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JUMALA ON LÄHETYKSEN HERRA
Rakkaat lähetyksen ystävät.
Jumala on lähetyksen Herra, sen hän jo Sanassaan tuo esille.
Lähetyskäskyssä Matteuksen evankeliumin luvussa 28 Jeesus sanoo: ”Ja katso, minä
olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti”. Saamme luottaa Jumalan
lupaukseen kaikista henkilökohtaisista vaikeuksista ja ongelmista tai ympäristöstä tulevista
paineista huolimatta. Jeesus on meidän kanssamme.
Olemme Sleyn Viron lähettejä, toimimme Tarton Paavalin seurakunnan työyhteydessä.
Jos Jumala suo, viroksi ”Kui Jumal lubab”, jatkamme työtämme tulevana syksynä. Tämä
ratkaisu on ollut kipeä, kun on ollut asioita, jotka ovat olleet esteenä tai pohdinnan alla.
Toista päivää olen viraton. Irtisanouduin lähetyssihteerin virasta Suomessa, kun
seurakunta, jossa työskentelin, ei enää myöntänyt lisää virkavapautta lähetystyötä varten.
Vanhempamme ovat iäkkäitä ja muutos heidän elämässään voi olla suurikin.
Terveydestämme ei voi koskaan olla varma ja lapsiemmekin asiat on järjestettävä.
Virossa uskontotilanne on erilainen kuin Suomessa: Miljoonasta kolmestasadasta
tuhannesta virolaisesta alle 20 % kuuluu johonkin kristilliseen kirkkoon. Nuorista alle 30vuotiaista alle prosentti tunnustaa olevansa kristittyjä. Viroa on sanottukin yhdeksi
maallistuneimmaksi maaksi maailmassa.
Viro oli ennen toista maailmansotaa luterilainen maa. Noin 70 % kansasta kuului
luterilaiseen kirkkoon. Kun Virosta tuli neuvostotasavalta, uskontokielteinen politiikka
aiheutti, että kristittyjen täytyi niin sanotusti mennä maan alle. Kovimpana ateistisen
politiikan miekka osui kirkon pappeihin. Pian vallankumouksen jälkeen suuri osa heistä oli
jo kyyditetty kauas asuinsijoiltaan, kylmään Siperiaan pakkotyöhön. Heidän kohtalonsa
jakoivat rikkaat maanomistajat ja älymystö. Kaikki tällainen vapauden rajaaminen,
väkivalta ja sorto johti kristillisen kasvatuksen perinteen katkeamiseen.
Tyhjiö täyttyy aina jollakin. Uuden itsenäisyyden tultua ja olojen vapauduttua uskonnollinen
sekamelska on vallannut Viron. Uskonnon opetusta ei ole kouluissa, ja ihmisille ei kerry
tietämystä, jonka avulla voisi arvioida erilaisia uskontoja ja uskomuksia.
Virossa kirkon ja valtion suhde on erilainen kuin Suomessa. Kirkolla ei ole verotusoikeutta,
ja sen tulot jäävät pieniksi. Viimeisten tilastojen mukaan evankelisluterilaisen kirkon
170 000 jäsenestä jäsenmaksunsa maksoi alle 40 000 jäsentä. Seurakunnissa on pulaa
työntekijöistä.
Tällä hetkellä Sley:n lähetystyön panosta tarvitaan tukemaan seurakuntien
raamattuopetusta, lapsi- ja nuorisotyötä sekä maallikkojen aktivointia. Kristillinen
kasvatustyö on avainasemassa, jotta uudet sukupolvet voisivat kuulla evankeliumin ja
juurtua Kristukseen. Näin voimme toivottaa virolaiset tervetulleiksi kotiin, kirkon yhteyteen.

Maailmanlaajuinen tilanne ja kotimaamme yhteiskunnallinen sekä kirkollinen tilanne
mietityttävät. Jumalan sanaa lukiessa voi havaita, että läpi Raamattuun kirjatun historian
ovat ihmiset ja ennen kaikkea Jumalan lapset usein eläneet epävarmoja aikoja. Jumalalle
uskolliset tukeutuvat Jumalaan ja todistavat Jumalan suuruudesta.
Aikanaan, kun minä ja vaimoni Riikka solmimme avioliiton, halusimme kaiverruttaa
sormuksiimme Raamatun kohdan Jer. 29:11. Olemme mennet naimisiin vanhan
raamatunkäännöksen aikaan, joten luen tämän kohdan vanhassa sanamuodossa: ”Sillä
minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion
ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.”
Tämä kohta on Jeremian kirjeestä Babylonian pakkosiirtolaisille. Jeremia julistaa, että
aikanaan, määräajan täytyttyä, Jumala ottaa Israelin jälleen huomaansa ja palauttaa
heidät pakkosiirtolaisuudesta omaan maahansa.
Oma elämäntilanteemme on toki ollut erilainen, mutta olemme ottaneet omaksemme
tämän Jumalan sanan lupauksen. Uskossa häneen saamme ottaa hänen kädestään
johdatuksen elämässämme.
Voimme luottaa, että itse Jumala on lähetystyön takana. Tarvitaan lähtijöitä, mutta ilman
lähettäjiä olisi tehtävä liki mahdoton. Sinä lähettäjänä olet tärkeässä kutsumuksessa ja
tehtävässä.
Pidä Jumalan sanasta kiinni. Lue Raamattua ja kuuntele, mitä Jumala puhuu Sanansa
kautta.
Rukoile Lähetyksen Herraa, että Hänen tahtonsa tapahtuisi. Kanna rukouksissa Pyhän
Jumalan kasvojen eteen lähetystyö ja ne kohteet sekä henkilöt, jotka olet sydämellesi
saanut.
Toimi seurakunnassa sillä paikalla, minkä Jumala sinulle osoittaa.
Osallistu Herran Pyhälle Ehtoolliselle, Kristuksen kirkon yhteiselle aterialle, jossa Kristus
itse on leivässä ja viinissä.
Taloudellinen tuki lähetystyölle on tärkeä. Vapaaehtoinen kannatus on merkittävä tulon
lähde ja lähetyksen tukijalka. Tämän päivän säästökuureilla ja linjauksilla Suomessa
seurakunnat kohdistavat uudelleen lähetyksen rahoja. Nyt on aika herätä antamaan
esimerkiksi kymmenykset omistaan lahjana lähetystyölle. Lahjan antajaa Jumala
siunatkoon!
Tule ja tutustu lähetykseen verkkosivuillamme www.sley.fi. Täällä juhlilla meitä lähettejä on
ihan henkilökohtaisesti tavattavissa, parhaiten tuolla Lähetysareenalla. Tervetuloa
kohtaamaan! Lähetyksen Herra on meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti.
Siunatkoon Hän sinua lähetyksen asialla. Aamen.

