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VIELÄ ON TILAA – TEHDÄ LÄHETYSTYÖTÄ 
 
Jesajan kirjan luvussa kuusi kerrotaan, miten Jumala kutsui Jesajan hoitamaan tärkeää 
tehtävää. Mitä yhteistä on Jesajan ja lähetystyöntekijän kutsumuksella?  
 
 
SOVITUS 
 

”Ja minä sanoin: Voi minua, minä hukun! Minulla on saastaiset huulet, ja saastaiset huulet on kansalla, jonka 
keskellä elän, ja nyt minun silmäni ovat nähneet Kuninkaan, Herran Sebaotin. Silloin yksi serafeista lensi 
luokseni kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli ottanut pihdeillä uhrialttarilta. Hän kosketti sillä minun 
huuliani ja sanoi: Katso, tämä on koskenut huuliasi, sinun syyllisyytesi on poissa ja syntisi sovitettu.” 

Jes 6:5-7 

Tänään on siunattu lähetystyöhön lahjakkaita ja ihania ihmisiä. Mutta riittäkö se, että 
lähtijä on hyvä ihminen, lahjakas, psykologiset testit ja kurssit läpäissyt henkilö? Kun 
Jesaja kohtasi Jumalan niin siinä samassa hän tunsi, kuinka syntinen hän on. Pyhän 
Hengen työ meissä saa aikaan sen, että havahdumme näkemään, kuinka puutteellisia ja 
syntisiä ihmisiä me itse kukin olemme. Tarvitsemme Jumalan anteeksiantamusta. Vain 
sellainen ihminen, jonka välit Jumalan kanssa on hoidettu kuntoon voi olla Jumalan 
sananviejä. Tämä vaatii oman syntisyyden kohtaamisen. 
 
Meidän ei tarvitse odottaa serafia ja kuumaa hiiltä koskettamaan huuliamme. Jumala on 
toteuttanut ainutlaatuisen sovitustapahtuman ihmiskuntaa varten. Ei vain harvoille ja 
valituille vaan jokaiselle ihmiselle on tarjolla sovinto Jumalan kanssa. Jokaiselle 
henkilökohtaisesti, oman sielun rauhaksi… Jumalan itsensä suunnittelema ja toteuttama 
sovinto on ainutlaatuinen myös uskontojen maailmassa. Se on valtava Jumalan rakkauden 
ja armon osoitus.  
 
Saamme uskoa, että syntimme ovat sovitetut Jeesuksen Golgatalla kärsimän 
uhrikuoleman tähden. Tämä Golgatan sovitusihme vie pois synnin ja syyllisyyden, jota niin 
helposti podemme. Haluaisimme olla pyhempiä ja puhtaampia, mutta kristittyinä 
joudumme nöyrtymään Jumalan edessä ja tunnustamaan syntimme ja syyllisyytemme. 
Hän, Jumala on luvannut armon ja anteeksiantamuksen jokaiselle katuvalle syntiselle. 
 
Jesaja puhdistettiin ennen tehtävään kutsumista. Jumalan sanansaattaja, myös 
lähetystyöntekijä on  puhdistettu, sovitettu ihminen. Hänen syntivelkansa on maksettu ja 
syyllisyys saa vaihtua Herran tekojen ylistykseen ja toimintaan Kristuksen puolesta.  

Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme 
Kristuksen puolesta: suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. 
2. Kor. 5:20 

 
Ilman sovituksen lahjan omistamista ensin itse, ei kukaan voi toimia Jumalan 
lähetystyössä. 
KUTSU TYÖHÖN 



 

”Minä kuulin Herran äänen sanovan: Kenet minä lähetän? Kuka lähtee sananviejäksi? 

Jes 6:8 

Lähetystyön tarpeellisuus kyseenalaistetaan tänä päivänä monessakin mielessä. 
Ajatellaan, että jos joku on muiden uskontojen piirissä, hänelle ei pidä enää tyrkyttää 
kristinuskoa. Minullekin sanottiin, kun olin lähdössä ensimmäistä kertaa Japaniin 
lähetystyöhön: ”Miksi sinä sinne menet, siellähän on jo omat uskontonsa.”  
 
On myös niitä, joiden mielestä sama jumaluus on taustalla kaikissa uskonnoissa,  mutta 
kristinuskon kautta voidaan välittää Kristus, ikään kuin pisteeksi iin päälle. Tähän muista 
uskonnoista kristityksi kääntyneet yleensä sanovat, että ei pidä paikkaansa: ”Se jumala, 
jota minä aikaisemmin palvoin, ei voi olla sama Jumala kuin se,  jonka minä nyt tunnen.” 
  
Toisaalta esitetään myös, että avustustyö riittää, koska monissa maissa on jo itsenäinen 
kristillinen kirkko, tämän vuoksi hengellistä työtä ei tuolloin enää tarvita. Jotkut korostavat 
omaa maatamme lähetyskenttänä siinä määrin, että toiminta pitäisi keskittää pikemmin 
tänne kuin ulkomaille.  
 
Lähetystehtävän on antanut itse Herra Jeesus Kristus kaste- ja lähetyskäskyssään. 
”Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni… kastamalla ja opettamalla” 
 
Tämä tehtäväksi anto haastaa jokaisen kristityn ja se haastaa myös lähetysjärjestöt. 
Menkää ja tehkää kaikki kansat… Minne pitäisi nyt mennä? Ja mitä nyt pitäisi tehdä? 
Nämä ovat suuria kysymyksiä jokaiselle kristitylle, joka nämä sanat Raamatusta lukee. Ja 
nämä ovat keskeisiä kysymyksiä myös lähetysjärjestölle. Tämä käsky aiheuttaa 
liikehdintää erityisesti niiden sydämissä, joille tämä kutsu ja käsky tulee eteen 
henkilökohtaisesti, joiden sydäntä tämä kutsu koskettaa. ”Menkää ja tehkää kaikki kansat 
minun opetuslapsikseni.” Tämä työ ei ole vielä valmis. Niin, Herra kutsuu. Kenet minä 
lähetän, kuka lähtee sananviejäksi?  
 
 
MINUN KUTSUMUKSENI 
 
Niin minä vastasin: ”Tässä olen, lähetä minut!” Jes. 6:8 
 
Maailmassa on monia tärkeitä tehtäviä, jotka täytyy hoitaa ja joissa tarvitaan myös 
vakaumuksellisia kristittyjä. Yhteiskunta tarvitsee toimiakseen vastuuhenkilöitä omille 
paikoilleen.  
 
Jumala kutsuu omiaan Jumalan valtakunnantyön laajaan ja monipuoliseen tehtävään. 
Joillekin se tarkoittaa kokopäiväistä seurakuntatyötä sen eri muodoissaan, joillekin työtä 
kristillisten järjestöjen palveluksessa, joillekin lähetystyötä ulkomailla, vieraan kulttuurin ja 
muiden uskontojen kannattajien keskellä.  
 
Ihmisten auttaminen tässä ajassa on tärkeää, mutta meidän on muistettava, että Jumala 
haluaa auttaa ihmisiä erityisesti myös iankaikkisesti. Ihmisen sielu ei kuole silloin, kun 
ruumiillisesti nukumme pois. Taivaallinen Isä on valmistanut meille tien iankaikkiseen 



elämään sovitustyönsä kautta. Jumalan valtakunnan työ vaikuttaa ihmisten elämään 
iankaikkisuus näkökulmasta.   
 
Jumala kysyy, kuka lähtee sananviejäksi? Ei ole helppoa olla Kristuksen pelastussanoman 
viejä, sillä maailmalle tämä sanoma on hullutus, kuten Raamattu siitä todistaa. 
Lähetystyössä ulkonaista auttamista ja sanomanjulistamista emme voi erottaa toisistaan. 
Lähetystyöntekijä on aina työssään iankaikkisuussanoman julistaja. 
 
Kristuksen kohdannut ja taivastoivossa elävä kristitty on kutsuttu Jumalan työtoveruuteen. 
Kutsu Jumalan työtoveruuteen lähetystyössä on ajankohtainen. Kuka vastaa: ”Tässä olen, 
lähetä minut”? Tämä vastaus sisältää syvän luottamuksen siihen, että Hän, joka kutsuu, 
on uskollinen. Hän ei jätä Sanansa viejää yksin. 
 
 
SANOMA 
 
Mene ja sano, käskettiin Jesajaa.   
 

Mene ja sano tälle kansalle: Kuulemalla kuulkaa älkääkä käsittäkö. Katsomalla katsokaa 
älkääkä ymmärtäkö. Paaduta tämän kansan sydän, sulje sen korvat, sokaise sen silmät, ettei 
se silmillään näkisi, ei korvillaan kuulisi eikä sydämellään ymmärtäisi -- ettei se kääntyisi ja 
tulisi terveeksi. 
Jes. 6: 9-10 

 
Jesajalle annettu tehtävä oli epäkiitollinen. Israelin kansalle oli kerrottava raskas sanoma.  
Jonkun täytyi tämäkin asia puhua julki, ja se henkilö oli Jesaja. Ei juutalaisuudessa ole 
vielä tänäkään päivänä ymmärretty, että  ihmiseksi syntynyt Jeesus on Kristus, se odotettu 
Messias. Meitä koskee tämä sama Jesajan kautta annettu varoitus. Jokainen ihminen, 
joka ei ota vastaan Kristusta, joutuu paatumuksen tilaan, hän ei kuule eikä näe eikä 
ymmärrä, mitä Jumala yrittää sanansa kautta sanoa. Lutherin mukaan tällaiset ihmiset 
loukkaantuvat kaikesta, mitä Jumala tekee ja puhuu. ”Kaikki kääntyy vain Sanaa vastaan; 
kun he eivät voi kärsiä Sanaa.” 

Sanoma, jota meidät on lähetystyössä kutsuttu viemään eteenpäin, on iankaikkisen 
rakkauden sanoma. Kaikkia maailman ihmisiä varten on valmistettuna pelastus, pelastus 
synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Tuo pelastus tapahtui Golgatan ristillä, kuten 
olemme näillä juhlilla saaneet vahvasti kuulla. Näin mekin saamme uskoa olevamme pyhiä 
ja puhtaita, sovitettuja ja sopivia Jumalan työhön, siihen työhön, jonka vaikutuksesta 
vastaa itse Jumala, Pyhän Henkensä kautta. Niin kuin Apostoli Paavali kirjoittaa 
Korinttolaiskirjeessä: ”Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun.” (1 Kor. 
3:6b) 

Vielä on runsaasti tilaa – tehdä lähetystyötä, tehdä lähetystyötä Jumalan puhdistamina, 
tehdä lähetystyötä Jumalan kutsumina.  


