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1. LÄHETYSTYÖ
Jeesus antoi seuraajilleen selkeän toimeksiannon evankeliumin julistamisesta
kaikkialle maailmaan, Mark. 16:15-16. Tähän päivään mennessä seurakunta ei
kuitenkaan ole onnistunut saavuttamaan kaikkia Jumalan rakastamia kansoja
ilosanomalla. Koska tehtävä on kesken, on jokaisen kristityn etuoikeus ja
velvollisuus osallistua tämän perusmissiomme loppuun saattamiseen. Siksi
lähetystyö on myös Heinolan Helluntaiseurakunnan keskeisimpiä tehtäviä.
Haluamme pitää mottonamme seuraavaa Lausannessa 1974 annettua kristittyjen
yhteisen julistuksen ydinkohtaa: ”Maailman evankelioiminen edellyttää, että koko
seurakunta vie koko evankeliumin koko maailmalle.”
Lähetysstrategiassamme olemme määritelleet työmme pääkohteiksi ns.
saavuttamattomat kansat. Haluamme nostaa etusijalle ne kansat, etniset ryhmät ja
uskonnot, joiden parissa evankeliumia on vähiten julistettu.
Toteutamme lähetystyötämme yhteistyössä Suomen helluntaiseurakuntien
lähetysjärjestön Fida Internationalin kanssa.

2. YDINTEHTÄVÄT
Julistaa evankeliumia holistisesti. Julistaen evankeliumia niin, että ihmiset tulevat
tuntemaan henkilökohtaisesti Jumalan ja ainoan pelastajan Jeesuksen Kristuksen
ja niin, että seurakuntia syntyy ja ne kasvavat. Lisäksi sosiaalisella työllä osoitetaan
kristillistä rakkautta eri avustus- ja humanitaaristen hankkeiden kautta. Tavoitteena
on myös luoda edellytykset yhteistyölle kansallisesti ja kansainvälisesti yhteisen
tavoitteen saavuttamiseksi, siten että työ voidaan siirtää paikallisille toimijoille.
Läheteiltämme odotamme hengellistä kypsyyttä ja arvostamme myös osaamista ja
asennoitumista, jotka sisältävät mm. kutsumustietoisuutta, antautuneisuutta,
yhteistyökykyä, palvelualttiutta kotiseurakunnassa sekä Pyhän Hengen armoitusta.

3. KOTISEURAKUNNAN SITOUTUMINEN





Lähetysnäyn jatkuva ylläpitäminen kotiseurakunnassa
Lähettien taloudellinen, hengellinen ja henkinen tukeminen
Kaksisuuntainen informaation kulku lähetin ja seurakunnan välillä
Lähetystoimikunnan aktiivinen toiminta




Lähettikandidaattien rohkaisu ja valmentaminen
Nuorten innostaminen ja tukeminen osallistumaan aktiotyöhön

4. LÄHETYSTYÖMME KOHDEMAAT
Heinolan Helluntaiseurakunnalla on vuosikymmeniä pitkät perinteet lähetystyössä.
Lähetys- ja kehitysyhteistyömme varsinainen kohdemaa on Ecuador sekä tällä
hetkellä lisäksi Bulgaria, jonka tukemisesta päätetään vuosittain. Ecuadorissa
shuar-intiaanien parissa työskentelevät Pablo ja Merja Waris, joita kannatamme
yhdessä Korson helluntaiseurakunnan kanssa. Peter ja Anja Janevin organisoimaa
lapsityötä Bulgarian saavuttamattomien vähemmistöryhmien parissa tuetaan
säännöllisellä kuukausikannatuksella. Lisäksi seurakunnan rukouskohteina ovat
Israel ja islamilainen maailma. Juutalaisen kansan parissa tehtävää työtä tuemme
Naham ry – yhdistyksen kautta.
Seurakunnasta on kuluneina vuosina ollut useita yksittäisiä nuoria sekä
seurakunnan omia ryhmiä mukana erilaisissa muutamien viikkojen mittaisissa
lähetysaktioissa Euroopassa. Myös aktiotyötä halutaan jatkaa ja tukea.
Lähetystyö organisoidaan yhdessä Fidan kanssa ja maksamme myös osuutemme
Fidan tuki- ja koulumaksuista, joiden avulla helluntailiikkeen lähetystyötä voidaan
ylläpitää ja varmistaa lähettilasten koulutus.

5. SEURAKUNNAN LÄHETYSTOIMIKUNTA
Lähetystoimikunta laatii toiminnalleen vuosittain vuosisuunnitelman. Toimikunta on
kiinteässä yhteydessä seurakunnan muihin työmuotoihin. Toimikunta kokoontuu
puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Pitää esillä lähetystyötä seurakunnassa, on
mukana järjestämässä lähetyskokouksia ja erilaisia teematilaisuuksia sekä
varainkeruu-tempauksia. On vaikuttamassa omalta osaltaan niin, että
seurakuntalaisista tulee rohkeita ja uskollisia rukoilijoita ja uhraajia Jeesuksen
lähetyskäskyn loppuun viemiseksi.
Nimeää keskuudestaan yhteyshenkilön, joka pitää yhteyttä Fidaan ja eri
yhteistyötahoihin seurakunnan johdon lisäksi, sekä yhteyshenkilöt olemaan tiiviissä
yhteydessä seurakunnan lähetyskohteisiin kaksisuuntaisesti seurakunnalta
läheteille ja läheteiltä seurakuntaan. On omalta osaltaan yhteistoiminnassa PäijätHämeeseen muodostetun yhteisen lähetystoimikunnan kanssa.

6. LÄHETYSTYÖMME TULEVAT HAASTEET





Lähetysinnostuksen nostaminen ja ylläpitäminen esim. koulutuksin ja
seminaarein (Kairos-koulutus)
Lähetysbudjetin kasvattaminen 35 %:iin seurakunnan kokoanisbudjetista
Maahanmuuttajatyö, ystävyysevankeliointi
Yhteistyön lisääminen medialähetysjärjestöjen Avainmedia ja IRR-TV kanssa

