Lähetystyö 2014
Brunstad Christian Church:in lähetystyöhön kohdistetut varat käytetään pääasiallisesti uskovien tukemiseen
maissa, joiden maksukyky on huono. Lähetystyötä tai lähetystyökeskuksia tuettiin 2014 Ukrainassa,
Meksikossa, Argentiinassa, Romaniassa ja Brasiliassa. BCC:n avustuksen tärkeä pääperiaate on auttaa
ihmisiä auttamaan itse itseään. Lue yksityiskohtaisemmin BCC:n lähetystyöstä vuosien 2013 ja 2012
vuosikertomuksista.
Domnestin toimintakeskuksen vuokrausavustukset Romaniaan
Vuoden 2014 uutuutena oli poikkeuksellinen tuki Romanian uskoville. Romanian uskovien yhteisö on
kasvanut merkittävästi viime vuosien kuluessa, mutta heiltä on puuttunut omat toimitilat. Domnestista
löytyi kuitenkin rakenteilla oleva toimintakeskus, josta saatiin tehdyksi pitkäaikainen, edullinen
vuokrasopimus. Seurakunta oli suhteellisen suuri vuokralainen, minkä ansiosta oli mahdollista vaikuttaa
tilojen toteutukseen.
Jokaista Romanian seurakunnan jäsenten keräämää rahayksikköä kohden BCC lahjoitti toisen. Tämä
kannusti sen jäsenet suureen panokseen. 17.9.2014 Romanian seurakunta saattoi käyttää tiloja ensi
kerran.
Lähetysjuhlat
BCC:n paikallisseurakunnat järjestävät lähetysjuhlan kahdesti vuodessa. Nämä ovat BCC:n
maailmanlaajuisen lähetystyön perusta. Juhlan järjestämisestä vastaa joku paikallisseurakunnista, ja se
näytetään Brunstad TV:ssä. Yleensä paikallisseurakunta järjestää samassa yhteydessä oman
lähetysjuhlansa.
Juhlan järjestävän seurakunnan lapset, nuoret ja aikuiset alkavat suunnitella ja valmistella juhlaa jo vuotta
ennen. Juhlaa varten tuotetaan yleensä uusia lauluja, esityksiä ja musikaaleja, jotka sitten kartuttavat
seurakunnan lapsi- ja nuorisotyössä käytettävää materiaalivarastoa.
Lähetysjuhlien on tarkoitus yhdistää antamisen ilo ja juhliminen. Johtoajatuksena on, että ”iloista antajaa
Jumala rakastaa”. Muinaisessa Israelissa juutalaiset kokoontuivat Jerusalemiin vuotuisiin juhliin
uhratakseen ja juhliakseen. Se, että jokin paikallisseurakunta saa tietää tulleensa valituksi tulevan
lähetysjuhlan järjestäjäksi, herättää aina iloa ja innostuneisuutta.
Lähetysjuhla 5.4.2014 – DCG Maubach
DCG ( Die Christliche Gemeinde) Maubach järjesti kevään lähetysjuhlan 5. huhtikuuta. Juhla pidettiin EteläSaksassa Blaubeurenissa, Hessenhöfenissä sijaitsevassa seurakunnan konferenssikeskuksessa. Juhlan
teemana oli ”Kristuksen Ruumis – Suuri Salaisuus”; nimi perustui Paavalin sanoihin hänen kirjeessään
Efeson seurakunnalle. Lähetysjuhla innosti ymmärtämään ja rakentamaan yhteyttä, jonka Jeesus halusi
seurakunnassa vallitsevan. Juhlaan kokoontui tuhansia BCC:n jäseniä Saksan paikallisseurakunnista.
Lähetysjuhla 11.10.2014 BKM Grenland
BKM (Brunstad Kristelig Menighet) Grenland järjesti syksyn lähetysjuhlan 11. lokakuuta 2014.. Juhla
pidettiin Brunstadilla. Teemana oli ”Valitse tänään, ketä tahdot palvella”, mikä viittasi profeetta Elian
puheeseen Israelille. Lähetysjuhla innosti tekemään hyviä ja tietoisia valintoja kristityn elämän
tienhaaroissa. Juhlassa oli paikalla tuhansia BCC:n paikallisseurakuntien jäseniä Norjan Östlandetista.

