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Lähetys — Raamatun punainen lanka  
 

Tiivistelmät Kaarina Hoffrénin puheesta lähetyksen aluekoulutuspäivässä Joensuussa 

6.10.2007 

 

”Työntekijämme vievät hyvää sanomaa ensisijaisesti vähiten evankelioiduille kansan-

ryhmille, kääntävät Raamattua niiden kielille ja tekevät lukutaitotyötä. Kansallisia seura-

kuntia autetaan evankelioimis-, opetus- ja kirjallisuustyössä unohtamatta hädässä olevi-

en ihmisten, erityisesti lasten, auttamista.” (Vapaakirkon lähetysnäky)  

 

Lähetystyö on kristillisen seurakunnan keskeisin ja tärkein tehtävä. Se kulkee punaisena 

lankana läpi Raamatun ja on mukana alusta loppuun — ei vain UT:ssa tai Jeesuksen an-

tamassa lähetystehtävässä. Jumalan antaman lähetystehtävän huipentuma on kuvattu 

Ilm. 7:9, jossa suuri kansanjoukko palvoo Jumalaansa ja Jeesusta Kristusta, Pelastajaan-

sa. Siinä on ihmisiä kaikista maista, kansoista, heimoista ja kieliryhmistä.  

 

 

Lähetys VT:ssa  

 

Jo Vanhasta testamentista löytyy henkilöitä, joiden elämässä toteutuu Jumalan kutsu ja 

lähetystyö. Vedenpaisumuksen jälkeen Jumala antaa Nooalle lupauksen, joka koskee 

koko ihmiskuntaa. (1. Moos. 8:1–17).   

Jumala kutsuu Aabrahamin, lähettää hänet ennalta tuntemattomaan maahan, vieraan 

kulttuurin keskelle, jotta Jumalan valittu kansa kerran perisi sen. Aabrahamin kanssa 

tehdyn liiton kautta tulee ihmiskunnalle mahdollisuus päästä jälleen yhteyteen Jumalan 

kanssa (1. Moos. 12).  

Joosef on myös henkilö jonka elämän kautta Kaikkivaltias Jumala tulee tunnetuksi (mm. 

1. Moos. 45:5 ja 50:20). Monia muitakin henkilöitä Jumala kutsui ja lähetti, kuten Moo-

ses, Joosua ja Ruut.  

 

 

Luodut Jumalan kuvaksi  

 

Päästäksemme lähetystyön juurille on katsottava ihmisen luomiseen, syntiinlankeemuk-

sen vaikutuksiin ja Jumalan pelastustekoon Jeesuksen kautta.  Ihmisen alkuperä on Ju-

malan luomistyössä (1. Moos. 1:26–27) ja hänet on luotu luomakunnan edustajaksi 

muuhun luomakuntaan nähden. Jumalan antama valtuutus koskee kaikkia ihmisiä kaik-

kialla maailmassa.  

Ihminen on luotu Jumalan kaltaiseksi, eli hän on perimmältä olemukseltaan samanlainen 

kuin Jumala. Hän on ajatteleva ja tunteva persoona, hänellä on minuus ja oma tahto ja 

kyky kommunikoida, olla vuorovaikutuksessa myös Jumalan kanssa.  

Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, eli hänellä on samanlainen moraalinen olemus kuin 

Jumalalla. Jumala on pyhä ja oikeamielinen, hän on myös rakkaus. Ihminenkin on kutsut-
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tu olemaan pyhä (Ef. 1:4), rakastava, oikeamielinen jne. Hänellä on tietoisuus oikeasta ja 

väärästä.  

Ihminen on asetettu hallitsemaan eli varjelemaan ja viljelemään maata. Se on ihmisen 

tehtävä. Ihminen eroaa muusta luomakunnasta juuri siinä, että hänet on luotu Jumalan 

kuvaksi ja hänen sisimpäänsä on annettu Jumalasta lähtöisin oleva elämän henki (1. 

Moos. 2:7). 

 Uudessa testamentissa asia syvenee: Jeesuksessa Jumalan kuva toteutui täydellisesti 

(Hepr. 1:2–3). ”Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän 

ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla.” (Myös Kol. 1:15)  

 

Täyttymys Jeesuksessa 

 

Jeesuksessa meidät asetetaan ennalleen ja tavoitteena on tämä: ”Sillä ne, jotka hän on 

edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi 

esikoinen monien veljien joukossa; mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on 

myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka 

hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. (Room. 8:29–30).  

Kaikki ihmiset kaikkialla maailmassa ansaitsevat arvostuksen ja kunnioituksen. Ovatpa 

he rikkaita, köyhiä, oppineita, vailla koulutusta, terveitä tai sairaita. Ihmisyyden voi selit-

tää vain Jumalasta käsin.  

 

Luodut Jumalan yhteyteen  

 

Ihminen on tarkoitettu elämään henkilökohtaisessa yhteydessä Luojansa kanssa. Kuten 

Jumala on yhteyden Jumala, myös ihminen kaipaa Jumalan yhteyteen.  

Jeesus kysyy (Mark. 12:29–34): ”Mikä käsky on kaikkein tärkein?” ja vastaa: ”Tärkein on 

tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Juma-

laasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.’ Toinen on tämä: 

’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Näitä suurempaa käskyä ei ole.”  

Yhteys Jumalaan on enemmän kuin mikään muu ja se on annettu meille jo luomisessa. 

Kristinusko on sydämen uskoa. ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut.”  Se riittää.  

Vaikka ihmisen yhteys Jumalaan syntiinlankeemuksessa katkesi ja Jumalan kuva ihmises-

sä turmeltui, Jumalan päämäärää se ei muuttanut. Ihmisen luonnollisin tila on edelleen 

elää Luojansa yhteydessä.  

Lähetystyö merkitsee ihmisen saattamista tietoiseksi mahdollisuudesta päästä takaisin 

alkuperäiseen Jumala-yhteyteen, johon hänet on luotu. Lähetystehtävä on selkeä, yksin-

kertainen ja edelleen voimassa: Luomistyön perusteella jokainen yksilö on Jumalan sil-

missä arvokas. Evankeliumi Jeesuksesta kuuluu ”kaikille luoduille” (Mark. 16:15). Jokai-

nen ihminen on Herralle yhtä arvokas kuin sinä tai minä.  
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Kutsumista Jumala-yhteyteen 

  

”Työntekijämme vievät hyvää sanomaa ensisijaisesti vähiten evankelioiduille kansan-

ryhmille, kääntävät Raamattua niiden kielille ja tekevät lukutaitotyötä. Kansallisia seura-

kuntia autetaan evankelioimis-, opetus- ja kirjallisuustyössä unohtamatta hädässä olevi-

en ihmisten, erityisesti lasten, auttamista.” (Vapaakirkon lähetysnäky)  

 

Jumalan kuvaksi ja yhteyteen luotu ihminen lankesi Saatanan houkuttelemana syntiin ja 

joutui eroon Jumalasta. Se ei ollut mitätön erehdys vaan rikoksista suurin. Luotu — ih-

minen — rikkoi Luojansa käskyä halutessaan tulla kaikkitietäväksi kuten Jumala (1. 

Moos. 3). Saatana on edelleen sama, ihmisen iankaikkisen sielun vihollinen ja tuhoaja.  

Syntiinlankeemuksen ydin on ihmisen sydämen ylpeys, itseriittoisuus, Jumalan sanan 

kyseenalaistaminen: onko Jumala todella sanonut?  

Syntiinlankeemuksen seurauksena oli kertakaikkisen radikaali ero Jumalasta niin fyysi-

sen, psyykkisen kuin hengellisen todellisuuden tasoilla. Se vei avoimen yhteyden Juma-

laan, lähimmäiseen ja todelliseen itseen.  

 

Monet kyselevät itseltään ”kuka minä olen” vastausta saamatta. Elämän vaikeudet ovat 

tulleet muuriksi sisimmän ympärille. Tämän on vihollinen saanut aikaan. Vain Jeesukses-

sa ihminen tulee jälleen omaksi itsekseen.  

Lankeemus vei yhteyden myös luomakuntaan, huolenpito ja vastuu siitä unohtuivat. Ei 

välitetä mitä muualla tapahtuu, ei aina edes oma ympäristö ole tärkeä.  Ihminen ajautui 

syntinsä tähden tilaan, jossa hän omine mahdollisuuksineen on tuomittu iankaikkiseen 

kadotukseen, lopulliseen eroon Jumalasta (Room. 3:23, 6:23).  Monet sanovat, ettei se 

haittaa, jos joutuu helvettiin, siellä on paljon tuttuja. Helvetti ei ole paikka, missä on ys-

täviä. Se on ikuista yksinäisyyttä, tyhjyyttä, pohjaton kuilu (Ps. 88:7) ja täydellinen ero 

Jumalasta ja lähimmäisistä. 

  

Ihmiskunta on monin tavoin yrittänyt tavoittaa yhteyttä — taivasta — omin voimin ja 

keinoin. Ensimmäinen yritys oli Baabelin torni (1. Moos. 11:1–6). Maailman historiasta 

näemme, että tällaisia pyrkimyksiä on ollut menneinä aikoina ja niitä näemme omanakin 

aikanamme. Ihminen pyrkii ratkaisemaan asiat milloin minkäkin ideologian kautta.  

Yhteistä näiden pyrkimysten lopputuloksille on, että kun ihmisestä tai hänen aikaan-

saannoksestaan tulee mahtava järjestelmä, siinä ei ole tilaa todelliselle Jumalalle. Järjes-

telmä ottaa Jumalan paikan suhteessa toiseen ihmiseen ja iankaikkiseen Jumalaan.  

Jumalan kysymys ihmiselle on yhä: ”Missä sinä olet?” (1. Moos. 3:9)  

 

Yhteyden ennalleen asettaja  

 

Ihmisellä itsellään ei ole kykyä tai mahdollisuutta palauttaa Jumala-yhteyttä. Olemme 

täysin Jumalan varassa. Hänen täytyi tulla ihmiseksi ja uhrata oma ruumiinsa ja henken-

sä ihmisen puolesta, sovittaa ihmisen rikos ja näin lunastaa ihminen takaisin itselleen 

(Joh. 1:1–2 ja Room. 5:15–19). Kolmiyhteinen Jumala on rakastava ja ihmistä etsivä Ju-

mala. ”Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan” 
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(Luuk. 19:10).  Ainoa pelastustie elävän Jumalan yhteyteen on Jeesus Kristus (Joh. 14:6, 

Ap. t. 4:12, Tiit. 3:4–5, Kol. 1: 19–20).   

 

Mikään uskonto, ideologia tai maailmankatsomus ei pelasta ihmistä. Sen voi tehdä yksin 

Jeesus Kristus. Hän kantoi ristillä koko ihmiskunnan synnit ja sovitti kuollessaan koko 

maailman Jumalan kanssa. Ei vain joidenkin etuoikeutettujen, vaan kaikkina aikoina 

maapallolla eläneiden ihmisten kanssa. Tämä ilosanoma kuuluu viedä kaikille ihmisille 

rotuun, uskontoon, kieleen tai yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta.  

 

Tässä on niin vahva lähetystyön raamatullinen perusta, ettemme voi olla viemättä sa-

nomaa Jumalan valmistamasta pelastustiestä kaikkeen maailmaan, kaikille luoduille. 

Tehtävässä mukana oleminen on valtavan ihana etuoikeus. Lähetystyön kautta avaam-

me ihmisille mahdollisuuden päästä takaisin alkuperäiseen avoimeen Jumala-yhteyteen. 

Tarjoamme heille todellista ihmisarvoa — olla ja elää Jumalan kuvana, henkilökohtaises-

sa yhteydessä elävän persoonan, Jeesuksen kautta.  

 

Pelastus koskee kaikkia  

 

”Hän tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1. Tim. 

2:4). Totuus pelastuksesta on vain yhteydessä Jeesukseen Kristukseen. Mitkään syyt ei-

vät ole riittävän hyviä lähetyskäskyn laiminlyömiseen. Jumala ei pelasta ihmistä valta-

kuntaansa vain itsensä tähden, vaan myös tehtävää varten (2. Kor. 5:14–15, 18–19. Tar-

vitaan niitä, jotka vetoavat: ”Pyydämme Kristuksen puolesta: suostukaa sovintoon Juma-

lan kanssa” (2. Kor. 5:20–21, 6:1). Lähetystyöntekijä on tällainen vetoaja.  

 

Olemme pyhä kansa, kuninkaallinen papisto, erotettu julistamaan Herran töitä. Olemme 

erotettuja vanhasta elämästämme, Saatanan hallintavallasta, palvelemaan elävää Juma-

laa.  ”Onhan kirjoitettu: ’Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.’ Mutta 

kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, 

josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi 

julistaa, ellei häntä ole lähetetty?” (Room. 10:13–15) Tässä tulee esille Jumalan tehtä-

väksi anto ja lähetystyön välttämättömyys. Tehtävämme on viedä sovituksen sanomaa 

niille, jotka ovat siitä vielä osattomia. Tehtävämme on myös lähettää lähtijöitä.  

Vaikka Kristus kuoli koko ihmiskunnan syntien puolesta ja Jumala haluaa kaikkien pelas-

tuvan, kukaan ei voi pelastua saamatta tietoonsa evankeliumia Jeesuksesta: ”Usko syn-

tyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana” (Room. 10:17). Kuule-

minen ei pelkästään pelasta, vaan sanoma on myös otettava vastaan (1. Kor. 15:1–2, 

Joh. 12: 44–50).  

 

Jeesuksen lähetyskäsky  

 

Jeesus antaa opetuslapsilleen lähetystehtävän kolmessa eri tilanteessa ylösnousemuk-

sensa jälkeen. Lähetyskäsky ei ole erillinen tehtäväksi anto, vaan siinä kiteytyy Jumalan 

koko ihmiskuntaa koskeva pelastussuunnitelma. Tämä maailmanlaajuinen tehtävä on 
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ilmaistu ylösnousemuksen iltana Jerusalemissa (Luuk. 24:45–49, Mark. 16:15–18, Joh. 

20:21–23), myöhemmin Galilean vuorella (Matt. 28:18–20), ja Öljymäellä ennen Jeesuk-

sen taivaaseen kohoamista (Ap. t. 1:4–8).  

 

Lähetyskäskyyn sisältyy myös ajatus koko ihmisen huomioonottamisesta lähetystyössä. 

Jeesus ei vain julistanut evankeliumia suullisesti vaan myös paransi sairaita, ajoi ulos rii-

vaajia, ruokki nälkäisiä ja niin edelleen. Samalla tavoin hän on lähettänyt seuraajansa 

auttamaan ihmisiä kokonaisvaltaisesti. Vapaakirkon lähetysnäky on siis yhtä Jumalan 

mission kanssa.  


