Lähetys, kenelle kuuluu?
Lähetys on seurakunnan ydintehtävä ja kuuluu kaikille seurakuntalaisille.
Raamatussa jokainen evankeliumi sisältää vähän eri muodossa
lähetyskäskyn. Matt. 28: 18–20 Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui
heille näin ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa
heitä Isän ja Pojan ja Pyhä Hengen nimeen ja opettakaa heitä
noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja
katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”
Muut kohdat ovat Mark. 16:15, Luuk.24: 45–48, Joh.20:21. Jeesus toi valon maailmaan, hänen persoona ja
työ kosketti koko maailmaa. Jeesus on sovittanut ristillä kaikkien ihmisten synnit.
Lähetystyötä tehdään, jotta kaikki kuulisivat sanoman Kristuksesta. Myös Siikalatvan seurakunnalla on
lähetit Keniassa Jorma ja Satu Arkkila perheineen ja Etiopiassa Taina Taskila. Nimikkotyöalueet ovat Nepalin
kenttä, Hosainan kuurojenkoulu Etiopiassa, Piplianseuran Intian työn tukeminen sekä Keski-Aasian työ.
Lähetystyö on siis evankeliumin julistusta, palvelua, lähtemistä, lähettämistä, rukousta, varainhankintaa,
yhteydenpitoa ja tiedottamista. Lähettäjä on tärkeä, sillä ketään ei voida lähettää, ellei ole lähettäjiä. Ei
evankeliumia julistaa, ei sairaalaa eikä kirkkoa tai kaivoja voida rakentaa, ei aapiskirjaa kirjoittaa tai ym. Ellei
joku varusta lähtijää tai hanki niitä varten varoja.
Apostoli Paavali sanoo Room. 10: 14–15 ”Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen Herraa, jos he eivät
usko häneen? Entä kuinka he voivat uskoa häneen, jos he eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei
kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty?
Onhan kirjoitettu:” Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet!” Meille on ilosanoma tuotu Joulun
aikaan ja olemme saaneet laulaa joulun tuomaa ilosanomaa kauneimmissa joululauluissa kirkoissa
lähetystyön hyväksi. Kiitoksia kaikille seurakunnan vapaaehtoisille ja tukijoille tekemästänne työstä.
Toivotan rauhallista ja siunattua joulua kaikille Siikajokilaakson lukijoille virren 31 säkeistön mukaan ”Jo,
joulurauha, saavu, jää nyt joka sydämeen, luo toivon, ilon lämmin sää maailman kylmyyteen. Vieraaksi saan
nyt kuninkaan, et muutu; Herra, milloinkaan! Jo, joulurauha, saavu, jää, luo toivon lämmin sää.”
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