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Kristuksessa rakas veljemme Martti Vaahtoranta ja läsnä
oleva seurakunta, tervehdin teitä Matteuksen evankeliumin lopussa olevan Jeesuksen suuren tehtäväksi annon
sanoilla:
18. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi:
"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20. ja opettamalla heitä pitämään kaikki,
mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen
teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." (Mt
28:18–20.)
Tämä kuninkaallinen tehtäväksi anto on niin tärkeä, että
Pyhä Henki on nähnyt hyväksi tallettaa sen jokaisen neljän evankeliumin lisäksi vielä Apostolien tekoihinkin.
Jokaisessa viidessä kohdassa on kuitenkin eri korostus.
Raamatussa olevat Jeesuksen viisi eri tehtäväksi antoa
eivät ole ristiriidassa keskenään niin kuin liberaalinen
teologia selittää, vaan ne täydentävät toisiaan. On väärin
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lähteä etsimään niistä vanhinta ja alkuperäisintä ja asettaa
niitä vaihtoehdoiksi keskenään. Yhdessä ne muodostavat
Jeesuksen kokonaisen lähetyskäskyn, jota nyt tarkastelen
hetken.
1. Jeesuksen lähetyskäsky
Matteus korostaa Jeesusta kuninkaana, jolla on valta:
”Menkää siis - -”. Lähetystyön tekijä on Jeesuskuninkaan suurlähettiläs. Hän liikkuu lähettäjänsä asioilla
ei omillaan. Kristus-kuningas päättää tehtäväksi antonsa
sanoihin: ”Minä olen teidän kanssanne joka päivä - -”.
Tämän tietäminen ja muistaminen on lähetystyön tekijälle
vieraiden kulttuurien keskellä korvamaton.
Markus korostaa Jeesusta palvelijana (Mk 16:15–18).
Siksi koko Markuksen evankeliumi koostuu enemmän
Jeesuksen teoista kuin puheista. Markus kertoo, että Jeesus Kristus voi. Hänellä on voima palvella ja pelastaa.
Pelastus on Jeesuksen ihmetyö. Hänellä on voima pelastaa.
Luukas korostaa Jeesusta ihmisen Poikana ja samalla
Hänen kärsimystään ja ylösnousemistaan (Lk 24:45–49).
Jeesus on meidän veljemme, joka on tullut tänne langenneitten maailmaan etsimään eksyneitä ja kadonneita.
Luukkaan evankeliumi on täynnä syntisiä ja sairaita.
Luukas on tuhlaajapojan evankeliumi, Sakkeuksen evankeliumi, ristin ryövärin evankeliumi. Luukkaan evankeliumissa on eniten huokausta, mutta myös ylistystä. Luukas kertoo Jeesuksen avanneen myös oppilaittensa ymmärryksen käsittämään kirjoitukset, koska lähetyksen
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perusteet ovat Sanassa. Luukkaan lähetyskäsky viittaa
myös helluntailupauksen.
Johanneksessa korostuu Jeesuksen jumaluus (Jh 20:19–
23). Opetuslapset olivat pelon tähden lukittujen ovien
takana. Ylösnoussut ilmestyi heille ja sanoi: ”Rauha teille!”. Ja Hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ja ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Jeesus lupasi seuraajilleen Pyhän Hengen lahjan ja antoi heille vallan antaa syntejä anteeksi. – Lähetys ei ole vain jonkin parituhatta vuotta sitten tapahtuneen asian muistelemisessa,
vaan Ylösnoussut Jeesus Kristus tulee armonvälineissään
luoksemme tänäänkin. Hän lähettää tänäänkin. Pelastus
on elämää Jeesuksessa Kristuksessa.
Apostolien teot täydentävät vielä evankeliumien lähetyskäskyä (Apt 1:8–11). Ne viittaavat evankeliumejakin selvemmin helluntaihin ja tuovat lisäperusteena lähetykselle
lupauksen Jeesuksen Kristuksen takasin tulemisesta. Lähetys valmistaa tietä Jeesuksen toiselle tulemiselle.
Niinpä Matteus korostaa Jeesuksen valtaa, Markus Hänen
voimaansa, Luukas Hänen kärsimystään ja ylösnousemistaan, Johanneksen valtaisa sanoma on, että Jeesus Kristus
on Jumala itse ihmiseksi tulleena. Apostolien tekojen
lähetyskäskyssä sanotaan, että Jeesus tulee takaisin.
Matteuksen mukaan lähetyksessä on kysymys Jumalan
valtakunnasta. Markuksen mukaan valtakunnan evankeliumia on saarnattava, jotta ihmiset pelastuisivat. Luukaan mukaan evankeliumin sisältö on parannus ja syntien
anteeksiantamus. Johanneksen mukaan me kohtaamme
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evankeliumissa Jeesuksesta itsensä Jumalan. Apostolien
tekojen mukaan Jeesus tulee takaisin hakemaan seurakuntansa iankaikkiseen elämään.
2. Jeesus lähetystyön tekijänä
Toisena eräs näköala Jeesuksesta lähetyssaarnaajana. ”Isä
on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi” (1 Jh
4:14). (Uuden testamentin lähettämistä merkitsevästä
sanasta avposte,llw tulee sana apostoli.) Ja Jeesus sanoi
ylimmäispapillisessa rukouksessaan Isälle: ”Niin kuin
sinä olet lähettänyt (avposte,llw) minut maailmaan, niin
olen minäkin lähettänyt (avposte,llw) heidät maailmaan”
(Jh 17:18).
Jeesus oli tehtävänsä suorittamisessa täysin riippuvainen
taivaallisesta Isästään. Hän ilmaisi sen sanomalla: ”Minun ruokani on, että teen lähettäjäni tahdon” (Jh 4:34).
Isän tahdon tekeminen ei ollut Jeesukselle vaatimus eikä
taakka, ei vain käsky, vaan ruokaa.
Lähetys ja kolmiyhteinen Jumala kuuluvat erottamattomasti yhteen. Isä oli Jeesuksessa ja Jeesus Isässä, niin että
Jeesus teki Isän tekoja. Näin myös Jeesuksen tulee olla
meissä ja meidän tulee olla Jeesuksessa, jotta me voisimme täyttää sen tehtävän, jonka Jeesus on meille antanut. Muutoin lähetystyöstä tulee taakka
3. Martti Vaahtoranta lähetystyön tekijänä
Ja kolmanneksi, sinulla Martti-tohtori on perheinesi
vankka esikuva eräässä toisessa Martissa ja hänen per-
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heessään. Tarkoitan tietenkin uskonpuhdistajaamme
Martti Lutheria. Molemmat olette Jumalan sanan tohtoreita. Molemmat olette musikaaliasia. Lutherin puoliso
Katarina oli itseoppinut ”apteekkari”. Sinun puolisosi
Marja on lääkäri.
Sinä Martti olet omassatunnossasi sidottu Lutherin tavoin
Jumalan ilmoituksen sanaan ja taistelet sen puolesta Lutherin lailla seurauksia laskelmoimatta.
Iloitsemme Luther-säätiössä siitä, että saamme sinussa
kokeneen lähetysteologin luomaan säätiöllemme lähetysstrategiaa ja samalla auttamaan opetuksellasi Luthersäätiön jumalanpalvelusyhteisöjä.
Päätös
Lopuksi, veljemme Kristuksessa, Martti Edvard Vaahtoranta, asetamme sinut tänään virkaan, jossa keskeisimpänä tehtävänäsi on Suomen Luther-säätiön lähetysteologina toimiminen sekä lähetysnäyn vahvistaminen säätiön
jumalanpalvelusyhteisöissä.
Ja täällä diasporassa muukalaisina kokoontuvat Jumalan
lapset, kohottakaa katseenne rohkeasti rukouksessa suuren Vapahtajamme ja työnantajamme puoleen. Kantakaa
Martti-tohtoria ja hänen perhettään päivittäin esirukouksissanne ja tukekaa häntä kaikin tavoin, niin että hän uskollisesti ja iloisin mielin voisi toimia siinä tehtävässä,
johon hänet nyt asetetaan.
Aamen
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