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47. VSK N:O 9 (539)

Sisäsivuilla
Onko sinun
kodissasi?

Mikä on seurakunnan sisällä oleva
seurakunta, tasavallan sisällä oleva
tasavalta; maailma maailman sisällä? Arvasit oikein, se on koti.
Jos kodissa asiat ovat hyvin, ne
ovat hyvin kaikkialla. Onko sinun
kodissasi? Sivulla 2.

Ohjaa kristilliseen elämään

Herra ilmoita
itsesi
Kun Jumala ilmoittaa itsensä, se
hämmästyttää ihmistä. Herätys on
outoa, koska Jumala tulee kansansa luokse ja palauttaa sen henkiin.
Emme tajunneet, mitä se oli, että
henki oli poissa. Mutta Jumalan väliintulo näyttää sen. Sivulta 3 alkava teema.

Missio ja
Kristuksen paluu
M

eneillään olevan missiotyön

ja Herran Jeesuksen paluun
välillä on yhteys. Jeesuksen paluu
antaa missiotyölle toivon. Näiden
kahden kiistaton suhde on elintärkeä.
Kun Kristus oli tuottanut mahtavan lunastuksensa kaikelle ihmiskunnalle ja ennen sitä kun hän
nousi taivaaseen, hän antoi lähetyskäskyn. Seurakunnalle annettu
tehtävä oli selkeä, nimittäin viedä
hyvä uutinen Jeesuksen tarjoamasta pelastuksesta koko maailmaan.
Jeesus antoi samalla myös selkeän ja lohdullisen lupauksen
siitä, että hän tulee takaisin. Tuo
lupaus odottaa edelleen täyttymistään, mutta tämä täyttyminen taas
saattaa odottaa sen tehtävän toteutumista, että evankeliumi saavuttaa maan ääret.

Sulhanen ei voi palata keskeneräistä morsianta varten. Se loistava joukko, joka ympäröi karitsan
valtaistuimen palvoen ja ylistäen,
edustaa “kaikkia sukukuntia ja
kieliä ja kansoja ja kansanheimoja” (Ilm 5:9).

Tämä osoittaa selväksi välttämättömäksi sen, että evankeliumin
todistuksen on saavutettava maapallon etäisimmätkin alueet.
Mistä maailmanlaajuisen mission eli lähetystehtävän toteutuminen
koostuu? Sitä ei tarvitse ilmaista
dogmaattisesti, mutta se, mitä on
jo tähän mennessä osoitettu, kytkee maailman evankelioimistyön
sekä arkiseen velvoitukseen että
kirkkaaseen innoitukseen.
Vaalimmeko “siunattua toivoa”?
Jos vaalimme, niin totelkaamme

Ei pystynyt vahtimaan itseään

Rukoilemattomuuspulma ja vastaus
K
un uskovainen tulee tietoiseksi
rukoilemattomuuden

synnistä, hänen ensi ajatuksensa
on, että hänen tulee alkaa taistella Jumalan avulla, että saavuttaisi
voiton. Mutta valitettavasti hän
pian kokee, että taistelu on turhaa.
Ja hänen mieleensä nousee lannistava ajatus – en pysty jatkamaan
uskollisena!
Vähän aikaa sitten sain kirjeen
eräältä pastorilta, joka on tunnettu taidoistaan ja omistautumisestaan, mutta kirjeessään hän kertoo: ”Mitä minuun tulee, minua
ei tunnu auttavan se, että kuulen
puhuttavan paljon rukouselämästä. Puhutaan siitä sinnikkäästä
ponnistelusta, johon meidän tulee
valmistautua. Kerrotaan kuinka
paljon aikaa, vaivaa ja loputonta yritystä se tulee vaatimaan. Nämä asiat lannistavat minut, olen
kuullut niistä niin usein.”

”Ei minua auta se, että sanotaan:
’Sinun pitää rukoilla enemmän ja
vahtia itseäsi paremmin, ja olla
kaikin puolin enemmän tosissaan
kristittynä.”
Vastaukseni tuolle pastorille
oli: ”En ole koskaan maininnut
kamppailua tai ponnistelua, sillä
olen täysin vakuuttunut, että omat
yrityksemme ovat turhia, mikäli
emme ensin opi sitoutumaan Kristukseen yksinkertaisella uskolla.”
Vastaukseni jatkui: ”Viesti, jota
tarvitset, on tämä: ”Huolehdi siitä,
että suhteesi elävään Vapahtajaasi
on, mitä sen tulisi olla. Elä Hänen
läsnäolossaan, iloitse Hänen rakkaudessaan, lepää Hänessä.’”
Parempaa viestiä ei voisi antaa,

jos se vain ymmärretään oikein.
”Huolehdi siitä, että suhteesi elävään Vapahtajaasi on, mitä sen tulisi olla.” Tässä on juuri se mikä
mahdollistaa sen, että ihminen voi

Rohkaisee odottamaan Kristuksen paluuta

Ainoa luotettava
aisti
Yleensä luotamme rankasti näkyväiseen. On kuitenkin opittava
toinen läksy, jos haluamme pysyä
Jumalan valtakunnassa. Siellä usko
tulee olemaan ainoa luotettava aisti,
ja Jumalasta tulee ykkönen. Jatkoa
teemalle: ”Mitä hyvää Jumala antaa
vaikeuksien kautta”, sivulla 5.

Kristuksen viimeistä käskyä. Kaipaammeko hänen ilmestymistään?
Antautukaamme siis varauksetta
tehtävään, jossa kootaan kaikista
kansoista “kansa hänen nimelleen.”
Seurakunnasta muodostuu täydellinen morsian, jota hän on odottanut niin pitkään ja vieläkin odottaa. Kristitty voi johdonmukaisesti
uskoa Herran paluuseen vain olemalla tiiviisti osasena annetussa
lähetystehtävässä.
Maailmaa

koskeva

tehtävä

vaatii nopeaa ja jatkuvaa asioihin
puuttumista. Evankeliumin julistuksen välttämättömyys ja tarve
perustuu ainakin kolmeen syyhyn:
Kristuksen selkeä käsky, ihmiskunnan epätoivoinen tarve ja Herran paluun suloinen toivo.
Koska tilanne on tämä, jokainen
seurakunta ja uskova joutuu omasta suostumuksestaan vastuuseen
siitä, että tehtävä toteutuu. Ota kokosydämisesti kiinni tästä suurimmasta tehtävästä.
Robert Hall Glover

Toimitettu

elää elämää täynnä rukousta.
Emme saa tuudittautua siihen
ajatukseen, että meillä on oikeanlainen suhde Herraan Jeesukseen,
samalla kun rukoilemattomuus
hallitsee meitä. Eikä suhde ole
kunnossa silloinkaan kun me, yhdessä seurakunnan kanssa, valitamme heikkoa elämää emmekä
pysty rukoilemaan niin kuin meidän tulisi.
Mutta jos ensin tunnistamme,
että oikeanlainen suhde Herran
Jeesuksen kanssa sisältää ennen
kaikkea rukouksen – sekä halun
että voiman rukoilla Jumalan tahdon mukaan – silloin meillä on
jotain, mikä antaa meille oikeuden
iloita Hänessä ja levätä Hänessä.
Olen kertonut tämän tapauksen

osoittaakseni, kuinka luonnollisesti oman yrittämisen seurauksena on
lannistuminen. Ja siten se sulkee
pois kaiken toivon edistymisestä
tai voitosta. Ja tämä todellakin on
monen uskovan tilanne, kun heitä
kutsutaan uurastamaan rukouksessa esirukoilijoina.
Heistä tuntuu, että se on täysin saavuttamattomissa. Heiltä ei
löydy voimaa siihen omistautu-

William Carey
Carey oli Intian lähetyspioneeri.
Hän oli tavallinen suutari ja maalaissaarnaaja. Hän pitäytyi polttavaan näkyyn, jonka Jumala oli
hänelle antanut, kunnes muutkin
alkoivat ymmärtää ja nähdä hänen
saamansa näyn lähetystyöstä. Viimeinen osa s. 6.

Väärin
asein me
häviämme
taistelun
Y

hä lisää onnettomia asioita.

Yllättäen kuin puun takaa tulee
pimeyden hyökkäyksiä jatkuvasti.
Ja seurakunnan on mahdoton vastustaa niitä, ellei ole oppinut käyttämään Herran Jeesuksen saamaa
voittoa.
Juuri sitä varten Jumalan Poika tuli maailmaan, että hän tekisi
tyhjäksi paholaisen työt.
(1Jh 3:8.)

Monet näkevät kyllä paholaisen
voiman, mutta kuka näkee sen,
että se on joutunut tappioon ristin
työn ansiosta.
Vihollisen tappio kuuluu evankeliumiin. Ilmestyskirjassa meille
kerrotaan, että saatana voitetaan
Karitsan veren ja todistuksemme
sanan kautta (Ilm 12:11). Meitä kehotetaan vieläpä vastustamaan Paholaista ja niin se pakenee (Jk 4:7).
Näiden hengellisten aseiden
avulla meidän tulee hajottaa ja tehdä tyhjäksi pahuuden linnakkeita
omassa kodissa ja koko maassamme.
Koska emme onnistuneet kyllin laajasti omaksumaan tätä Raamatun totuutta, pahuus on saanut
meistä yhä suurempia voittoja.
Kuitenkin jo Jumalan liitto Israelin kanssa oli ”Sillä kun minä näen
veren, menen ohitsenne” (2Ms
12:13).

miseen, mitä tarvitaan sellaiseen
rukoukseen. He kutistuvat yrittämisestä ja ponnistelusta, ja se tekee heidät – niin kuin he olettavat
– onnettomiksi.
He ovat yrittäneet oman lihan

voimassa voittaa omaa lihaa, mikä
on täysin mahdotonta. He ovat
yrittäneet Beelsebulin voimalla
ajaa pois Beelsebulia eikä sitä voi
koskaan tapahtua. Vain Jeesus yksin voi kukistaa lihan ja paholaisen.
Andrew Murray
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Aiheesta lisää takasivulla

Airut 2011
Raikasta
rukousopetusta!
Airut-lehti
Tilauslipuke sivulla 7.

Tätä veriliittoa ei ole koskaan
purettu. Se on Jumalan ikuinen
liitto uskon kautta. Egypti on
eräänlainen maailma ja faarao paholaisen esikuva. Israel pääsi vapaaksi molemmista veren kautta,
jolla viitataan Jumalan Karitsan
Herran Jeesuksen sovintovereen.
Monet Herran omat ovat tänään
vaikeuksissa. Syynä on se, että he
luottavat johonkin muuhun kuin
Jeesuksen Kristuksen veren voimaan. Siksi Paholainen riekkuu
kodeissa ja arkiasioissa ja ihmissuhteissa.
Jätä siis monta kertaa päivässä
ajatuksesi, tunteesi, mielikuvituksesi, kehosi, mielesi, henkesi,
omaisuutesi, rakkaasi ja ihmissuhteesi Vapahtajamme veren suojaan.
Luota siihen, että veri on Jumalan
antama apu eikä Hänen antamansa
apu jää koskaan turhaksi.
Sarah Foulkes Moore

Me
rukoilemme

”V

oi Herra ilmesty ja tee

meidät eläviksi. Etkö Herra uudista meitä jälleen, niin että
kansasi saisi iloita Sinussa? Tule
voimallasi alas.”
Miksi? Saadaksemme jotain kokemuksia? Saisimme tyhjät kirkon
penkit täyteen ihmisiä?
Jumala vapauttakoon meidät

tuollaisesta ajattelusta. Se, miksi
näin tulee rukoilla, on jotta Pyhä
Henki voisi tulla seurakunnan ylle
uudella voimalla. Olisimme niin
täynnä iloa Herrasta, että menisimme kaikkialle maailmaan. Ihmiset
synnin pimeydessä, saisivat kokea
kuinka Herra Jeesus pelastaa ja he
iloiten liittyisivät joukkoon todistaen, että Jeesus Kristus on Herra
Isän Jumalan kunniaksi.
Totuuden Henki, Jumalan Pyhä
Henki, täytä sydämemme, jotta
tuntisimme Kristusta enemmän, ja niin suurin halumme on palvella
Sinua koko sydämestä.
Herbert Carson

The Gospel Wittness
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