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Rauhaa ja terve teille kaikille!
Vuosi sitten suunnittelin, että alan käyttämään sosiaalista mediaa. Suunnittelin, että
opetan ja laitan materiaalia meidän nettisivulle. Minä avasin jo oman sivun youtubiin,
mutta kun halusin alkaa, niin aina tuli jotakin muuta.
Koronatilanne teki sen, että suurin osa seurakunnista Suomessa on alkanut käyttää
sosiaalista mediaa. Se on pakko, koska tämä epidemia tuli. Minä en tule puhumaan
koronaviruksesta teille, koska kaikki mediat ja uutiset puhuvat siitä nyt. On tärkeää, että
puhumme ja tiedostamme vaarat.
Minä en vain kuuntele, että ihmisiä kuolee paljon tämän epidemia alettua, ja monet ovat
sairaalassa, vaan minä muistan näitä ihmisiä. Jaan tuskan heidän kanssaan rukouksessa.
Joka päivä minun rukous on, että
1) Jumala suojelee ihmisiä, Hänen lapsiansa,
2) että Jumala pysäyttää tämän viruksen, koska se on vahva ja nopeampi kuin
aikaisemmat virukset,
3) että Jeesus, jolla on viisautta, antaa viisautta lääkäreille, että he saavat pian lääkkeitä
ja rokotus mahdollistuu, ja
4) on että me olimme tosi kiireisiä, emmekä saaneet aikaa hengellisille asioille, mutta nyt
on mahdollista antaa aikaa Herralle riippumatta siitä, uskotko sinä vai et.
Minun kysymys on: jos kuolema tulisi nyt, minne sinä menet? On pakko pysähtyä ja
pyytää anteeksi Jeesukselta, ja kutsua häntä tulemaan ja antamaan meille iänkaikkisen
elämän, jos sinä et vielä ole tehnyt sitä.
Maailma, missä asumme, on rikki. Monet ihmiset ovat yksinäisiä, ja nyt me emme voi
kätellä toisiamme, me emme voi koskettaa tai saada olla lähellä toisiamme. Minun
kysymys on, mitä tapahtuu tämän epidemian jälkeen? Tämän kysymyksen jaan sinun
kanssasi.
Joka sunnuntai yritän laittaa teille yhden saarnavideon. Muista rukoilla koko maailmaan
terveys järjestestelmän puolesta. Älä pelkää, sinä et ole yksin, Hän on sinussa ja sinun
kanssa.
2. Korint.5:7 ” Mehän elämme uskon varassa, emme näkemisen”
Tänään aiheemme on: ELÄMME USKON KAUTTA, EMME PELON KAUTTA
Kun annoin elämäni Jeesukselle, koen kaksi asiaa, jotka eivät kulje yhdessä. Vaikka
tulimme uskoon, asumme silti maan päällä, mutta emme ole enää maailman ihmisiä. Kun
Herra Jeesus oli rukoilemassa, Hän tiesi että tulee vaikea aika, Hän tiesi että haasteita
tulee, ja kun Hän rukoili, Hän sanoi:
” En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät
pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu” Johannes 17:15-16.
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Kun maailma on paniikissa, ja menemme sotaan virusta vastaan, niin on tärkeää, että
muistamme, että emme ole yksin, sinä et ole yksin, vaan Jeesuksen kanssa. Hän rukoili,
että Jumala varjelisi sinut ja minut, ja Hän rukoilee aina meidän puolestamme.
Siksi Psalmi 91:2-3 sanoo ” Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun
minä turvaan. Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja pahan sanan vallasta”.
Luota Häneen. Hän suojelee ja varjelee. Virus voi tulla meidän ruumiiseemme, samoin kuin
muillekin ihmisille ja voimme kuolla, jos Jumala niin sallii, mutta Jumala ei salli, että
kuolema tai sairaus vie meidän iankaikkisen elämän. Hänen verensä voitti, ja se on meidän
takuu. Meillä on paikka Hänen kodissa.
Hän sanoo opetuslapsille, että ”Minun Isäni kodissa on monta huonetta – enhän minä
muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan”.
Sinä olet suomalainen, mutta sinä olet myös taivaan kansalainen, koska sinä annoit
elämäsi Jeesukselle ja elämä hänen kanssaan ei lopu. Se jatkuu ikuisesti.
Maan päällä, missä olemme, on kaksi valtakuntaa. Yksi on valon valtakunta, jossa Jeesus
on kuningas, kaikki uskovat seuraavat häntä, ja kaikki on mahdollista uskon kautta.
Raamattu sanoo: Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen,
joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa. Ja jos olet Hänen
valtakunnassa, Hän sanoo älä pelkää, vaan usko.
Toinen valtakunta on pimeän valtakunta. Siellä vihollinen on pomo. Hän johdattaa pelon
avulla. Kun ihmiset pelkäävät, he antavat paikan mielessään ja sydämessään hänelle, ja
hän johdattaa. Kun me uskomme Jeesukseen, Hän johdattaa, ja vihollinen on voimaton.
Kun pelkäämme, vihollinen saa voiman takaisin.
Maailman ihmiset pelkäävät, koska heillä ei ole toivoa enää. He ajattelevat elämä on nyt,
ja sen jälkeen ei ole mitään muuta. Mutta sinä ja minä, me tiedämme, elämä täällä on
lyhyt, ja me olemme vieraita täällä.
Meidän todellinen elämä ei ole tämä, vaan se on tulevaisuudessa. Kun meillä on tämä
näkökulma (perspektiivi) mielessämme, ymmärrämme että tulemme ylhäältä, ei alhaalta.
Valitsemme pelon tai uskon. Terve pelko meillä on se, että pelkäämme Jumalaa. Emme
halua tehdä syntiä, koska Jumala vihaa sitä, ja seuraukset ovat tuskallisia, vaikka Hän voi
antaa anteeksi meille.
Mutta emme anna sydämessämme tilaa pelolle, mitä tuleekaan meidän tiellemme, kun
tulee kriisi, koska emme ole alhaalta, vaan ylhäältä, missä asuu meidän Herra.
Ei ole mahdollista, että me valitsemme nämä kaksi, pelon ja uskon. Aamos 3:3 kysyy
meiltä tästä näin: ”Lähteekö kaksi yhdessä kulkemaan, jos eivät ole siitä sopineet”?
Kysymys sinulle ja minulle: voisiko pelko ja usko kulkea yhdessä? ei
Viime tiistaina, kun meillä oli kokous vastuuhenkilöiden kanssa, puhuin alussa heille
kolmen tyyppisistä ihmistä, jotka minä näen, ja ennen kuin kerron sinulle, haluan vielä
kysyä sinulta tämän kysymyksen: Mikä ajaa mieltäsi tällä hetkellä, kun maailma vapisee ja
on kauhuissaan?
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Kaikkien meidän on pidettävä huolta itsestämme, koska viirus ei sano, että en kosketa
sinua, koska olet uskova, tai että sinä olet poikkeus, vaan kaikkien meidän on pestävä
kädet hyvin, emmekä saa olla lähellä toisiamme. Me tiedämme, mitä nyt on menossa.
Koska me tiedämme, meillä on vastuu.
Jos emme tiedä, sitten meillä on enkelit, jotka huolehtivat. Mutta, koska tiedämme, emme
voi sanoa: Pyhä Henki suojelee meitä, ja voimme rentoutua. Ei, meillä on vastuu, ja
samaan aikaan luotamme Jeesukseen. Mitä emme voi tehdä, Hän tekee sen.
Kolme ryhmää uskovia tyyppejä, mitä meillä on tänään:

1. KONSERVATIIVIT JA USKO.
Tällä en tarkoita poliitikkoja tai filosofeja, vaan uskovaisia, Raamatun seuraajia.
Uskovia, jotka säilyttävät Raamatun perinteet. Veljeä tai siskoa, joka on juurtunut
Raamatun perinteiseen (historialliseen) tulkintaan. Me tarvitsemme tämän asenteen. On
paikkoja ja aikoja, missä sitä sovellamme käytännössä.
Konservatiivi on henkilö, joka lukee Raamattua kirjaimellisesti, ja hän on valmis
kuolemaan, hän on valmis, menettämään kaiken, koska hän on: uskollinen pyhille
kirjoituksille ja perinteille, mikä on opittava, uskottava ja huolellisesti opetettava muille.
Tämä henkilö sanoo :
Markus 16:17-18 ”Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni
he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. 18. He tarttuvat käsin
käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat
kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat.”
En tarvitse olla tapaamatta ihmisiä, en pelkää koskettaa ihmistä. En jää kotiin koko
kuukaudeksi, vaikka olen yli 70 vuotta, ja vaikka valtioneuvosto kehotti jäämään kotiin.
2. LIBERAALIT JA PELKO
Veli tai sisko, joka sallii pelon johtaa häntä heti. Hän unohtaa, että hän on Jeesuksen
kanssa ja Pyhä Henki on hänessä. Tämä on ihminen, kun kaikki on ok, hän uskoo, että
Jeesus on hänen Herra. Mutta kun haasteita tulee, hän kysyy, missä olet Jumala? Jos sinä
rakastat meitä, miksi sinä sallit tämän katastrofin? Pelko johdattaa, kun elämään tulee
testi.
4. Moos.13:33 ” Näimme siellä myös jättiläisiä, jättikokoisia anakilaisia. Me tunsimme
itsemme heidän edessään pieniksi kuin heinäsirkat, ja sellaisilta me varmaan näytimmekin
heidän silmissään.»
Israelilaiset näkivät Anakilaiset isoina jättiläisinä, ja he, vaikka heillä oli Jumala puolellaan,
he tulivat pieniksi kuin heinäsirkat. He unohtivat pienen sauvan, mikä avasi suuren meren,
ja he saivat tien. He unohtivat ajan, jolloin kivi avautui ja tuotti heille vettä.
Liberaalien pelko riippuu olosuhteista. Hän unohti, että Jeesus maksoi kaiken. Pelko
hänessä näkee koiran norsuna ja kissan leijonana. Jumala sanoo: Minä en ole antanut
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sinulle pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen ja
rauhan.
3. VIISAS USKOVA
Sananlaskut 22:3 ”Kun onnettomuus uhkaa, viisas väistää, tyhmä kulkee kohti ja saa
kolhut”.
Ajattele ensin, toimi vasta sitten. Ota vastuu, rukoile ja kysy Jumalan tahtoa.
Tasapainon luominen on sitä, mitä toivon, että kaikki lieksalaiset ja suomalaiset saisivat
kokea nyt tällä hetkellä. Ajassa, minkä läpi me nyt menemme, tarvitsemme uskoa ja myös
viisautta. Tällaiset uskovat eivät luovu omasta , terveestä järjestä.
Hän käyttää aivojaan ja mieltään. Hän ymmärtää, että Jumala käytää kaikkea, mitä
hänellä on. Hän uskoo, mitä Raamattu sanoo. Hän tietää, että hän tarvitsee Pyhää Henkeä
vaikuttamaan hänessä, kun hän tekee päätöksen.
Mihin uskovaisten ryhmään sinä kuulut?? Onko se ensimmäinen, toinen vai kolmas ryhmä?
Suosittelen, että katsot vielä lähemmin ryhmää 3, koska Herra haluaa vielä käyttää sinua,
Hän haluaa, että saamme olla suola ja valo siellä, missä asumme, missä työskentelemme,
missä opiskelemme.

Lopuksi, luemme Johannes 14:27 ” Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan
teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon”.
Rauha on lahja, minkä Jeesus antoi ihmisille, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän
antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. kaikille, jotka uskovat häneen.
Hän haluaa antaa sitä sinullekin. Rauha, minkä Jeesus antaa on voimakas, tämä voima
auttaa meitä, ja kun on vaikeaa. Kun paniikki iskee meihin, niin Jeesuksen rauha tuo
toivon meille.
Jos haluat Jeesuksen rauhaa ja toivoa, laita silmät kiinni ja rukoilemme.

