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Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Jeesukselta Kristukselta. 
Aamen. (ks. Ilm. 1:4,5) 
 
”Ja he olivat alati, joka päivä pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat 
ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiitäen Jumalaa ja ollen kaiken 
kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat 
pelastuksen.” (Apt. 2:46-47) 
 
Kristuksen kirkko on kuin suuri, 2000 vuotta sitten perustettu lähetysjärjestö. Lähetystyö 
on maailman tärkein tehtävä. Te, tänään lähetysmatkalle siunattavat saatte osallistua 
tähän ykköstehtävään maailmassa. Tätä tärkeämpää hommaa ei olekaan. Me lähettäjät, 
esirukoilijat ja työn tukijat saamme olla omilla paikoillamme samassa ykköstehtävässä. 
Vain tätä tarkoitusta varten kirkko on ja toimii maailmassa. Muuta virkaa sillä ei oikeastaan 
olekaan! 
 
Apostolien teoissa on ihana kuvaus kristillisestä kirkosta aidoimmillaan: Pysyminen 
apostolisessa opissa, rukous, yksimielisyys, ehtoolliselle kokoontuminen, kodikkuus, 
kiitollinen tyytyminen kohtuulliseen toimeentuloon ja Jumalan ylistys. Seurakunta sai 
kokea jopa suosittuna olemista ja joka päivä oli niitä, jotka saivat pelastuksen lahjan. – 
Voisiko meidänkin lähetystyömme olla tällaista? Voisiko kristillinen kirkko tänään kokea 
jotain vastaavaa? Vastaan tähän kysymykseen vain siltä osin, että hengellisessä työssä 
voidaan odottaa menestystä ja edistymistä vain siellä, missä pyydetään saada pysyä 
Jumalan sanassa, siellä, missä rukoillaan, sovitaan asioita anteeksiantamuksen, 
anteeksipyytämisen ja anteeksiuskomisen hengessä. Silloin on luonnollista, että huulilta 
nousee Jumalan kiitos eikä kirous ja nurina. Mutta sekin on lähetystyön ja kristittynä 
elämisen todellisuutta, että kaikesta huolimatta joudumme kohtaamaan vastustusta, 
pilkkaa ja vainoakin.  
 
Tänä päivänä meitä kuulee varoitettavan milloin mistäkin syrjinnän lajista. Minäkin haluan 
olla ajankohtainen ja varoittaa syrjinnästä, nimittäin Jumalan sanan, Pyhän Raamatun 
syrjinnästä. Tästä syrjinnän lajista en ole kuullut median välityksellä varoitettavan tai 
oltavan edes huolissaan. Kuitenkin tämä syrjinnän laji on  kaikista vaarallisin ja tuhoisin 
niin ajallisesti kuin iankaikkisesti. Lähetystyössä ja kirkon elämässä Sanan syrjinnällä on 
kaikista vakavimmat ja tuhoisimmat seurauksensa niin opissa kuin elämässä.  
 
Koko maailma on seurannut viime päivinä nuoren sudanilaisen kahden pienen lapsen 
äidin, Marian Yehya Ibrahimin taistelua elämästä ja kuolemasta. Kyse ei ole nyt vakavasta 
sairaudesta, vaan islamin osoittamasta vihamielisyydestä kristityiksi kääntyneitä kohtaan. 
Tämä nuori äiti vangittiin ja tuomittiin kuolemaan, koska hän tunnusti olevansa kristitty, 
eikä suostunut luopumaan uskostaan ja koska hän oli avioitunut kristityn eteläsudanilaisen 
miehen kanssa. Hän joutui synnyttämään toisen lapsensa Khartumin vankilassa. Perheen 
puolesta on rekrytoitu kristityt esirukoukseen eri puolilla maailmaa. Muutama päivä sitten 
saimme ilouutisen, että hänet lapsineen oli vapautettu, mutta torstaina koko perhe 
pidätettiin Khartumin lentokentällä uudelleen. Perjantaina uutisoitiin uudesta 



vapauttamisesta... Elämme ja teemme Jumalan valtakunnan työtä tässä maailmassa 
henkivaltojen taisteluareenalla. 
 
Lähtijöitä, lähettäjiä, omaisia ja meitä kaikkia kiinnostanee kysymys, onko lähetystyö 
turvallista? Meille on tähän liittyen Jeesuksen lupaus, johon on tyytyminen: ”Minä olen 
teidän kanssanne”. Saamme miettiä, mitä kaikkia asioita tuo lupaus sisältää? Ja jos emme 
pääse ihan kattavaan luettelointiin, niin vielä tärkeämpää on muistaa, kuka tuon lupauksen 
on meille antanut: Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus, joka meni ristille 
sovittaakseen syntimme ja avatakseen sinulle ja minulle sekä koko maailmalle tien 
taivaaseen, pelastukseen. On selvää, että ”naarmuitta” emme täältä kukaan selviä. Ilman 
ristin ja riskin ottamista lähetystyötä ei voida tehdä. Toisaalta tilastojen mukaan suurin osa 
ihmisten elämän onnettomuuksista tapahtuu kotioloissa. Tämän ajallisen turvattomuuden 
keskellä on varmaa, että Jeesukseen uskoessamme olemme iankaikkisesti turvassa. 
Sleyn läheteille ottama matkavakuutus kattaa vain tiettyjä ajallisia asioita, mutta 
Jeesuksen sovitustyö ja siihen uskominen takaa meille turvallisen pääsyn perille taivaan 
kotiin. 
 
Aamen. 
 


