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 Menkää kaikkialle maailmaan 

”Armo teille ja rauha ...” 

On taivas ja on helvetti. Eivät kaikki pääse taivaaseen. On kristittyjä, mutta on paljon 
myös pakanoita. Toiset ovat kastettuja, mutta toiset eivät ole. Evankeliumia on 
saarnattu jo 2000 vuotta, mutta vielä on paljon saavuttamattomia kansoja, kieliä ja 
heimoja. 

Olemme vaimoni kanssa kiertäneet tänä keväänä Suomen nimikkoseurakuntiamme 
ja vierailleet myös monissa kouluissa ja rippikouluissa kertomassa työstämme 
Keniassa. Olemme molemmat opettajia, Arja matematiikan opettaja ja rehtori 
Matongon Opettajaseminaarissa ja minä opetan Matongon Pappisseminaarissa. 
Molempien työ on antoisaa, saamme olla kasvattamassa tulevia kansankynttilöitä 
Kenian valtion peruskouluihin ja pappeja ja diakonissoja Kenian Ev.lut. kirkon 
palvelukseen. 

Vierailujemme alussa olemme aina kysyneet kaksi kysymystä: Ensiksi  ”Mitä on 
lähetystyö?” ja toiseksi ”Kuka käski tehdä lähetystyötä?” Olemme iloinneet hyvistä 
vastauksista: Lähetystyö on Jeesuksesta kertomista, ja Jeesus käski tehdä 
lähetystyötä. Ristiinnaulittu, mutta totisesti ylösnoussut elävä Vapahtaja ja Herra 
sanoi opetuslapsilleen: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja 
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä 
olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät 
maailman loppuun asti.” (Matt.28:18-20) 

Kastetut kristityt, Jeesuksen opetuslapsiksi kutsutut, kysymys nyt teille: Elättekö 
uskossa Jeesukseen Kristukseen? Jeesus sanoi Vuorisaarnansa lopulla: ”Ei 
jokainen, joka sanoo minulle: Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne 
pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” (Matt.7:21). Ja apostoli Paavali 
kirjoittaa: ”Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa osakseen Jumalan 
valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden 
harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa 
makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit eivätkä riistäjät. 
Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi 
ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen 
voimasta.” (1 Kor.6:9-11) 

Rakkaat kristityt, kasteessa pestyt ja Pyhän Hengen saaneet, tehkää parannus ja 
palatkaa Jeesuksen luo. Ei tarvitse mennä kadotukseen, uskokaa Jeesukseen, Hän 
on koko maailman Vapahtaja, sinunkin Vapahtajasi! 



Usko on Jeesuksen, Hyvän Paimenen äänen kuulemista ja Hänen seuraamistaan. 
Kerron kaksi esimerkkiä tästä uskosta: Kommunistisen hallinnon aikana itäisen 
rajamme takana asuvissa inkeriläisperheissä oli monia uskovia lapsia. He olivat 
kuulleet evankeliumin sanan isoäideiltään, vanhemmiltaan tai muiltä läheisiltään ja 
tulleet sanan kautta uskoon. Mutta kun kouluun menoaika tuli, monet vanhemmat 
varoittelivat näitä uskovia lapsiaan: Älkää nyt siellä koulussa sanoko, että te uskotte. 
Mutta he vastasivät silmät kirkkaina: ”Mutta kun mie uson!” ei sitä voinut uskoansa 
noin vain kieltää, vaikka se maksoikin. Toinen esimerkki Keniasta. Opin Nairobissa 
tuntemaan Somaliasta kotoisin olevan nuoren miehen. Hän oli kuullut kotimaassaan 
kristillisten radiolähetysten kautta evankeliumin sanan ja tullut uskoon. Hän koetti 
ensin salata uskonsa, mutta eräänä päivänä hän meni äitinsä ja isänsä luo ja kertoi 
heille: Minä olen löytänyt INJILIn. Injili on arabiaa, somaliaa ja myös swahilia ja 
tarkoittaa evankeliumia. Ja jatkoi: Koraanissa, Islamin pyhässä kirjassa sanotaan, 
että Injili on kadonnut, mutta minä olen löytänyt tuon kadotetun aarteen, pyhän 
evankeliumin, se on se kristittyjen Uusi Testamentti. Vanhemmat pysäyttivät hänet ja 
suuttuneina huusivat, ettei hän saisi enää ikinä mainita tuota sanaa, muuten heidän 
velvollisuutensa olisi tappaa hänet. Vähän tuon jälkeen tämä nuori mies pakeni 
Kenian puolelle pakolaisleiriin ja myöhemmin asettui asumaan Nairobiin. Olen 
pyytänyt häntä tulemaan oppilaakseni Matongon Pappisseminaariin, mutta vielä hän 
ei ole saanut asioitaan järjestymään, vaikka hänellä on selvä Jumalan kutsu palvella 
evankeliumin sanalla omaa kansaansa. 

Lähetystyö on Jeesuksesta kertomista, evankeliumi on synninpäästön sana 
Jeesuksen täytetyssä työssä Golgatalla. Ja missä syntien anteeksiantamus on, siellä 
on elämä ja autuus. Amen. 


