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Johdanto
Maailma ja lähetyksen kenttä muuttuvat nopeasti ja arvaamattomasti. On mahdotonta tietää,
minkälaisessa toimintaympäristössä toimimme muutaman vuoden päästä. Siksi näemme viisaaksi
luoda Lähetysyhdistys Kylväjälle avoimen strategian, joka ei ole sidottu rajattuun aikaikkunaan,
vaan yhdistyksen hallitus tarkastelee sitä ilmiöpohjaisesti vähintään kahden vuoden välein.
Haluamme reagoida joustavasti ja nopeasti odottamattomiinkin haasteisiin ja uusiin
mahdollisuuksiin. Luotamme siihen, että ollessamme uskollisia lähetyksen Herralle lähetyksen
strategiset suuntaviivat kestävät aikaa ja soveltuvat muuttuviin konteksteihin.
Kristityn perustehtävä, sekä maailmalla että Suomessa, on todistaa Jeesuksesta Kristuksesta
maailman pelastajana. Seurakuntien henkilöstö- ja talousresurssien vähentyminen ja
yhteiskunnan maallistuminen johtavat siihen, että kirkolla tämän tehtävän varustamiseen on
heikkenevä kapasiteetti, mutta siihen on yhä suurempi tarve. Kylväjällä on resursseja ja tahtoa
tukea seurakuntia ja yhteisöjä tässä asiassa. Asiantuntijoina olemme tehneet tätä työtä jo liki 50
vuotta, sekä maailmalla että Suomessa.
Kylväjän oppiperusta1 ja toiminta-ajatus2 luovat vankan pohjan tälle strategialle, jossa tarjotaan
teologisesti perusteltuja, arvopohjaltamme nousevia strategisia suuntaviivoja ohjaamaan
työtämme. Näemme, että Kylväjän perinteiset sanoitukset, kuten ”lähetys on kiitosta Golgatasta”,
löytävät uuden muodon tässä asiakirjassa. Jäsennämme strategian kolmeen osaan vastaamalla
kolmeen kysymykseen: miksi (lähetyksen perusta), miten (lähetyksen identiteetti ja arvot) ja mitä
(lähetyksen painopisteet).
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Oppiperustaamme voi tutustua kotisivuillamme: www.kylvaja.fi/info.
Kylväjä on Raamattuun sitoutuva, evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö. Kylväjä lähettää lähetystyöntekijöitä
edistämään Jumalan valtakunnan etenemistä erityisesti siellä, missä on vähän tai ei lainkaan kristittyjä ja kirkkoja, ja
kutsuu kristittyjä kantamaan vastuunsa lähetystehtävästä. Kylväjä sitoutuu kokonaisvaltaiseen lähetysnäkemykseen,
johon kuuluu evankeliumin julistaminen sekä yhteisöjen elinolosuhteiden kohentamiseen ja kestävään kehitykseen
tähtäävä palvelu.
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Miksi lähetys? Ilo lähetysstrategian lähtökohtana
Kylväjän perustehtävä on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä eri kansojen keskuuteen
Jeesuksen lähetyskäskyn mukaan erityisesti siellä, missä kristillistä todistusta ei vielä ole tai
kristillinen yhteisö on pieni. Tässä liitymme Suomen evankelisluterilaisen kirkon strategiaan
vuoteen 2026 Ovet Auki, jossa todetaan: ”Kirkon perustehtävä eli missio on edistää Jumalan
valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana.” Sitoudumme kirkon lähetyksen
peruslinjaukseen, Yhteinen Todistus ja painotamme sen keskeisten vakaumusten toteuttamista
“Evankeliumia Kristuksen ainutlaatuisuudesta julistetaan aina ja kaikkialla (s. 4)”.
”Kokonaisvaltaiseen lähetykseen kuuluu myös oikeudenmukaisuuden, ihmisarvon,
yhdenvertaisuuden ja perusoikeuksien puolustamista (s. 5).” Tehtävämme liittyy luontevasti myös
2022 Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokouksen teemaan ”Christ’s Love Moves the World to
Reconciliation and Unity.”
Monien lähetysstrategioiden lähtökohta on lähetyskäskyn toteuttaminen, lähetys kolmiyhteisen
Jumalan työnä (missio Dei) tai kokonaisvaltainen lähetys. Kylväjän on helppo samaistua näihin
ekumeenisiin, globaalin kirkon lähetyksen teemoihin. Hahmotamme ja sovellamme nämä laajat
teemat ilon näkökulmasta. Näemme, että yksittäisen kristityn elämässä, globaalin lähetyksen
historiassa ja nykypäivän haasteissa evankeliumista nouseva ilo on olennainen voimavara ja
suunnannäyttäjä. Paavalin tavoin emme häpeä evankeliumia Jumalan pelastavana voimana
(Room. 1:163), vaan painotamme sitä myös ilon voimana.
Miksi juuri ilo lähetysjärjestön strategian perustana? Vähintään näistä syistä:
Jumalan valtakunta, evankeliumi ja ilo
• Evankeliumin perusolemus on ilosanoma (euangelium).
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Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin
juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille.
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Ilo ilmaisee sekä Jumalan valtakunnan luonteen (Room. 14:174) että sen suunnattoman
arvon (Matt. 13:445).
• Pelastuksen lahja johtaa riemulliseen iloon uskon, toivon ja rakkauden huipentumana
(1.Piet. 1:8-9 6).
• Olemme väistämättä matkalla kohti iloa. Jumalan valtakunta huipentuu ilojuhlaan karitsan
juhla-aterialla (Ilm. 19: 7 7).
Jeesus Kristus ja ilo
• Jeesuksen koko elämä tähtäsi pelastustyön tuomaan iloon (Hepr 12:2 8). Näin ollen
Jumalan pelastustyö tulisi myös ymmärtää ilon päämäärän näkökulmasta. Kolme vertausta
(eksynyt lammas, kadonnut kolikko, isän sydämestä vieraantunut tuhlaajapoika) (Luuk. 15)
liittävät pelastuksen löytämisen iloon. Koska Kylväjä pyrkii tavoittamaan juuri
tavoittamattomia kansoja, meidän on helppo yhtyä tähän pelastuksen löytämisen iloon.
• Kristuksen ruumiillinen ylösnousemus sytytti kestävän ilon, josta lähetys sai alkunsa ja saa
edelleen voimansa (Joh. 16:229).
Kristityn elämä ja ilo
• Ilo on Jumalan tahto kaikille Jeesuksen seuraajille, olosuhteista riippumatta (Fil. 4:410). Jo
Vanhassa Testamentissa kehotetaan Jumalaan turvaavaa iloitsemaan Herrasta ja Herrassa.
• Ilo on luonnollinen reaktio uskosta Kristukseen (Apt. 16:34 11).
• Ilo virtaa luonnollisesti kristityn rukoussuhteesta Jumalaan (Joh. 16:24 12).
• Aito Jeesuksen kohtaaminen opetuslapsena sytyttää sydämiin ilon ja innostaa (Luuk. 24:32
13
).
Pyhä Henki ja ilo
• Ilo on Pyhän Hengen lahja ja hedelmä (Gal. 5:2214, Apt. 13:4815), kutsu kolmiyhteisen
Jumalan sydämen sykkeeseen ja elämän yhteyteen.16
• Pyhä Henki on ilon henki, Hän tuo ilon tullessaan (Apt. 13:52 17).
Kärsimys ja ilo
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Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa.
Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan, ja sitten
hän iloissaan myi kaiken minkä omisti ja osti sen pellon.
6
Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette
sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.
7
Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia! Nyt on tullut Karitsan häiden aika.
8
Edessään olleen ilon tähden hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset, ja nyt hän istuu Jumalan
valtaistuimen oikealla puolella.
9
Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät vielä uudelleen, ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei
kukaan voi teiltä riistää.
10
Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa!
11
… yhdessä koko talonväkensä kanssa hän riemuitsi, kun nyt uskoi Jumalaan.
12
Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen.
13
He sanoivat toisilleen: `Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä
ymmärtämään kirjoitukset?`
14
Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus
15
Tämän kuullessaan pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa, ja kaikki ne, jotka oli säädetty iankaikkiseen elämään,
tulivat uskoon.
16
Teologinen käsite perichoresis ilmaisee tämän todellisuuden. Ikuisuudesta kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä
Henki ovat iloinneet toisistaan, ylistäen, rakastaen ja palvellen toinen toistaan.
17
Mutta opetuslapset olivat täynnä iloa ja Pyhää Henkeä.
5

4

•

Ilo ja kärsimys kuuluvat yhteen sekä Kristuksen että hänen seuraajiensa (1.Tess. 1:618)
elämässä. Aidon kristinuskon merkki kautta aikojen on ollut kyky iloita syvienkin
kärsimysten keskellä (Apt. 5:4119).
• Toisaalta tunnistamme inhimillisen kärsimyksen taakan ihmisten elämässä ja kuinka sen
keventyminen synnyttää iloa.
Ilo ekumeenisena painotuksena.
• Paavi Franciscus toteaa: ”Evankeliumin ilo täyttää kaikkien niiden sydämen ja elämän, jotka
ovat kohdanneet Kristuksen.”20 Yhdymme tähän.
Lähetyksessä ja kristityn elämässä evankeliumin ilo elää ja kasvaa vastakohtiensa surun ja
kärsimyksen rinnalla. Tämän näemme Jeesuksen kärsimyksen tien esimerkissä sekä synnyttävän
naisen vertauskuvassa (Joh. 16: 21-2221).22 Koska riemuitsemme siitä, että armossaan Isä Jumala
on ”synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen
Kristuksen kuolleista (1. Piet. 1:3)”, sitoudumme jakamaan tätä evankeliumin iloa tavalla, johon
sisältyy ja jossa huomioidaan kärsimyksen todellisuus.

Miten lähetys? Identiteettimme ja arvomme
Evankeliumista nouseva identiteetti on ainutlaatuinen. Tällainen identiteetti on positiivinen ja
palveleva, ei pröystäilevä tai tarpeettomasti poissulkeva. Sitä ei käytetä oman oikeassa olemisen
pönkittämiseen tai lyömäaseena toisinajattelevia kohtaan. Kylväjä pyrkii identiteettinsä mukaisesti
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Te puolestanne seurasitte meidän esimerkkiämme, niin, itse Herran esimerkkiä, ja ankaran ahdingon keskellä otitte
sanan vastaan täynnä riemua, jonka Pyhä Henki antoi.
19
Apostolit lähtivät neuvostosta iloisina siitä, että olivat saaneet kunnian kärsiä häväistystä Jeesuksen nimen tähden.
20
Jo vuonna 1965 roomalaiskatolisen kirkon tärkeä lähetyksen asiakirja, Gaudium et Spes (Ilo ja Toivo), käytti
otsikossaan iloa kristillisen kirkon lähetyksen ja maailman kohtaamisen tienviittana.
21
Nainen, joka synnyttää, tuntee tuskaa, kun hänen hetkensä koittaa. Mutta kun lapsi on syntynyt, äiti ei enää muista
kipujaan vaan iloitsee siitä, että ihminen on syntynyt maailmaan. Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät
vielä uudelleen, ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää.
22
Sekä Jeesuksen elämänkulku että synnyttävän naisen vertauskuva valaisevat kolmea tärkeätä puolta evankeliumin
ilosta: 1) Sen tulo on vuorenvarma. Saman lailla kuin lapsen syntymä, ja sen tuoma ilo, on varma, myös evankeliumin
ilon tulo on varma. Ilo syntyy, se tulee, sen tuloon voit luottaa. 2) Evankeliumin ilo ei poista tuskaa tai kärsimystä,
vaan, kuten juuri synnyttänyt äiti, kristitty ”ei enää keskity kipuihin.” Ilon voima on niin suuri, että sen läsnäolo sysää
kärsimykset taka-alalle. Ne ovat kuitenkin vielä olemassa. 3) Johdonmukaisesti koko Raamatun selvän pelastusopin
kanssa, vertauskuvassa Jeesus Kristus on itse synnyttävä nainen, joka on tehnyt, kestänyt ja kärsinyt kaiken tarvittavan
meidän pelastuksen ilon varmistukseksi.
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viisaaseen ja uskolliseen lahjojen sekä resurssien käyttöön Jumalan valtakunnan hyväksi ja toisten
parhaaksi.
Kylväjä on suomalainen, luterilaisesti kristillinen Suomen evankelisluterilaisen kirkon
lähetysjärjestö. Olemme kristittyjä, joita yhdistää Jumalan lähetys. Evankeliumin ilo vapauttaa
meidät jakamaan luterilaisen perinteemme aarteita: yksin Kristus, yksin armo, yksin usko, yksin
Jumalan sana. Augsburgin uskontunnustuksen mukaisesti painotamme, että ykseys evankeliumissa
on riittävä perusta ei ainoastaan kirkon todelliselle ykseydelle, vaan myös ykseydelle ja yhteistyölle
lähetyksessä.23
Kylväjä on lähetysjärjestö. Emme ole herätysliike, seurakunta, hengellisten palvelujen tuottaja
tai poliittinen vaikuttaja. Arvioimme kaiken toiminnan, kaikki kumppanuudet ja kannanotot
lähetyksen näkökulmasta. Kysymme: Miten tämä liittyy lähetykseen? Onko osallistuminen tai
kannanotto lähetyksen vuoksi perusteltua? Kylväjän olemassaolo ei ole itseisarvo. Olemme
olemassa Jumalan valtakunnan vuoksi niin kauan, kuin Jumalalla on meille käyttöä.
•
•
•

•
•
•
•
•

Identiteettimme:
Arvostamme kirkollista asemaamme ja suhdettamme kirkkoon.
Olemme vieraanvaraisesti luterilainen, mutta emme tunnustuksellisesti ulossulkeva.
Painotamme kokonaisvaltaista lähetystä: evankeliumin julistusta ja rakkauden palvelua.
Tiedostamme rakkauden palvelun olennaisen roolin kehitysyhteistyön muodossa osana
Jumalan mission kokonaisuutta.
Kristuksen evankeliumi, Jumalan valtakunta ja lähetys ovat itseymmärryksellemme
luovuttamattomia käsitteitä.
Olemme herätyskristillinen mutta emme lakihenkinen.
Haluamme tuntea Kristuksen syvemmin ja omistaa evankeliumin hyvyyden. Olemme
valmiita kärsimään Kristuksen tähden ja hänen seuraajiensa kanssa.24
Olemme klassisen lähetysteologian edistäjä ja toimija. Painotamme pelastushistoriaa,
kristinuskoa pelastususkontona, ristin teologiaa sekä lain ja evankeliumin erottelua.
Luotamme Pyhään Henkeen ja käytämme armolahjoja.
Arvomme:

Raamatulliset ja hengelliset arvot
23

Augsburgin tunnustus, artikla 7.
Fil. 3:10 Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen
osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa.
24
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•
•
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Olemme rohkeasti hengellisiä. Rukouksen henki ja Raamatun hengellinen käyttö tukevat
lähetyselämää Suomessa ja lähetystyötä maailmalla.
Painotamme lähetyskutsua ja lähetyselämää. Lähetyselämä ei ole supistettavissa
lähetystyöntekijän kutsuun, työhön tai elämään. Jokainen kristitty on kutsuttu
lähetyselämään, vaikka hänellä ei olisi erityistä lähetyskutsua ulkomaille.
Lähetystyöntekijöiden lähettäminen: Jumala ei pelasta maailmaa etäältä vaan Jeesuksen
inkarnaatiossa Hän tuli yhdeksi meistä. Koska Kristus elää ja toimii meissä, Kylväjä on
lähetystyöntekijöitä lähettävä järjestö. Lähetämme ihmisiä ihmisten keskelle.
Kokoamme lähetyksen äärelle sitomatta toissijaisilla asioilla.
Arvostamme kristinuskon juutalaisten juurien merkitystä lähetykselle ja lähetyksessä.

Toiminnalliset ja työyhteisöarvot
• Uskollisena lähetystehtävälle, läpinäkyvästi ja luottamusta herättäen.
• Yhteistyökykyisesti ja yhteistyöhakuisesti.
• Vuorovaikutteisesti keskustelu- ja suunnittelukulttuurissamme, myös organisaation
toiminnallisten yksiköiden välillä.
• Kestävästi työhyvinvoinnin näkökulmasta ja kestäviä tuloksia tavoittaen.
• Joustavilla rakenteilla.
• Luovasti ja innovatiivisesti.
Työn arvioinnin arvot
• Lähetyksen vaikuttavuus perustuu uskollisuuteen Kristuksen evankeliumille. Vaikuttavuus
hyödyntää myös strategisuuden, kestävyyden, kapasiteetin rakentamisen, rakenteisiin
vaikuttamisen, liikkeelle sysäävyyden ja moninkertaistamisen periaatteita.
• Arvioinnissa ja suunnittelussa arvostamme ja käytämme kumppaneiden ja asiantuntijoiden
näkökulmia sekä lähetysteologista tutkimustietoa.
Mitä lähetystä? Lähetyksemme strategiset painopisteet
Suomessa
• Tunnistamme, kokoamme, koulutamme, mentoroimme ja varustamme seuraavaa
lähetyspolvea, lähetyksen vastuunkantajia sekä kehitysyhteistyön vastuunkantajia.
• Tarjoamme työkaluja lähetyselämän ja Jeesuksen seuraamisen vahvistamiseksi kristillisissä
yhteisöissä, seurakunnissa ja hiippakunnissa verkostojemme sekä kumppaniemme kautta.
• Haluamme olla lähetyskutsun kanava kaikille suomalaisille huomioon ottaen myös
maahanmuuttajataustaiset, uudet kristityt. Arvioimme lähetystyöntekijäkandidaatin
lähetyskutsun yhteensopivuutta työyhteisöömme Kylväjän strategian, työmuotojen,
työkenttien ja toimintatapojen valossa.
• Olemme tunnustettu ja arvostettu toimija kehitysyhteistyön saralla.
• Sanoitamme lähetysteologiaa ymmärrettävällä tavalla nuoremmille sukupolville.
Globaalisti
• Vahvistamme globaalin etelän välisiä kumppanuuksia.
• Toimimme erityisesti maissa, joissa kristittyjen toimintaa ja elämää rajoitetaan.
• Toimimme mahdollisimman pitkälti kumppanuuksien ja verkostojen kautta rakentamatta
omia toimistoja tai perustamatta sisarjärjestöjä maailmalle.
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•
•
•
•

Panostamme monimuotoiseen teologiseen koulutukseen varustaen paikallisten kristillisten
yhteisöjen johtajia.
Varustamme paikallisia kristittyjä evankelioivaan julistustyöhön.
Panostamme uusien kristillisten yhteisöjen synnyttämiseen paikallisten kristittyjen johdolla
tavoitteena uusien seurakuntien perustaminen.
Vahvistamme kehitysyhteistyötämme ja toimimme laadukkaasti oikeudenmukaisuuden,
tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja perusoikeuksien edistämiseksi.
Olemme rinnallakulkija kärsivien ihmisten ja vainottujen kristittyjen kanssa. Tämä ilmenee
esim. monimuotoisena ja kokonaisvaltaisena pakolaistyönä.

Lopuksi
Suomi on tilastojen mukaan maailman onnellisin maa. Positiivisesta, yhteiskunnallisesta ja
globaalista kehityksestä huolimatta niin Suomessa kuin maailmalla on suuri ilovaje. Jeesuksen
ikuiset sanat osuvat juuri näihin kipukohtiin: ”Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun
iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi” (Joh. 15:11). Minkä “tämän”? Evankeliumin
Jumalan rakkaudesta opetuslapsia ja koko maailmaa kohtaan! Jäähyväispuheessa opetuslapsilleen
Jeesus painottaa iloa keskeisenä voimavarana hänen seuraajiensa elämässä: ”Te joudutte
murehtimaan, mutta tuskanne muuttuu iloksi… Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät
vielä uudelleen ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää.” (Joh. 16:
20, 22.)
Koska Jumala tekee syntisestä vanhurskaan ja toimii oikeudenmukaisesti, iloitsemme
mahdollisuudesta julistaa syntien anteeksiantamusta ja työskennellä oikeudenmukaisemman
maailman puolesta.25 Julistus ja palvelu ovat ilonlähteitä vastaanottajille, molemmat kuuluvat
kokonaisvaltaiseen lähetykseen, koska molemmat ovat Jumalalle tärkeitä.
Olemme sanoittaneet identiteettimme kahdeksalla tavalla, listanneet kolmetoista arvoamme ja
paaluttaneet kolmetoista strategista painopistettä. Vaikka sekä Suomen evankelisluterilaisen että
globaalin kirkon lähetys on värikkään monimuotoinen, viime kädessä on vain yksi lähetys, Jumalan

25

Kreikankielinen dikaiosune (hepr. sedaqah) on rikas termi, joka ilmaisee Jumalan luonteen sekä vanhurskaana,
vanhurskaaksi julistavana ja tekevänä, että oikeudenmukaisena Jumalana. Tämä termi, kuten hepr. shalom, sisältää
kokonaisvaltaisen lähetyksen molemmat painotukset.
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lähetys. Siksi lähetykselle oleellisin numero on yksi. Kuten Paavali toteaa: ”On yksi ruumis ja yksi
Henki. Samoin on vain yksi toivo, ja siihen teidät on kutsuttu. On yksi Herra, yksi usko ja yksi kaste”
(Ef. 4:4-5). Koska ”on vain yksi Jumala ja yksi välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, Kristus Jeesus” (1.
Tim. 2:5), ”olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala kehottaa teitä meidän kauttamme…
suostukaa sovintoon Jumalan kanssa” (2.Kor. 5:20). Tämä sovinnon julistajan virka on Kylväjälle
luovuttamaton. Risti ja ylösnousemus luovat toivon ja ilon. Evankeliumin ilo innostaa!
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