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Rakkaat  Lähetysjuhlavieraat.  Armo teille ja rauha Jumalalta meidän Isältämme, ja 
Herraltamme Jeesukselta Kristukselta.  
 
Hiljennymme Jumalan sanan äärelle, Efesolaiskirjeen1.luvun 3-7. Amen!  
 
Tyhjä risti, tyhjä hauta, - armon ihmeet salaiset, yhteen liittää meidät kaikki, läheiset ja 
kaukaiset. SK 115. 1 
 
Olen saanut tehdä kaksi matkaa lähetystyöhön tutustuen. Vuosia taaksepäin Keniaan, nyt 
keväällä Japaniin, lähetyksen 110 vuotisjuhlan merkeissä. Molemmat niin erilaiset, mutta 
se ystävällisyys saavutti meidät. Lähetyksen työaloille suuntautuvat matkat ovat monella 
tavalla unohtumaton elämys. Koimme sydämellistä yhteen kuuluvuutta lähettien kesken, 
olimme kuin yhtä perhettä. Tunsin miten rukous yhdistää lähettäjät ja lähtijät toisiinsa 
monin sitein. Paikallisten Kristittyjen sydämellisen rakkauden ja vieraanvaraisuuden 
keskellä koettiin syvää kristittyjen yhteyttä. Jumalan siunauksen saattelemina meidät siis 
lähetetään maailmaan, elämän arkeen. 
”Menkää kaikkeen maailmaan, viemään yhdelle, viesti taivaasta.” Siellä missä kaikkia 
koskeva evankeliumi kaikuu, siellä Kristus vapauttaa ja lähettää julistamaan kaikkialle 
maan ääriin asti. Sk 385,2 ”Nyt nosta lippu yhä ylemmäksi, jokaisen autuudeksi kirkasta, 
näin ristiinnaulittu! Näin lauletaan lähetys laulussa ja jatkuu, ”tee tiettäväksi: On päässyt 
synneistänsä maailma. Ei ainoaltakaan saa peittyä se, miksi Jeesus kuoli ristillä.” Tätä 
ristin sanomaa lähetystyön tekijät saavat kuuluttaa eteenpäin, - samaa viestiä me 
lähettäjät saamme olla kuuluttamassa. 
 
Näillä juhlilla RISTI NÄKYY se on edessämme, ja tässä lähetysjuhlassa ”RISTI KUULUU.” 
Siunauksen risti – pelastuksen aarre, on kätkettynä raamatun sanassa. Efesolaiskirjeen 
jakeet ylistää, Isän Jumalan hyvää tahtoa ja Hänen armonsa kirkkautta, ei omaa ansiota 
eikä kelvollisuutta. Kristus toteutti pelastustyönsä sinun ja minun puolesta. Kasteessa 
meidät on puettu Kristuksen vanhurskauteen, ja otettu Jumalan lapseuteen, ja taivaan 
perillisiksi. Olemme siunattuja Jumalan sanan mukaan. ”Ylistetty olkoon meidän 
Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Hän on siunannut meitä kaikella hengen 
siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa.” Ef.1:3.  
Mikä on meidän aarteemme? Se on raamatun sanoma Jeesuksen kuolemasta ja 
ylösnousemuksesta meidän syntiemme tähden. Usein kyselemme, onko sydämessämme 
Jumalan rauha? Jumalan sanan antama rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksemme, sekä 
varjelee sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Vapahtajassamme. Maailmalta 
voimme ajatuksemme peittää, emme Taivaalliselta Isältämme. Kyllä me itse kukin 
tiedämme, kuinka paha käy kimppuumme ja yrittää viedä, kun ahdistukset tuntuvat käyvän 
yli voimien.  ---- Silloin tarvitaan kasteen armoa. Armon viestiä, Jumalan sanaa, 
pelastuksen ja armon aarteita, jotka ovat kätkettyinä Kristuksessa Vapahtajassamme. Ei 
Jumala lähettänyt Poikaansa 
tuomitsemaan maailmaa, --- vaan sitä varten, että me Hänen kauttansa pelastuisimme, ja 
ettei yksikään joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.  
ARMO – ansaitsematon rakkaus, kuuluu kaikille KRISTUKSEN tähden. Siksi ystävä, 
Jumala on siunannut meitä kaikella hengellisellä siunauksella sanan mukaan.  
 



Kanssa kulkijani, lähetyksen ystävä, katsele Kristusta Vapahtajaasi. Raamatun sanasta 
loistavat hänen kasvonsa, sinulle armollisina, rakkaina. Hän on lähelläsi. Hän antaa sinulle 
jokapäiväisen anteeksiantamuksen taivaallisen aarteen. Hän ottaa kädestä kiinni ja 
taluttaa perille asti. Ystäväni, lähimmäiseni. Et ole yksin. Olet Kristuksessa arvokas. Hän 
katsoo sinuun ja minuun rakkaasti, sillä onhan Hän meidät lunastanut, ottanut omakseen 
kasteessa, antanut perintö osan. Isän  Jumalan kanssa. ” Mun ostanut jo kerran On veri 
Jeesuksen. Sain kasteen kuolon Herran. sain varman autuuden. On mulla kiinnekirja, Sen 
Jeesus ristillään Jo Isän sydämehen, Kirjoitti verellään.” Sk Vanha Kannel 371, 7  
Jäädään Jumalan armon ja siunauksen varaan. Amen! 
 


