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Lieksan Helluntaiseurakunta 24.5.2020
Terve ja Rauhaa teille kaikille!
Tänään me katsomme, mikä teki kuningas Joosafatin elämästä hyvän elämän. Mutta ensin
katsomme lyhyesti hänen taustaansa. Joosafat tuli kuninkaaksi 35 -vuoden ikäisenä ja
hallitsi Juudaa 25 vuotta. Raamattu sanoo, että hän teki sitä, mikä oli oikein Herran
silmissä. Joosafat palasi Daavidin tielle. Monet kuninkaat, jotka tulivat Daavidin jälkeen
olivat huonoja kuninkaita. He tekivät pahaa Jumalan edessä. Monet särkivät Jumalan
sydämen, mutta Joosafat oli toisenlainen.
Historia sanoo, että Herra oli Joosafatin kanssa, sillä hän vaelsi ukki-isänsä Daavidin teitä.
Hän ei etsinyt baaleja, vaan hän etsi isänsä Jumalaa ja vaelsi hänen käskyjensä mukaan.
Hän ei tehnyt niin kuin Israel teki. Joosafatilla oli vahvuus, mikä teki hänestä voittajan.
Katsomme, mikä se oli:
2. Aikakirja 20:5-12
Joosafatin salaisuus oli rukous. Hän pelkäsi Jumalaa. Uhkaavan tilanteen edessä Joosafat
ei etsinyt apua ympärillä olevilta kansoilta, vaan hän meni temppeliin, missä oli Jumalan
liitonarkki. Tuona aikana kaikki halusivat tehdä liiton sellaisen kansan kanssa, joka oli
voimakkaampi. Esimerkiksi Egypti tai Assyria olivat voimakkaita maita. Katsomme Jesaja
20:2-5: Kolme vuotta Jesaja julisti Juudan kansalle, älä luota Egyptiin tai Etiopiaan, vaikka
he ovat vahvoja, vaan luota Herraan.
Jumala on se, joka nostaa kansan ja voi myös tehdä mitä haluaa. Juudan kansa ei
kuunnellut, mitä Jumala sanoi. Jesaja käveli alastomana havainnollistakseen, että ne, jotka
luottivat kansojen vahvuuteen, olivat itseasiassa heikkoja, koska aika tulee, jolloin Jumala
nostaa toisen kansan, kuten Assyrian. Egyptin ja Etiopian ihmiset joutuvat maanpakoon ja
orjuuteen. Luottakaamme vain Jumalaan, ei ihmisiin, koska ihmiset ovat heikkoja ja
rajallisia.
Joosafat sanoi monta hyvää asiaa, mutta kolme niistä kosketti minua enemmän kuin muut,
nämä löytyvät 2. Aikakirja 20:12: 1) Meillä ei ole voimaa! 2) Me emme tiedä, mitä tehdä?
ja 3) Meidän silmämme katsovat sinuun. Nämä Joosafat sanoi nöyrässä rukouksessaan.
Aiheemme: SILMÄNI OVAT SINUA KOHTI
Nämä ovat kuninkaan sanoja. Viime sunnuntaina me opimme, että rukous on instrumentti,
mikä auttaa meitä, kun haluamme puhua Herralle. Se on instrumentti, millä ei ole rajaa.
Rukous menee, minne me emme voi mennä. Rukous siirtää kiviä ja vuoria, mikä meille
olisi mahdotonta. Omin käsin emme voi, mutta rukous voi muuttaa mitä vain. Rukous voi
mennä taivaaseen, tuoda Jumalan voiman ja muuttaa edessämme olevat haasteet.
Joosafatille tuli suuri ongelma, mutta hän ei mennyt paniikkiin. Hän meni heti etsimään
Jumalan kasvoja. Mitä me teemme, kun kuulemme, että meidän rakas on sairas, tai joku,
jota rakastimme kuoli. Vieläkö muistamme, että meidän Isä on meidän kanssamme.
Joosafat kuuli uutiset, mitkä eivät olleet hyviä, eikä helppoja, vaan huonoja ja pelottavia.
2. Aikakirja 20:2 ”Joosafatille tultiin kertomaan: Suuri sotajoukko tulee sinua vastaan
meren toiselta puolelta, Edomista, ja se on jo Hasason- Tamarissa. Hasason-Tamar
tarkoittaa Een-Gediä”. Kun Joosafat kuuli tämän, mitä hän teki?
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Jae 3 sanoo ” Joosafat pelästyi ja kääntyi etsimään neuvoa Herralta...”; Hän kysyi Herralta.
Raamattu sanoo, jae 4, että kaikki kansa tuli etsimään Jumalaa. Juudan kansa kokoontui
pyytämään apua Herralta. Kun vaikea tilanne tulee, niin on hyvä, että kaikki pysyvät
yhdessä ja tekevät jotakin yksimielisesti. Silloin tapahtuu ihmeitä! Kun meillä on erilaisia
talentteja, lahjoja, kykyjä, yhdessä ne ovat voimakkaita. Ongelma meillä on tänään
esimerkiksi se, että Jeesus on meille sama kuin kirkko, eikä uskovat käytä kykyjä, mitä
heillä on.
Kun seurakunnassa on tarpeita, me haluamme palkata henkilön, joka tekee sen työn.
Jumala antoi meille viisautta kehittää seurakunnan työtä niin, että Hänen valtakuntansa
menisi eteenpäin. Joskus ajatellaan, että on viisautta palkata työntekijä, jolla on
evankelistan kutsumus. Hän menee kadulle puhumaan ihmisille. Me toivomme, että
meidän seurakunta kasvaisi, ja että yksi tai kaksi palkattua ihmistä tekisivät sen.
Miten olisi, jos jokainen seurakunnan jäsen käyttäisi lahjaansa, minkä on Jumalalta
saanut? Vai onko parempi, että toivotaan yhden tai kahden henkilön tekevän jotakin, ja
muut ovat rauhassa, eivätkä tee mitään. Saahan veli tai sisko palkkaa! Mutta onko tämä
tervettä ajattelua?
Sinä olet ainutlaatuinen maailmassa. Jumala pani sinuun jotakin, mitä ei kenelläkään
muulla ole, ja vain sinä voit suorittaa sen tehtävän. Siellä on kaveri kadulla, joka voi tulla
uskoon, kun sinä osoitat hänelle ystävällisyyttä, etkä odota, että evankelista tulee
puhumaan hänelle. Jumala sanoo Jeremia 1: 5, ”Jo ennen kuin sinut äidinkohdussa
muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut
omakseni...”
Kun sinä tulit maan päälle, sinulla oli annettu jotakin, mitä muilla ei ole. Sinä olet täällä
maan päällä syystä. Sinulla ja minulla, meillä on toimeksianto, jota työntekijä tai
vanhimmistoveli ei voi tehdä, vain sinä voit. Siksi sinun on tärkeää löytää lahjasi ja käyttää
sitä. Missä olet, siellä on ihmisiä, joiden kanssa Jumalaa odottaa sinun käyttävän lahjaasi.
Ystäväsi elämä voi muuttua. Se voi olla urheilupaikka, vaikkapa sallibandy, tennis tai
jalkapallo. Siellä on sinun evankeliointi paikka.Työpaikka on myös paikka, missä voimme
olla Jumala valona. Sinun todistus on tärkeä. Ei Hän odota keneltäkään muulta – vain
sinulta. Kaikilla meillä on jokin tehtävä ja lahja tehdä se.
Seurakunta odottaa herätystä. Toivomme, että paljon ihmisiä tulee uskoon. Se on oikein.
Mutta herätys on kuten sade, minkä Jumala lähettää. 1 Mooseksen 2:4-9 puhuu jotakin
mistä näemme, että Herra on periaatteiden Jumala, jae 4b-5 sanoo, että ei ollut ihminen
vielä maan päällä ja Jumala ei vielä lähettänyt sadetta, jakeessa 7 Jumala loi ihmisen,
Jakeet 8-9 Jumala loi puutarhan, koska Hän tiesi että ihminen on paikalla, Hän istutettu
puita, koska oli henkilö, joka oli valmis pitämään niistä huolta. Hän tietää jos odotamme
Herätystä, Hän katsoo meidän sydämeemme, olemmeko todella valmiita vai emme. jae 15
”Herra Jumala otti ihmisen ja asetti hänet Eedenin puutarhaan viljelemään sitä ja pitämään
siitä huolta.”
Hän tarvitsee käyttöönsä instrumentin, ihmisiä, jotka ovat valmiita pitämään huolta
uskoontulleista, ihmisiä, jotka uhraavat rauhallisen elämänsä Jumalan valtakunnan
hyväksi. Jos Herra herättää keskiyöllä ja kehottaa rukoilemaan tietyn henkilön puolesta,
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niin tottelemmeko? Kenet minä lähetän? Kuka lähtee Sananviejäksi? Kuka voi vastata:
Tässä olen, lähetä minut!
Kuinka Joosafatilla oli nöyryyttä käydä rukoukseen kohdatessaan suuren haasteen? Minä
näen neljä elementtiä, mitä hän käytti.
1. USKO: Joosafat uskoi Jumalaan. Siksi hän meni rukoilemaan, jae 20. Emme voi rukoilla,
jos meillä ei ole uskoa. Usko auttaa meitä panemaan toivomme Häneen.
Kuinka Joosafat voisi onnistua?
2. PAASTO: jae 3 sanoo, että Joosafat kuulutti paaston koko Juudaan. Paasto on meidän
voimakas työkalumme, minkä Jumala antoi meille. Mutta vihollinen ja liha eivät halua
meidän paastoavan, vaikka meidän olisi mahdollista käytää sitä. Jeesus sanoi
opetuslapsille Markus.9:29 ”Tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja
paastolla".
Miten Joosafat onnistui?
3. RUKOUS: Paasto ilman rukousta ei ole terve. Jos haluamme, että meidän usko ja paasto
onnistuu, niin me tarvitsemme rukousta. Rukous ylläpitää uskoamme. Rukous auttaa meitä
saavuttamaan tavoitteemme, kun samalla paastoamme.
Miten Joosafat onnistui?
Jae 21 ”Kysyttyään kansalta neuvoa hän asetti pyhiin asuihin pukeutuneet laulajat
ylistämään Herraa. Nämä lähtivät liikkeelle sotaan varustautuneen joukon edellä ja
lauloivat: Kiittäkää Herraa, hänen armonsa pysyy ikuisesti”.
4. YLISTYS: Aseen, minkä kanssa Joosafat ja Juudan kansa menivät taistelemaan, oli
ylistys. Kun he uskoivat, rukoilivat, paastosivat, ja lauloivat Jumalalle, nämä neljä
instrumenttia, ihmeitä tapahtui. Daavid ja muut runoilijat lauloivat ja järjestivät Psalmit
valmiiksi ylistystä varten. Ei ole tekosyytä! Tiedämme, kuinka laulaa. Meillä on valmis
materiaali.
Mitä tahansa ääntä, ” altto, sopraano tai tenori”, voi käyttää. Sanat ovat jo valmiina.
Joskus pitää laulaa kovaäänisesti! Näemme hedelmiä.
Muutama viikko sitten puhuimme ylistyksestä ja sanoimme, että ylistys on voimakas sana.
Kun haasteita tulee, meillä on hyviä strategioita, mitä voimme käyttää. Voimme mennä
etsimään Jumalan kasvoja samoin kuin he (Joosafat ja kansa) tekivät. Kun haluamme
kehittää ystävyyttä Jeesuksen kanssa, on hyvä käyttää uskon rukousta ja paastoa, vaikka
se on vaikeaa. Kyse on aina Hänen armostaan. Voimme myös paastota silloin, kun
rukouselämämme tulee kylmäksi, eikä ole halua rukoilla, lukea Raamattua tai olemme
tulleet laiskaksi. Silloin on hyvä suunnitella paastoa ja saada voima takaisin. Saat henkesi
eloon jälleen.
Kun haluamme onnistua työpaikassa tai koulussa, voimme etsiä Jumalaa, ja Hän antaa
meille viisautta. Saamme voimaa ja inspiratiota siihen, mitä haluamme tehdä.
Raamattu sanoo, että kun Joosafat ja kansa luotti Jumalaan ja tekivät osansa, niin Jumala
teki oman osansa. Jumala vastasi heille ja sanoi: 2. Aikakirja 20:15, Älkää pelätkö, älkääkä
arkailko tuota suurta sotajoukkoa, sillä tämä sota ei ole teidän vaan Jumalan.
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Ja jae 17, ” Mutta teidän ei pidä ryhtyä taisteluun. Jääkää vain paikoillenne ja katselkaa,
millaisen avun Herra teille antaa. Juudan ja Jerusalemin asukkaat, älkää säikähtäkö
älkääkä pelätkö, vaan lähtekää huomenna heitä vastaan! Herra on teidän kanssanne”
2. Aikakirja 20:22-24 ”Samalla hetkellä, kun laulajat alkoivat riemuhuudoin ylistää Herraa,
lähetti Herra väijyksissä olleen joukon Juudaan hyökkäävien ammonilaisten, moabilaisten
ja Seirin vuoriston miesten sekaan. Kaikki nämä lyötiin,. sillä ammonilaiset ja moabilaiset
kävivät säikähdyksissään Seirin vuoriston miesten kimppuun surmaten heitä. Tuhottuaan
Seirin miehet he ryhtyivät tuhoamaan toisiaan. Kun Juudan sotajoukko tuli paikkaan, josta
näkyi autiomaahan, ja aikoi käydä päin vihollisten joukkoa, siellä oli vain kaatuneiden
ruumiita. Yksikään ei ollut jäänyt henkiin.”.
Joosafat voittaa vihollisensa
Mitä haasteita sinä menet läpi tällä hetkellä? Voisimme sanoa nämä kolme Joosafatin
lausetta Jeesukselle:
1) Meillä ei ole voimaa; 2) Me emme tiedä, mitä tehdä ja 3) Meidän silmämme katsovat
sinuun. Sano kuin se olisi yksi virke: Minulla ei ole voimaa; en tiedä mitä tehdä, mutta
silmäni ovat sinua kohti. SILMÄNI OVAT SINUA KOHTI.

