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KAPPALE 1 - Järjestäytyminen Pappeuden Toiminnan Mukaan 
 
Tässä on ehdotukseni. Et ole maininnut seurakunnan johtajasi mielenkiintoa lähetystyötä kohtaan 
tai hänen osallistumisestaan kanssasi tähän projektiin.  Et ole myöskään maininnut seurakunnan 
lähetystyön johtajaa.  Onko teillä hänet?  Syy, miksi kysyn tätä on, että olen huomannut, että kun 
teet mitä tahansa työtä kirkossa, ja vaikka kuinka kovasti yrität, et pääse kovin pitkälle, ellet tee 
työtä Herran tavalla.  Joten tässä on ensimmäinen kysymykseni.  Keitä he ovat ja miten 
innostuneita he ovat (miltei vihaan kysyä tällä tavalla…mutta jopa miten kiinnostuneita he ovat?)  
Kysyn näin koska he ovat avain tämän projektin onnistumiseksi.  Ilman heitä ei voida menestyä.  
Tämän on oltava heidän projektinsa. 
 
 
1. Sinun on koottava lähetystyökomitea yhteen ja sitä johtaa seurakunnan johtaja ja ohjaa 
seurakunnan lähetystyön johtaja.  Tämän on oltava heidän työtään tai se ei ole Herran työtä.   
 
2. Teidän tulee sitten antaa seurakunnan johtajan kutsua lähetystyökomitean jäsenet ja erottaa 
heidät tehtävään siunauksin.  Se merkitsee tietenkin sitä, että hänen on päätettävä haluatteko 
tämän tehtäväksenne seurakunnassa.   Jos niin, sitten haluaako hän seurakunnan 
lähetystyökomitean, ja jos hän haluaa sitten innoituksella päättää kenestä hän haluaa 
palvelemaan (eikä sen tarvitse olla heidän ainoa tehtävä seurakunnassa). 
 
3. Tavallisesti sen komitean jäseniin kuuluvat neuvonantaja kustakin pappeus- ja apujärjestöstä.   
Vanhinten koorumin neuvonantaja, Alkeisyhdistyksen johtajan neuvonantaja, AY:n johtajan 
neuvonantaja…jne.  Heidän tulisi jokaisen osallistua seurakunnan lähetystyöohjelmaan koska niin 
tulet tekemään lähetystyötä heidän järjestöjensä avulla. 
 
4. Sitten lähetystyökomiteana, te aloitatte asettamalla päämäärät ja tekemällä 
lähetystyösuunnitelman.  Päämäärinä voisi olla kuten miten ystävystytään ihmisten kanssa kun 
lähetyssaarnaajat tuovat heitä kirkkoon, miten aktivoidaan vähemmän aktiivisia jäseniä 
(tavallisesti on helpompaa aktivoida vähemmän aktiivisia jäseniä kuin käännyttää uusia), miten 
saada Alkeisyhdistyksen lapset lähetystyöhön, järjestämällä nuorten lähetystyökomitea (minun 
kokemukseni on ollut kaikkialla, missä olen asunut, että nuoret aina kastavat aikuisia), pitämällä 
seurakunnan projekteja kuten teidän Out Reach projekteja, jotka auttavat jäseniä tapaamaan ei-
jäseniä mukavissa olosuhteissa, projekteja, jotka auttavat ei-jäseniä olemaan yhteydessä 
kirkkoon palveluprojekteissa, sukututkimusohjelmissa, humanitaarisissa projekteissa jne.  Kaikki 
tällaiset asiat ovat osa lähetystyökomitean suunnitelmaa.  (Me käsittelemme monia tuollaisia 
asioita seuraavissa aiheissa. 
 
 

takaisin kotisivulle
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