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Puhe lähettien matkaan siunaamisessa
Rakkaat lähettimme! Jumalan sanassa, profeetta Jesajan kirjassa ovat sanat: ”Iloiten te
saatte lähteä matkaan, ja onnellisesti te pääsette perille. Vuoret ja kukkulat riemuitsevat
teidän edessänne, ja kaikki metsän puut taputtavat käsiään.” (Jes 55:12)
Tämä päivä on juhlapäivä meille kaikille. Saamme olla seurakunnan perustehtävän äärellä.
Te lähdössä, me lähettämässä. Olette jokainen jo olleet kentällä ja nyt jälleen lähdette eri
puolille maailmaa. Tiedätte siis, mitä on odotettavissa. Voiko lähetti lähteä iloiten ja voiko
ihminen katsoa huomiseen iloiten ja kaiken lisäksi päästä onnellisesti perille? Näin kysellään,
eivätkä kaikki kyselijät taida edes olla niitä pessimistisimpiä. Elämässä kun on niin paljon
haasteita jokaisen matkalla.
Kristittyinä eli Kristuksen seuraajina me voimme allekirjoittaa alussa luetun raamatunkohdan.
Monet teistä ovat jo aiemmissa kenttäkirjeissään kertoneet Jumalan hyvästä johdatuksesta,
ihmeellisistä tienavauksista jne. Samoin kun meitä kohtaa ajalliset kipeät asiat, niin
Jumalamme lohdutuksen läsnäolo on silloinkin mukana. Herramme lupaukset kestävät ja
jaetaan juuri meille, apua tarvitseville.
Kohta, josta lainauksen olen ottanut, on äärimmäisen rikas luku. Juuri edellä on sanottu
joitakin suuria asioita ja sen jälkeen on otsikko; Riemukas kotiinpaluu. Monelle teistä lieneekin
niin, että palaatte nyt ”kotiin”. Lähetti ei aina liene kahden maan kansalainen, kuten useimmat
meistä, vaan kolmen maan. On kotimaa, on ystävämaa, lähetyksen kenttä ja on yhteinen
taivaan maa, taivaan koti.
Tärkeää ja suurta se, että meillä on yhteinen Taivaan koti, jonne saamme olla matkalla ja
jonne kutsumme me lähettäjät uusia matkaajia täällä kotimaassa ja te lähetit uusia matkaajia
siellä omilla työalueillanne.
Yhteiseksi rohkaisuksi siihen, että iloiten saamme lähteä ja onnellisesti päästä perille,
muutama katkelma kyseisen raamatunkohdan edeltä:
Jes. 55:7: ”Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa, kääntyköön takaisin Herran
luo, sillä hän armahtaa, turvautukoon Jumalaan, sillä hänen anteeksiantonsa on runsas.”
Jes. 55:8: ”Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun
teitäni, sanoo Herra.”
Jes. 55:9: "Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni
teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella.”
Jes. 55:10: ”Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa vaan kastelevat
maan, joka hedelmöityy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän,”
Jes. 55:11: ”niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan
täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen
lähetän.”
Noin Hyvä Herramme lupaa. Olkaa siis turvallisella mielellä. Aamen.

