
LÄHETYSTYÖN PÄÄMÄÄRÄ ON ...
Yksi lähetystyön perustoimintoihin on aina kuulunut uusien seurakuntayhteisöjen
istu�aminen. Tämä on alkuperäisen lähetystehtävän päämäärä, joka anne�in jo
Aadamille, paljaste�in tarkemmin Aabrahamille (1.Moos.12:1-3) ja erityises� tämä
salaisuuskirkastui UT:n apostoleille (Ef. 3:1-13). Kaikkina näinä 30 lähetysvuosinani
olen saanut nähdä monenlaista tapaa tehdä lähetystyötä. Viimeiset noin 10- vuo�a
olen saanut perehtyä erityises� mitä VT ja UT ilmoi�aa Jumalan "maanpäälliseksi"
tavoi�eeksi ja mikä on seurakunnan pääasiallinen tehtävä.

Jumalan seurakunta on ainoa ihmisryhmä, joka elää ja toimii ajassamme
oikeastaan sen "ei-jäseniään varten". Se on myös paikka, jossa kris�tyn on
tarkoite�u kasvaa ja tukea muiden hengellistä kasvua Kristuksen tuntemisessa aina
täyteen hengelliseen aikuisuuteen saakka (Ef. 4:11-16). Siispä on aivan luonnollista,
e�ä myös seurakun�en vastuunkantajien pitäisi �etää, mitä tulee rakentaa ja mikä
on Jumalan antaman työn tavoite (1. Kor. 3:10-15). Näin ollen, ei siis ole yhdentekevää
millaista seurakuntakäsitystä toteutetaan seurakun�en istu�amisessa. Valite�avan
usein se kuitenkin jätetään lähes huomio�a, vaikka UT, kirkkohistoria ja esim.
uskonpuhdistajien seurakuntakäsitykset paino�avat tämän tärkey�ä. Meidän on
tärkeä ymmärtää, e�ä ajatus seurakunnasta ei ole syntynyt ihmisten omista
aivoituksista, vaan se on lähtöisin Jumalalta itseltään; Isältä, Pojalta ja Pyhältä
Hengeltä ja se lii�yy läheises� Jumalan pelastussuunnitelmaan, Hänen missioonsa
ja erityises� Hänen omaan luonteeseensa. Toiseksi seurakunta on erityinen
Jumalan sanan yhteisö, jonka tarkoituksena on paljastaa Jumalan suunnitelma
ihmiskunnalle (Ef. 3:9-10). Seurakunta on paikka missä evankeliumia saarnataan,
siihen uskotaan ja sitä noudatetaan. Siksi on elintärkeää, e�ä seurakunnan johtajat
ja istu�ajat �etävät mikä on Jumalan tahto seurakunnalle, joka on ilmoite�una
Raamatussa ja erityises� UT:ssa. Seurakunta on Jumalan mission kantaja ja tämä
Jumalan suunnitelma on paljaste�u meille alkaen Raamatun ensi sivuilta ja
kirkastuen aina sen viimeisimpää kirjaa myöten.

Jumalan Pojan ilmestyminen aikaamme, Hänen inkarnaa�onsa, aloi� VT
lupausten täy�ymisen. Tämä koski erityises� langennu�a ihmiskuntaa, kutsu, joka
koske�aa kaikkia kansoja, jo�a he voisivat tulla Jumalan uudeksi kansaksi.
Seurakuntanäkemyksen merkitys vaiku�aa seurakun�en tekemään evanke-
lioin�työhön, opetuslapseu�amiseen, seurakun�en istu�amisiin, näkemyksiin
seurakunnan johtajuudesta, lähetystyöstä, palvelustehtävistä ja koulutuksesta jne.
Erityises� UT kirkastaa, kuinka seurakunnan opetus ja julistus perustuu Jeesuksen
Kristuksen tarinaan. Tämä määri�elee seurakunnan luonteen ja sen tehtävät.

Todellinen seurakunta tunnistetaan sen apostolisen evankeliumin
saarnaamisesta. Tämä sanoma ero�aa seurakunnan kaikista muista ryhmistä.

Jumalan seurakunnan on tarkoite�u tekemään säännöllistä
evankelioin�työtä, opetuslapseu�amista ja uusien

seurakuntayhteisöjen istu�amistyötä. Oletko siinä jo mukana?
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1. Taloudellinen tuki
Henkilökohtainen kannatukseni
tarvitsee uusia tukĳoita.

2. Evankeliointiin
viisautta ja lisää joukkoomme
evankeliumista motivointuneita
palvelĳoita.

Sain teologian maisteriopinnot valmiiksi
toukokuussa teologisesta Agricola
seminaarista.

Julkaisen uuden
ylistyslaulun kesäkuun

aikana.
Voit kuunnella muut lauluni:

juhaniahola.bandcamp.com/music

Spotify, I-Tunes, YouTube
Kaikki löytyvät myös englanniksi.


