Miksi lähetystyötä tehdään?
Heinäkuun lopulla Suomen pysäytti suru-uutinen Heratin kaupungissa Afganistanissa tapahtuneesta
kahden suomalaisesta avustustyöntekijän surmasta. Nämä avustustyöntekijät olivat yhden
kirkkomme virallisen lähetysjärjestön, Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen lähettämiä.
Afganistanissa he toimivat kansainvälisen kristillisen avustusjärjestön palveluksessa tehden
auttamistyötä naisten parissa.
Heidän kutsumuksenaan oli palvella paljon kärsinyttä kansaa samalla rakkaudella, jota olivat itse
kokeneet, totesi Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovinen surmatöiden jälkeen
julkaisemassaan lehdistötiedotteessa. Kristillinen lähetystyö ei ole koskaan vain sanoilla tapahtuvaa
omasta uskosta kertomista, vaan tuon rakkauden näkyväksi tekemistä ihmisten elämässä tekojen
kautta.
Se, että avun tarjoamiseen vastataan väkivallalla, saa kysymään, mitä mieltä auttamisessa on?
Miksi kristitty tekee lähetystyötä, jos kiitos on tällainen? Miksi kukaan lähtee kauas kotimaastaan ja
rakkaittensa luota auttaakseen ihmisiä, jos avun palkkana on väkivalta ja viha? Miksi kristitty
ylipäätänsä haluaa kertoa uskostaan? Eikö ihmisten voisi antaa olla rauhassa?
Kristitty ei koskaan voi pitää uskoaan omana tietonaan. Matteuksen evankeliumin viidennessä
luvussa Jeesus sanoo: Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Kristitty on
elämänpiirissään tällainen vuorella oleva kaupunki, joka ei pysy kätkössä, vaikka haluaisi. Hänen
uskonsa loistaa väistämättä ympäristöönsä.
Kristitty on myös kutsuttu kertomaan uskostaan muille. Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus antoi
omilleen lähetyskäskyn jossa hän kehotti omiaan menemään kaikkeen maailmaan ja tekemään
kaikki kansat hänen opetuslapsikseen kastamalla ja opettamalla. Tähän käskyyn perustuu kaikki
kristillinen lähetystyö. Herralleen uskollinen kristitty ei sen vuoksi voi vaieta. Näin ollen myöskään
kristillinen kirkko ei voi olla kristillinen kirkko, jos se ei tee lähetystyötä, jos se ei todista
uskostaan.
Lähetyskäsky alkaa sanoilla: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Nuo sanat
lausuu ylösnoussut Herra ja Vapahtaja. Sanoma hänestä on viesti, joka kertoo rakkaudesta, joka
voittaa kaiken vihan, pelon, synnin ja pahan vallat, jopa kuolemankin mahdin. Tuo viesti ei pysähdy
väkivaltaan eikä murhiin. Se on niitä voimakkaampi. Siksi evankeliumia syntien sovituksesta
tarvitaan sielläkin, missä eletään väkivallan, tuhon, kuoleman ja pelon keskellä.
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