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Kun kirjoitan tätä kirjettä niin vielä ei ole Ruotsissa alettu 
käyttää rokotetta koronavirusta vastaan. Mutta kun sinä 
luet tätä kirjettä, niin toivottavasti silloin tilanne näyttää 
toisenlaiselta. Mutta tällä vaikealla ajalla on myös ollut  
toinen ulottuvuus joka meille kristityille on tärkeä - poh-
diskelun aika - aika mietiskellä mitä tarkoittaa olla kris-
titty ja elää konkreettisesti kristinuskossa yhteyskunnassa 
jota korona koettelee ja uudessa tilanteessa jota kutsumme 
nimellä ”koronan jälkeinen aika”. Teot puhuvat enemmän 
kuin sanat, näin sanomme aika usein. Mitä tämä tarkoit-
taa kristitylle? Pyhä Franciscus Assisilainen sanoi Julistakaa 
aina evankeliumia, ja käyttäkää tarvittaessa sanoja.

Tämä kirje käsittelee lähetystä. Kirkko, Sinä ja minä, olemme 
kutsuttuja lähetystyöhön. Kun katselen taaksepäin omaa 
lähetyshistoriaamme niin sitä on paljon leimannut aja-
tus ”oikeasta ja väärästä”. Me kristityt olemme oikeassa ja  
kaikki toiset väärässä. Tänään ajattelen näin: Sen, että olen 
oikeassa ei tarvitse tarkoittaa sitä, että Sinä olet väärässä. 
Mitä tarkoittaa siitä näkökulmasta katsottuna käsitys  
lähetyksestä ja mikä on kirkon lähetyskutsu? 

Menkää siis ulos maailmaan! Kirkosta lähetystyös-
sä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetus-
lapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen 
nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä 
minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen 
teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.  
(Matt 28:18-20) 
  Moni varmasti tuntee nämä lähetyskäskyn sanat. Me 
kuulemme ne joka kerta kun joku kastetaan kirkossa. Kas-
teessa jokainen meistä on saanut tehtävän – jakaa Jumalan 
rauhaa ja rakkautta maailmassa. Syy siihen miksi kastam-
me ja teemme ihmisistä Jumalan opetuslapsia on hänen 
rakkautensa meitä kohtaan. Jumala haluaa että tunnemme 
itsemme rakastetuiksi ja että saamme elää rauhassa tois-
temme kanssa. 
 
On paljon sellaista, joka painaa ja uuvuttaa meitä  
elämässämme eikä aina ole niin helppoa olla ihminen. 
Siksi tarvitsemme toisiamme. Siksi Jumala tarvitsee meitä 
– levittämään rakkautta, uskoa tulevaisuuteen ja toivoa. 
Toivo kantaa meitä palasen matkaa silloin kun emme itse 
jaksa. Lohdutus saa meidät jaksamaan ja ottamaan seuraavan 
askeleen kun kaikki muu pettää. Ja rakkaus antaa meidän 

elää rauhassa toistemme ja itsemme kanssa - sellaisina 
kun olemme. Tämä ihmeellinen lupaus jonka Jumala 
on laittanut toivon pohjaksi : Minä olen teidän kanssan-
ne joka päivä maailman loppuun asti. Me emme ole yksin. 
Tämä lupaus on pohjavireenä koko lähetyskäskyssä. 
Lähetyksen voima on Jumalassa, ei meissä. Siis Juma-
lan voiman kanssa voimme lähteä liikkeelle, meidän ei 
tarvitse jaksaa ja selvitä kaikesta itse. Lähdem me siis 
viemään sanomaa eteenpäin Jumalan tähden, Jumalan  
rauhan tähden, siksi että Jumalan rakkaus leviäisi 
maailmassa.      
 
Huolimatta lähetystyön ikävästä historiasta johon liittyy 
väkivaltaa ja loukkauksia lähetyksen nimissä, on lähetys 
eli missio yksi kauneimmista sanoista joita on olemassa. 
Mission, joka on latinaa, tarkoittaa lähettämistä, lähett-
ämistä tehtävään. Joku luottaa meihin ja tarvitsee meitä 
tehtävässä: ojentamaan armoa, arvostusta ja vapautta kaikil-
le ihmisille. Jumala tarvitsee sinua ja minua tehtäväänsä 
maailmassa! Se on huimaava ajatus. 
 
Jumala haluaa meidän apuamme eheyttämään sitä  
särkyneisyyttä, joka maan päällä vallitsee luomakunnan 
ja ihmisten välillä. Siinä on lähetyskäsky tiivistettynä.  
Se voi olla hyvin pientä ja samalla kertaa isoa ja 
päätähuimaavaa. Lähteä ulos maailmaan, niin kuin  
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lähetyskäsky meitä kehottaa – se voi olla käymistä  
naapurin luona yksinäisyyden ja vaikean ajan keskellä. 
Tai vaikkapa ruokaostosten tekemistä hänelle joka ei 
sitä itse jaksa tehdä. Se voi olla roskien lajittelemista ja 
sillä tavalla koko luomakunnan auttamista. Se voi olla 
vastatulleiden pakolaisten oikeuksien puolustamista  
ihmisarvoiseen elämään meidän yhteiskunnassamme 
ja myös koko maailmassa. Se voi olla sitä, että keskustelee 
Jumalasta kunnioittavasti ja uteliaasti toisten ihmisten 
kanssa joilla on eri uskonto.  Se voi olla sitä, että tukee 
yksittäisiä henkilöitä ja järjestöjä jotka levittävät toivoa 
ja uskoa tulevaisuuteen kaikkialla maailmassa. Se voi 
olla sitä että kutsuu toisia ihmisiä jumalanpalvelukseen, 
messuun ja jakamaan uskoa.  Jumalan rakkautta ja  
rauhaa voi levittää niin  arkisissa tilanteissa, juhlallisissa 
tilaisuuksissa kuin myös kansainvälisissä yhteyksissä.

Maanpäällä niin kuin taivaassa 
Jumalan lähetystyö kuuluu yhteen Jumalan valtakunnan 
kanssa, kaipaus siihen että se olisi läsnä niin kuin  
rukoilemme: ”myös maanpäällä niin kuin taivaassa”. 
Kun Jeesus puhuu meille Jumalan valtakunnasta,  
vertauksessa hapantaikinasta (Luuk 13:21), sinapinsie-
menestä (Luuk 13:19), suolasta (Matt 5:13) ja lampus-
ta jota ei saa panna vakan alle (Mark 4:21), niin hän 
antaa meille ennen kaikkea luottamusta. Luottamusta  
tulevaisuuteen, josta emme mitään tiedä, kylvämisen 
edellä joka täytyy tehdä sadon saamiseksi ja jota emme 
ehkä koskaan saa nähdä ja luottamuksesta omaan  
itseemme – olemme valittuja, emme täydellisyytemme 
ja erinomaisuutemme tähden, vaan siksi että Jumala 
tarvitsee meitä, sellaisina kun olemme, jopa haavoi-

nemmekin. Avilan Teresan kerrotaan lausuneen, että 
Kristuksella ei ole muita käsiä kuin sinun; Kristuksella 
ei ole muuta ruumista kuin sinun, ei muita käsiä kuin si-
nun, ei muita jalkoja kuin sinun. Sinun silmilläsi Kristus 
myötätuntoisesti katsoo maailmaa. Sinun jaloilla hän 
kulkee ympäriinsä ja tekee hyvää. 
 
Sekä hapantaikina että sinapinsiemen pitävät sisällään 
sanoman ajasta ja kärsivällisyydestä. Sillä vähällä jonka 
teemme ei ehkä tunnu olevan merkitystä, mutta lopu-
lta kaikki tulee hapatetuksi ja vähitellen tulemme näke-
mään ”kaikkein suurimman puun” kasvavan ”kaikkein  
pienimmästä siemenestä”. Hapantaikina pitää sisällään 
vertauksen luomisvastuustamme - meidän pitää vaiva-
ta ja työstää hapanjuuri jauhoihin. Sitten odotamme.  
Kaikki työ ei ole meidän - mutta me luomme yhdessä. 
 
Vertauskuva suolasta kertoo jotain tärkeää terävyydestä ja 
rohkeudesta; että uskaltaa erottautua, korottaa äänensä, 
uskaltaa puhua niin että sanoma rauhasta ja arvonan-
nosta tulee selväksi kaikille ihmisille kaikissa yhteyksissä 
missä liikummekin. 
Olla suolana, niin kuin Jeesus kehottaa meitä olemaan, 
käsittelee sitä että meidän pitää miettiä missä suolaamme 
tarvitaan niin ettei Jeesuksen sanoma väljähdy eikä  
suola käy mauttomaksi. Hyödyntää uskomme te-
oksi käsittelee avoimuutta ja anteliaisuutta joka pitää  
sisällään suolan ”rohkeuden” niin että uskaltaa selkeästi 
puhua Jeesuksesta samalla kertaa kun antaa ihmis-
ten joilla on toinen uskonto puhua selkeästi omasta  
rakkaudestaan Jumalaan. 
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Kun puhutaan vertauksesta lampusta jota ei pidä panna 
vakan alle, ajattelen kuinka lähetystyö, minäkuva ja  
ylpeys kuuluvat yhteen. Meidän täytyy laittaa liikkeel-
le toisenlainen kertomus kuin se joka nyt niin useasti  
esitetään kun puhutaan kirkon kriisistä. Kirkkona, 
seurakuntalaisina, työntekijöinä, vapaehtoisina, orga-
nisaationa, jumalanpalvelukseen osallistujina ja vierai-
lijoina meillä on uskomatonta potentiaalia ja uskomat-
tomia mahdollisuuksia. 
 
Meidän tehdä niin kuin Jeesus meiltä pyytä, antaa 
lamppumme valaista niin että tulee selkeästi esille, miksi 
olemme kirkko, miksi olemme kristittyjä, mitä teemme, 
haluamme, mihin uskomme ja mitä voimme - ei niin 
että näyttäisimme oman erinomaisuutemme, vaan että 
Jumalan suunnitelma loistaisi meissä ja maailmassa. 
Meidän ei tarvitse mennä muualle tai muuttua toiseksi 
voidaksemme suorittaa Jumalan lähetystehtävää. Meid-
än tarvitsee vain ”kaivaa siinä missä itse seisomme”, 
omassa maaperässämme, omassa elämässämme. Mitä 
enemmän tulemme siksi miksi meidät on luotu, sitä  
lähemmäksi Jumalaa ja toisiamme tulemme ja sitä  
kirkkaammin lamppumme valaisee. 
 
Lähetyksessä ei ennen kaikkea ole kysymys käännyttä-
misestä tai siitä että ”voittaa niin monta sielua Kristuk-
selle kuin on mahdollista, vaikka lähetyshistoriamme 
toisinaan on siltä näyttänyt. Menkää ja tehkää kaikki 
kansat opetuslapsiksi, se alkaa aina siitä että me itse 
olemme opetuslapsia. Yhdessä koko maailman kanssa 
voimme eheyttää maailman. 
 
Nuori fidziläinen nainen, Adi Mariana Waqas puhui 
isossa Lähetyskonferenssissa Tansaniassa 2018. Silloin 
hän sanoi viisaasti että mitä tarkoittaa olla Jeesuksen 
opetuslapsena: Alkuperäiskansojen edustajana kannan 
mukanani kipua joka kuvastaa Äiti Maata, Jumalan 
ihanaa luomiskuntaa. Se tarkoittaa että me yhdessä  
kannamme luomakunnan avunhuutoa, mikä tarkoittaa 

että me emme saa unohtaa että me Jeesuksen opetus-
lapsina olemme Jumalan hyvien uutisten tuojia kaikille 
heille jotka kaipaavat oikeudenmukaisuutta, eheytystä 
ja anteeksiantoa. Meidän suuri tehtävämme on olla Je-
esuksen opetuslapsina niin että yhdessä muutamme ja 
eheytämme maailman. 
Voin vain yhtyä hänen sanoihinsa: Meidän lähetys- 
tehtävämme on olla Jeesuksen opetuslapsia sillä tavalla 
että yhdessä muutamme ja eheytämme maailman. 
 
Rakkaat seurakuntalaiset, olkaa ylpeitä siitä mitä teette ja 
olette. Niin pienessä kuin suuressakin. Jatkakaa kaiva-
mista siiinä missä seisotte. Jatkakaa toistenne tukemista 
ja kannustamista. Jatkakaa leivän murtamista solidaa-
risuudessa luomakunnan ja muun maailman kanssa. 
Jatkakaa anteeksiannon ojentamista toisillenne. Jatkakaa 
toimimista oikeudenmukaisuuden, vapautuksen, arvo-
stuksen ja sovinnon puolesta. Ja jatkakaa rukoilemista. 
Yhdessä voimme muuttaa maailman, niin että voimme 
alkaa aavistaa taivaan maan päällä! Ja muistakaa – hän 
on kansamme kaikkina päivinä, maailman loppuun asti. 

”Yhdessä voimme muuttaa maailman, 
niin että voimme aavistaa taivaan maanpäällä!”

Keskustekysymyksiä: 
1. Mitä ajattelet kun kuulet sanan lähetys? 
2. Miten voit elää opetuslapsena omassa elämässäsi? 
3. Mitä haluat jakaa omasta uskostasi? 
4. Millä tavalla voi toisten usko rikastuttaa sinun uskoasi? 

Lisää lukemista: 
”Luota, kuuntele, elä – keskusteluaiheita matkan varrelle”,  
Åke Bonnier, Verbum 2020 

Toivon Jumalan rikasta siunausta tehtävässäsi Jumalan 
lähetystyössä! 
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