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Lähetystyön haasteet  
 
Oulun vapaaseurakunnan pastori Risto Wotschke puhui Lähetyksen aluekoulutuspäivässä 

lokakuussa hengellisten johtajien ja seurakuntalaisten lähetysvastuusta. Seuraavassa on  

lyhennelmä hänen puheestaan. 

 

Oswald Smith on tullut tunnetuksi laajasta lähetystyöstään ja innostavista saarnoistaan, 

joilla hän on haastanut erityisesti nuoria. Luettuani uudelleen Smithin kirjan The Chal-

lenge of Missions tulin siihen tulokseen, että todellinen lähetyksen haaste olemme me 

vastuunkantajat.  

 

Emme ole saarnanneet niin, että seurakunta olisi innostunut uhraamaan ja rukoilemaan 

lähetyksen puolesta, emmekä innostaneet nuoria lähtemään. Emme ole tuoneet riittävän 

voimakkaasti esille, että pakanat joutuvat kadotukseen, mikäli he eivät kuule Jeesuksesta.  

Olemme pitäneet tehtäviä ja toimikuntia tärkeämpinä kuin evankeliointia ja maailmanlä-

hetystä. Olemme ylisyöttäneet seurakuntaa hienoilla saarnoilla ja iloinneet täyttyneistä 

penkeistä, mutta emme ”potkaisseet” ihmisiä liikkeelle. Olemme arvostaneet muita seu-

rakunnan tehtäviä enemmän kuin maailman evankeliointia. Kuitenkin Jeesuksen käsky 

oli hyvin selvä. Hän kehotti meitä menemään ja tekemään kaikista kansoista hänen ope-

tuslapsiaan.  

 

Suurin osa työstämme keskittyy kuitenkin omaan paikkakuntaamme ja sen uskoviin. 

Olemme lukeneet Ap.t. 1:8 väärin: ”...te tulette olemaan minun todistajani ensin Jerusa-

lemissa, sitten koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.” Siellä ei kui-

tenkaan sanota ensin ja sitten vaan ”sekä…että”. Emme voi puolustautua sillä, että täällä 

on vielä niin paljon tehtävää. Meidän tulee tehdä työtä sekä kotikaupungissa että lähetys-

kentillä.  

 

 

Asioiden tärkeysjärjestys  
 

Kuvittele, että olet tilannut miehen korjaamaan keittiön putkia. Kun palaat kotiin, työ on 

levällään ja putkimies maalaa olohuoneen seiniä. Mitä sanoisit? Tuskin olisit valmis 

maksamaan hänelle.  

 

Onko lähetyksellä seurakunnissamme sille kuuluva arvostus ja asema? Maailman evanke-

liointi on seurakunnan tärkein tehtävä. Jumalalla oli vain yksi Poika ja hän teki hänestä 

lähetystyöntekijän. Kun Jeesus kuoli ristillä, hän kuoli koko maailman puolesta.  

Jumalalla on näky maailmasta, mutta näemmekö me vain oman seurakuntamme ja paik-

kakuntamme tarpeet. Saatamme myös ajatella, että olemme aivan erityisesti Jumalan ra-

kastamia. Israel on Jumalan silmäterä, mutta sen jälkeen tulee Suomi, onhan meillä lipus-

sakin samat värit ja Jumala on antanut tälle kansalle monia herätyksiä. Tosiasiassa Raa-

matussa ei ole lupauksia erityisesti Suomen kansalle. Sen sijaan siellä on lupauksia mus-

limikansoja koskevista herätyksistä. 

  

Maailman evankeliointi on koko seurakunnan tehtävä. Kaikki eivät lähde, mutta kaikki 
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voivat antaa ja rukoilla. Olemmeko antaneet lähetystyön lähetystoimikunnan harteille, 

joka usein koostuu iäkkäistä naisista. Me miehet järjestämme saunailtoja, paistamme 

makkaraa ja parannamme maailmaa.  

 

Lähetystä tulisi pitää esillä kaikissa ikäryhmissä. Kun Nanna Vesalainen vieraili seura-

kunnassamme, hän piti yhden tilaisuuden varkkareille. Se saattoi lähetyksen kannalta olla 

se tärkein tilaisuus.  

 

 

Länsimainen seurakunta  
 

Olemme tulleet niin heikoiksi, että ihmiset ovat kiinnostuneempia itämaisista uskonnoista 

kuin kristinuskosta. ”Kristinusko alkoi liikehdintänä Jerusalemissa, tuli filosofiaksi Krei-

kassa, instituutioksi Roomassa ja muuttui katoavaksi kulttuuriksi Euroopassa”, oli ke-

väällä pidetyn Euroopan lähetyskonferenssin yksi iskulause.  

 

Kristinusko oli aikoinaan voimakasta Euroopassa, ja monet lähtivät lähetystyöhön. Vaik-

ka moni lähtee edelleen, monet kristilliset seurakunnat pienenevät jyrkästi. Edelleen on 

myös elinvoimaisia seurakuntia, mutta kokonaisluvut näyttävät synkiltä.   

Kristityt johtajat ovat myöntäneet vasta joitakin vuosia sitten, että Eurooppa on muuttu-

nut lähetyskentäksi. Ulkomaalaiset lähetit evankelioivat jo pakana-Suomea. Vain 2,4 % 

eurooppalaisista on evankelikaalisia eli Raamattuun uskovia kristittyjä. 20 maassa on alle 

1 % evankelikaaleja. Joukossa ovat Puola, Italia, Ranska, Espanja, Kreikka, Itävalta ja 

Albania. Lutherin kotimaassa Saksassa on vain 2,9 % evankelikaaleja, toki protestantteja 

on yli 34 %. Muslimeja siellä on 3,7 %. Euroopassa paras tilanne evankelikaalien suhteen 

on Färsaarilla (28,5 %), Suomessa (12,5 %), Norjassa (9,3 %) ja Isossa-Britanniassa (8,5 

%).  

 

Miksi olemme tavoittaneet oman sukupolvemme niin huonosti? Olemmeko liian suvait-

sevaisia, mukavuudenhaluisia ja välinpitämättömiä? Jumala on uskonut meille hyvin-

vointia ja vaurautta, mutta ovatko ne tulleet ansaksi? Valitettavasti Suomen kehitysapu 

laahaa edelleen jäljessä suosituksista. Pelkäämmekö kertoa Jeesuksesta, puuttuuko meiltä 

Jumalan voima? 

  

 

Osa ongelmaa vai ratkaisua?  
 

Onko evankeliumin julistaminen minulle elämäntapa ja kutsumus? Olenko syönyt oulu-

laista känkkyä ja kertonut pizzerian omistajalle Jeesuksesta? Olenko rukoillut hänen puo-

lestaan? Olenko rukoillut lähettien puolesta tai lähettänyt heille kirjeen tai sähköpostin? 

Vaikka meillä on tekstiviestit ja sähköpostit, harva käyttää niitä rohkaistakseen lähettejä.  

Olenko kertonut lapsille lähetystyöstä? Olenko uhrannut säännöllisesti lähetyksen haas-

teisiin? Nämä asiat paljastavat henkilökohtaisen  suhteemme lähetykseen.  

Esitän käytännöllisen haasteen, joka löytyy Oswald Smithin kirjasta Tuska sieluista. 

Smith haastoi uskovia antamaan vuosittain lähetystyölle tietyn summan, jota korotetaan 

(alun perin tuplataan) joka vuosi. Smith perustelee asian seuraavasti:  
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1. Jos kieltäydyn antamasta lähetykselle tänä vuonna, äänestän käytännössä lähetyssaar-

naajien kotiin kutsumista.  

 

2. Jos annan vähemmän kuin tähän asti, se tarkoittaa, että haluan lähetyssaarnaajien mää-

rän alenevan samassa suhteessa.  

 

3. Jos annan saman kuin viime vuonna, haluan tehdä työtä vain samassa mitassa kuin sil-

loin. Vastustan etenemistä. Unohdan, ettei Herran tarkoitus koskaan ollut, että hänen ar-

meijansa pysyisi puolustusasemissa. Menkää, hän käski.  

 

4. Jos annan tänä vuonna enemmän kuin viime vuonna, kannatan työn laajentumista ja 

uusien alueiden valtaamista Kristukselle. Uskon, että tänä vuonna tarvitaan aiempaa use-

ampia Raamattuun uskovia lähetyssaarnaajia ja siksi annan enemmän. 


