamattu kertoo diakoniasta ja mitä se on tämän päivän seurakunnan käytännön elämässä?
Suomalainen sana diakoni on käännetty kreikan kielen sanasta diakonos ja sen yleismerkitys on palvelija.
- kaikkia uskovia koskeva seurakuntapalvelu: jokaisella vastuu toisten auttamisesta
- seurakuntapalvelun virka: tehtävään siunatut diakonit

Sana diakonos muodostuu kahdesta sanasta: dia= läpi kautta ja konis=tomu. Ehkä sanan alkuperäinen tarkoitus merkitsi 
tomussa paljain jaloin kulkevaa pöytäpalvelijaa, joka palveli aterioivia joiden jalat oli pesty. Tässä voi nähdä erityisen 
palvelijan armoituksen omaavan uskovan hänelle uskotussa diakoniavirassaan. 

Uuden testamentin diakoniamalli
- tilanne tuolloin oli hyvin erilainen, eikä mallit sellaisenaan sovi meidän maailmaamme, mutta sieltä nousevien 

periaatteiden pitäisi olla edelleen tämänkin ajan tulkintojen perusteena. 
→jokaisen ajan haaste on löytää aikaan ja kulttuuriin sopivat toimintamallit kuitenkin noudattaen Raamatun periaatteita



Diakoniaviran synty
- seurakunnat valitsivat diakoniavirkaan henkilöitä, joiden seurakunnan johto katsoi olevan tehtävään sopivia

- valinnan perusteet olivat melko lailla samanlaisia kuin vanhimmilla

Apt. 6: syy diakoniaviran tarpeellisuuteen 
1 Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin 
jokapäiväisessä avunannossa. 2 Niin ne kaksitoista kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat: "Ei ole soveliasta, että me laiminlyömme 
Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. 3 Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudestanne seitsemän miestä, joista on hyvä todistus ja 
jotka ovat Henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. 4 Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan 
palveluksessa.” 5 Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle; ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä, ja Filippuksen
ja Prokoruksen ja Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen, antiokialaisen käännynnäisen, 6 ja asettivat heidät apostolien eteen, ja 
nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä. 7 Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Ja 
lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi. 8 Ja Stefanus, täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa.

- seurakunnan keskellä eripuraa, avustusten jaossa syytöksiä syrjimisestä
→ apostolit toivat ratkaisuna erityisten diakonien valinnan
- diakonien ensisijainen tehtävä varmistaa ja vahvistaa seurakunnan yhteyttä
- seurakunta valitsi keskuudestaan seitsemän miestä, jolloin toteutui luottamus oikeudenmukaisuuteen
- apostolit siunasivat diakonit tehtäväänsä. 
→  seurakunnan eheys, sopu ja aito yhteys palvelivat myös evankeliumin leviämistä
→  Jumalan sana menestyi ja opetuslasten lukumäärä kasvoi
- diakoneiksi valitut toimivat myös muissa tehtävissä:
- Stefanos: uskonpuolustamista ja hengellisen hyvän jakamista
- Filippus: mahdollisesti evankelista, josta mainitaan etiopialaisen hoviherran kääntymyksen yhteydessä 



Jumalan sanan julistaminen ja rukous, joihin apostolit keskittyivät, ei riittänyt yksistään pitämään seurakuntaa yhtenäisenä.
→ tarvittiin virka, jonka haltijat huolehtisivat tasapuolisuuden toteutumisesta ja yhteyden vaalimisesta. 
- seurakunta myös inhimillinen yhteys, jolla samat vaarat kuin muillakin ihmisten yhteisöillä, siksi seurakuntaa pitää hoitaa

myös inhimilliset rajoitukset huomioiden.
- diakoni on seurakuntapalvelija joka tarjoaa fyysistä, henkistä ja hengellistä apua sitä tarvitseville
- diakonit huolehtivat yhteysaterioista, osallistuivat ehtoollisen valmistamiseen ja jakamiseen, veivät ehtoollisen sairaille ja 

vangituille jos se oli mahdollista, opettivat kastekouluissa ja vahvistivat sisaria ja veljiä seurakunnan arjen kohtaamisissa. 

Ef.4:11-12
11 Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset  paimeniksi ja opettajiksi, 12 

tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.

-Jumala antoi viisi palveluvirkaa seurakuntaan → kaikki pyhät tulisivat valmiiksi palveluksen eli diakonian työhön.
- seurakunnan kasvu ja dynaaminen toiminta kahdella perustuksella:

1. apostolinen julistus ja opetus 
2. palvelutyöhön perustuva seurakunnan, Kristuksen ruumiin rakentaminen

- uskovien keskinäinen huolenpito ja toisten kuormien kantaminen saivat aikaan yhteyden kasvun ja avoimuuden lisääntymisen 
→  keskinäinen rakkaus ja pitkämielisyys sai ulkopuolella olevat arvostamaan heitä. ”Olivat kaiken kansan suosiossa”

- diakonia oli seurakunnan sisäisestä hyvinvoinnista huolehtimista ja kiinteässä yhteydessä apostoliseen julistukseen ja Herran
paluun odotukseen.

- huolenpito, keskinäinen rakkaus ja naisen asema (seurakunnassa) olivat merkittäviä kasvutekijöitä



27 Siihen aikaan tuli profeettoja Jerusalemista Antiokiaan. 
28 Ja eräs heistä, nimeltä Agabus, nousi ja antoi Hengen vaikutuksesta tiedoksi, että oli tuleva  suuri nälkä kaikkeen 

maailmaan; ja se tulikin Klaudiuksen aikana. 
29 Niin opetuslapset päättivät kukin varojensa mukaan lähettää avustusta Juudeassa asuville

veljille.

APT:11

30  Ja niin he tekivätkin ja lähettivät sen vanhimmille Barnabaan ja Sauluksen kätten kautta.

- seurakunnan sisällä toteutuvan diakonian lisäksi seurakuntien välistä auttamistoimintaa
- nälänhädän takia Antiokian seurakunnan jäsenet päättivät lähettää avustusta Jerusalemin seurakunnalle
- tällainen toiminta piti seurakunnat terveellä tavalla vastuullisina toisistaan ja torjui sisään lämpiämisen vaaraa

- UT:ssä ei ole paljonkaan merkkejä seurakunnan ulkopuolelle kohdistuvasta diakonisesta toiminnasta, mikä ymmärrettävää, 
kun ottaa huomioon silloisen seurakuntakasvun. 

- ei ollut aikaa ja resursseja ulospäin suuntautuvaan diakoniaan opetuslasten määrän kasvaessa nopeasti

Seurakuntien välinen diakonia Uudessa Testamentissa

-oli poikkeuksellista, että naiset olivat niin keskeisesti mukana seurakunnan elämässä:
”Mutta Joppessa oli naisopetuslapsi, nimeltä Tabita, mikä kreikaksi käännettynä on: Dorkas; hän teki paljon hyviä töitä ja 
antoi runsaasti almuja. ” Apt.9:36
-auttaminen ja palveleminen olivat arvostettuja toimintoja. Tabita oli nähtävästi suurta arvostusta nauttiva hengellinen 

toimija omalla alueellaan naiseudestaan huolimatta.



16 Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan. 
17 Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna:
18 "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut 
saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, 19 saarnaamaan Herran 
otollista vuotta". 20 Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät 
olivat häneen kiinnitetyt. 21 Niin hän rupesi puhumaan heille: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne
kuullen". 22 Ja kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät; ja he 
sanoivat: "Eikö tämä ole Joosefin poika?"

Sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä.” Mark.10:45
- Jeesus tuli palvelemaan ihmiskuntaa ja koska olemme saaneet syntyä uudesti hänen palvelunsa kautta, niin meidän u- --

Jeesus tuli palvelemaan ihmiskuntaa ja koska olemme saaneet syntyä uudesti hänen palvelunsa kautta, niin meidän uudessa 
ihmisessämme on sisäänrakennettuna sama palvelunhalu.

- kun elämässä on palavan sydämen aika, niin palveleminen ja seurakunnan yhteys korostuu tekemissämme valinnoissammessa
ihmisessämme on sisäänrakennettuna sama palvelunhalu.

            

Luuk.4:16-22: 

-seurakunnan kasvun ja hengellisen voiman taustalla: 
1. Apostolinen julistus ja opetus
2. seurakunnan keskinen vahva diakoninen palvelu
-näiden päälle rakentui elämä ja toiminta, jonka päämäärä oli tulevassa valtakunnassa, Herran paluun odotuksessa

Jeesus toiminta-aikanaan asetti ohjelmajulistuksekseen Jesaja profeetan ennustustekstin, jossa on näkyvillä em. perustukset.



1 Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta Isän tykö, niin hän, joka 
oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti.
2 Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele jo oli pannut Juudas Iskariotin, Simonin pojan, sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen,
3 niin Jeesus, tietäen, että Isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan 
tykö,
4 nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä.
5 Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli 
vyöttäytynyt.

Joh.13:1-5
- ehkä Raamatun kaunein diakoninen teksti 
- sen, mitä Jeesus tuossa hetkessä tekee, pitäisi saada Hänen seuraajansa ajattelemaan omaa tehtäväänsä ja omia motiivejaan.

- ei jaoteltu hyviä tai huonoja
- ei katsottu arvoasemia
- ei vaadittu tai edellytetty vastalahjoja
- Jeesus teki tämän tekonsa yksinomaan Jumalan valtakunnan ja oman rakkautensa tähden.  
Palvelu on tehty jatkettavaksi. 
Jeesus ei edellyttänyt opetuslasten korvaavan hänelle tätä palvelusta, vaan jatkavan samaa palvelua toisille.



Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, samoin me 
kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä. 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...

… 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.  Room. 12:4-18



Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus mutta jossa on monta jäsentä; 
vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin… 

…Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä vaan monista. Vaikka jalka sanoisi: 
"Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen", se silti kuuluu ruumiiseen. Ja jos korva sanoisi: 
"Koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen", se silti kuuluu ruumiiseen. 

Jos koko ruumis olisi pelkkää silmää, olisiko silloin kuuloa? Tai jos se olisi pelkkää korvaa, 
olisiko silloin hajuaistia? Jumala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet niin 
kuin on nähnyt hyväksi. Jos kaikki olisi yhtä ja samaa jäsentä, olisiko silloin mitään 
ruumista? Jäseniä on kuitenkin monta, kun taas ruumis on yksi. 

Ei silmä voi sanoa kädelle: "Minä en tarvitse sinua", eikä liioin pää jaloille: "Minä en 
tarvitse teitä." ..

… Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet, ja jos yksi jäsen saa osakseen 
kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa. 

Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen.   

1. Kor. 12: 12-27



Armeliaisuus- ja 
hyväntekeväisyystyö eli 
lähimmäisenrakkauteen 

perustuvaa yksilöllistä ja usein 
välitöntä auttamista

Sosiaalinen, humanitaarinen, 
yhteiskunnallinen

- Ei vain yksilön auttamista vaan 
yhteisön, pyritään vaikuttamaan 

avuntarpeen ja hädän syihin

Pastoraalinen, 
sielunhoidollinen, erityisesti 

jumalasuhteeseen keskittyvää 
keskustelua, rukousta, rippiä

Kasvatuksellinen työ, uskon ja 
opin opettamista uusille 
uskoville ja seuraavalle 

sukupolvelle

Jumalanpalvelukseen liittyvä 
osa-alue, monenlainen 

avustaminen, ehtoollisen 
jakaminen… 

Diakonian
ulottuvuudet

Diakoniatyö käytännössä
tänä päivänä



Armeliaisuus- ja 
hyväntekeväisyystyö eli 
lähimmäisenrakkauteen 

perustuvaa yksilöllistä ja usein 
välitöntä auttamista

Diakonian
ulottuvuudet

”Palvelutehtävän saanut palvelkoon”
”Joka auttaa köyhiä, auttakoon, iloisin mielin”

”Auttakaa puutteessa olevia”
”laupias samarialainen”

- Erilaisessa sosiaalisessa hädässä 
olevien auttaminen ja tukeminen tai 
aineellinen avustaminen

- Yhdessä tekemistä
- Taloudellista avustamista
- Leivän jako, ruokakassit jne

- Ystäväpalvelu: vanhusten, sairaiden, yksinäisten  
luona vierailut, yhdessä ulkoilut, avunanto, 
siivous, lumityöt..jne



Sosiaalinen, humanitaarinen, 
yhteiskunnallinen

- Ei vain yksilön, vaan yhteisön 
auttamista / tukemista, pyritään 

vaikuttamaan avuntarpeen ja hädän 
syihin

Ennaltaehkäisevä, tukeva

Diakonian
ulottuvuudet Verkostoyhteistyö

Perhetyö, esim.
• Perheleirit
• Isä-poika-kerhot
• Kotikäynnit
• Avioparikurssit, -ryhmät, -

seminaarit
• Lasten kerhot
• Lapsen tukihenkilönä 

toimiminen
• Äiti-lapsikerhot
• Fb-, WhatsApp-ryhmät
• Cafe-illat

Kehitysyhteistyö

Verkostoyhteistyö



Pastoraalinen, 
sielunhoidollinen, erityisesti 

jumalasuhteeseen keskittyvää 
keskustelua, rukousta, rippiä

Diakonian
ulottuvuudet

Sielunhoito
- Rukouksen ja keskustelun avulla 

auttamista, hengellistä ohjaamista
- Luottamuksellisuus
- Yleistä sielunhoitoa esim. 

jumalanpalveluksen yhteydessä, 
esirukousta, siunaamista, 
rukouspalvelua

- Erikseen sovittuja tapaamisia



Kasvatuksellinen työ, uskon ja 
opin opettamista uusille 
uskoville ja seuraavalle 

sukupolvelle

Diakonian
ulottuvuudet

”Opetustehtävän saanut opettakoon”

Alfakurssit
Nuortenillat
Kasvuryhmät
Pyhäkoulut
Kerhot
Raamattupiirit
Solut



Jumalanpalvelukseen liittyvä 
osa-alue, monenlainen 

avustaminen, ehtoollisen 
jakaminen… Diakonian

ulottuvuudet

Rohkaisu
Armolahjat:esim. 
profetoiminen
Kolehdin kerääminen
Rukouspalvelu
Yhteiset lounaat, kahvit 
jumalanpalveluksen 
yhteydessä



Diakonian
ulottuvuudet



Kaikkialla, missä on kristittyjä ihmisiä, on myös diakonisia 
tekoja

Vastavuoroisuus
Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet, ja jos yksi 
jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen 
kanssa. 
”Kantakaa toistenne kuormia”



Lähteinä
Raamattu
Ruohomäki, Paakkunainen&Vainio. 2007: Johdanto Diakoniaan.Pastoraalisielunhoitokoulutus
monimuoto-optuksena, Iso kirja-koulutuskeskus
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