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”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka 
he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat 
uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei 
ole julistajaa. Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? (Room. 
10:13-15) 
 
1. Tässä maailmassa huudetaan paljon ja hyvin erilaisissa tilanteissa. Eri 

uskonnot ovat omalla tavallaan avunhuutoja ja pelastusyrityksiä. 
Lähetystyössä pyritään siihen, ettei ihmisten tarvitsisi huudella tyhjään 
tai kääntyä epäjumalten puoleen, vaan että he osaisivat huutaa 
avukseen Herran nimeä ja pelastuisivat. ”Mutta kuinka he huutavat 
avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa 
siihen, josta eivät ole kuulleet?” Tässä on apostolinen kannanotto 
siihen, että evankeliumin julistaminen on välttämätön tehtävämme ja 
kutsumuksemme eri uskontojen pyörityksessä olevien keskuudessa.    

 
2. Lähetystyön välttämättömyys ja sisällöllinen muuttumattomuus kaikuu 

Raamatun sanoissa menkää, kertokaa Jumalan suuria tekoja, 
kutsukaa parannukseen, kastakaa, opettakaa, viekää iankaikkisen 
elämän toivo, luottakaa ja toimikaa vaikeinakin aikoina, älkääkä 
hämmästykö maailman vastustusta, halveksuntaa, vihaa tai vainoja. 
Herramme toiminta oli kaikkea tätä ja paljon muutakin. Jeesus teki 
kaiken täydellisesti, mutta joutui ristiinnaulittavaksi. Ristilläkin hän toimi 
täydellisesti sovittaen verellään koko maailman synnit. Apostoli Paavali 
sai kokea sen, miten omasta mielestään totuudessa ollut ihminen sai 
tulla johdatetuksi totuuteen Kristuksessa. Damaskon tiellä saamassaan 
lähetystyöntekijän kutsumuksessa Herra paalutti apostolisen, 
raamatullisen lähetystyön olemuksen: Se on kutsumista pimeydestä 
valkeuteen ja Saatanan vallasta Jumalan tykö (Apt. 26:18)  

 
3. Lähetystyön päivittäminen on tarpeellista vain toteutustapojen osalta 
 
- Sisältö tarkistettu pysyväisluonteisesti jo 2000 vuotta sitten Jeesuksen 

antaessa kirkolleen lähetystehtävän käskyine ja lupauksineen. 
- Lähetystyön toteutustapoja tulee tarkistaa ja ideoida jatkuvasti 

osataksemme hyödyntää ajanmukaisia kanavia ja instrumentteja 
evankeliumin levittämiseksi mahdollisimman hyvin.  

- Lähetysstrategisesti on uskallettava arvioida jatkuvasti milloin ja missä 
on aika luovuttaa työ paikallisille, jotta voidaan siirtyä uusille, evankeliumin 
vielä ulottumattomissa oleville alueille. Meille on iso haaste se, että 
kristillisestä lähetystyöstä tehdään 90% alueilla, joissa jo on enemmän tai 
vähemmän järjestäytynyttä kristillistä toimintaa ja siten mahdollisuus 
evankeliumin kuulemiseen. Aasiassa on valtavat määrät ihmisiä, joiden 
kirkkopolku ei voi ruohottua, koska kirkkopolkua ei ole vielä olemassakaan. 

 



4. Sleyn lähetystyö on saanut viime vuosina paljon mediajulkisuutta, 
mutta miksi? Mitä julkisessa keskustelussa ymmärretään sanalla 
lähetystyö?  Mikä Evankeliumiyhdistyksen tekemässä lähetystyössä on 
tärkeintä. Tämäkö työssämme mediaa kiinnostaa, vai joku muu? 
 

Pelastus ja syntien anteeksiantamus, sekä jokapäiväisen elämän tarpeet 
- Sanoma syntien anteeksiantamuksesta ja armahduksesta Jeesuksessa 

nimessä ja veressä on jokaisen ihmisen ainut toivo. Jeesus on ainoa tie 
pelastukseen (Joh. 14:6) 

- Kun Jeesus avaa silmämme, hän avaa ne kokonaisvaltaisesti: Uskossa 
Jeesukseen koettava taivasläheisyys ja taivaskaipuu eivät nakerra meidän 
kutsumustamme tässä maailmassa. Päinvastoin. 
 

Lähetystyö on Kristuksen kirkon varsinainen työasento 
ja ”toiminnallinen odotustila” 
- Odotuksemme ei ole passiivista ajankulua vaan dynaamista odotusta 
- Kristus istuu nyt Isän oikealla puolella, mutta hän ei seuraa passiivisesti, 

miten me tässä työssä pärjäämme, vaan on täysillä mukana tässä työssä.  
- Raamatussa ilmaistu pakanain täysi luku tulee jonain päivänä täyteen ja 

Herramme saapuu takaisin. Lähestymme koko ajan tätä Kristuksen 
seurakunnan H-hetkeä. Jonain päivänä tuo salattu luku on kiinni enää 
yhdestä, joka saadaan johdattaa pyhässä kasteessa Kristuksen omaksi 
 

Rajallisten resurssien oikea keskittäminen 
- Olemme saaneet tänä keväänä iloita Sleyn toiminnan piirissä aidosta 

lähetysinnostuksesta, kun 23 on ilmoittanut halukkuutensa vuoden 2012 
pidettävälle lähetyskurssillemme. Tätä voi syystä pitää ”isona jytkynä” 

- Taloudellisesti tämä on Sleylle suuri, mutta elämänmakuinen haaste.  
 

Ajankohtaisiin lähetyshaasteisiin vastaaminen 
- Suurin ajankohtainen lähetyshaaste on sisällöllinen: Miten pitää huoli siitä, 

ettei  kirkkojen ja järjestöjen lähetystyö muutu pelkäksi ruoan ja vaatteiden 
jakeluksi. Miten pitää pelastuksen evankeliumi lähetystyön keskuksena? 

- Islam on maailmanlaajasti kristillisen lähetystyön suurin haaste ja Sleykin 
on kutsuttu vastaamaan tähän haasteeseen. Samalla tiedämme, miten 
vaikeaa ja vaarallista – jopa hengenvaarallista - muslimilähetys on. 

- Sen pitäisi olla kaikille selvää, ettei muslimilähetystä tehdä avaamalla 
luterilaiset kirkot muslimien tilaisuuksille, kuten eräässä etelän 
hiippakunnassa on kaavailtu. Siinä menisi lopullisesti uskottavuus kirkolta 
ja sen lähetystyöltä. Sen sijaan olisi suuri siunaus kirkollemme ja sen 
lähetystyölle, jos ovet avattaisiin uudelleen herätysliikkeiden lähetystyölle.  

- Kristillisen rakkauden mukaista on julistaa kaikille, myös muslimeille, 
syntien anteeksiantamuksen evankeliumia Jeesuksessa. Tämän 
suurempaa rakkautta ei meillä eikä kellään muullakaan ole tarjottavana. 

 
5. Mistä tarvittava voima ja työnilo?  

 
- Apostolien teoissa kerrotaan, miten pieni alkukirkko valmentautui 

lähetystehtäväänsä. Siinä oli erityisesti 3 asiaa: 1) apostolinen opetus, 2) 
keskinäinen yhteys, johon liittyi ehtoollisen sakramentti ja 3) rukous 



- Työ oli vaarallista. Suurin ilonaihe oli, että ”Herra lisäsi heidän 
yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen” (Apt. 2:47) 


