NÄKY 2017: RAKKAUS TOIMINNASSA
Miika 4: 2 ” Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle,
Jaakobin Jumalan huoneeseen, että hän opettaisi meille teitään ja me vaeltaisimme hänen
polkujaan. Sillä Siionista lähtee opetus, Jerusalemista Herran sana”.
Tämä on näky, jonka Herra laittoi sydämeeni ja on aika, että minä jaan sen teidän kanssanne.
Tänä vuonna, joka kerta, kun me kokoonnumme yhteen, meidän tulisi muistaa tämä, mitä Herran
sana sanoo meille. Kun me rukoilemme hänen tahtonsa tapahtuvan täällä Lieksassa ja
Helluntaiseurakunnassa, Tämän näyn profeetta Miika puhui Juutalaisille Israelissa ja tänä
päivänä Herra haluaa puhua tämän kautta meille Lieksassa.
Kun minä katson tätä paikkaa, niin minä näen Jumalan temppelin, Jumalan vuoren ja vuori on
rukouspaikka, Seurakunta on paikka missä ihmiset etsivät ja löytävät Jumalan. Seurakunta on
kuin sairaala, ihmisillä yhteyskunnassa on paljon kysymyksiä elämän tarkoituksesta ja he
tarvitsevat Jumalaa joka on luoja ja joka tietää kaikki vastaukset.
Ihmiset ovat sairaita, synti on kuin viirus ja he tarvitsevat lääkäriä ja lääkäri on Jeesus, Jeesus
järjestää lääkettä ihmisille ja kun he tulevat hänen luokseen, niin hän parantaa. Hän antaa toivoa,
että ihmiset ymmärtävät, että elämä ei ole onnettomuus, vaan Jumalalla on jokaiselle ihmiselle
tarkoitus maan päällä.
Hän antoi ja antaa vieläkin Seurakunnalle lahjan, Pyhän Hengen, että ihmiset tulevat takaisin
Jumalan luo, Jeesus haluaa korjata särkyneet sydämet, hän haluaa hoitaa riippuvuuksista kärsiviä
ihmisiä enemmän tänä vuonna. Jumala tarvitsee sinua ja minua.
Jumala haluaa, että veljet ja siskot, jotka ovat menneet takaisin maailmaan tulevat takaisin, he
voivat ymmärtää, että heidän paikkansa ei ole siellä vaan täällä. Ihmiset yhteyskunnassa ovat
väsyneitä elämään pimeydessä ja he etsivät Jumalan valoa ja se on tämä seurakunta.
Sinulla on laki kädessäsi ja Jumala lähettää ihmiset seurakuntaan, että he oppivat ja opiskelevat
Jumalan tietä ja kävelevät hänen kanssaan. Meidän tehtävämme on opettaa ihmisille Jumalan

sanaa, että me kasvamme, jos viime vuonna joimme maitoa, niin tänä vuonna me haluamme
syödä vahvaa ruokaa.
Minä listasin kolme tärkeää asiaa, ja jos sinulle on paperi, niin voisit kirjoittaa ne ylös, sillä
toivon, että sinä muistat nämä sanat koko vuoden ja teet, mitä Herra haluaa, että me teemme. Jos
sinulla on toimisto, koti, auto, makuuhuone, niin kirjoita nämä kolme sanaa ja mieti niitä. Käytä
energiaa ja aikaasi, että Jumala voi käyttää sinua, koska sinä olet historian tekijä täällä.

1. RAKKAUS:
Rakkaus toiminnassa, tänä vuonna me haluamme harjoitella enemmän Jumalan armoa ja hänen
rakkauttansa toisia ihmisiä kohtaan. Jumala on rakkaus, ja Raamattu sanoo että: ”Niin Jumala loi
ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät”.
Rakkaus on Jumalan luonne, ja meillä on sama luonne, Herra itse antaa meille rakkautta, koska
me olemme hänen kuvansa.
Jos me uskomme, että Jumala on rakkaus, niin se tarkoittaa, että me rakastamme ihmisiä ja kun
me teemme näin, niin Jumala on iloinen ja hän voi ilmentää hänen kirkkauttansa meidän
kauttamme. Kun harjoitellemme rakkautta, meidän pitäisi välttää tuomitsemista ja paheksumista
toisiamme kohtaan. Meidän ei tulisi puhua ihmisten selän takana vaan puhua ja sanoa ihmiselle
rakkaudellisesti mikä ei ole hyvää ja mikä on Jumalan tahto. Kun puhut rakkaudellisesti ja
viisaasti, niin sanoillasi on enemmän vaikutusta, kuin puhumalla tuomitsevasti ja kritisoimalla.
Paavali sanoo 1.kirje Korinttilaisille 13:4-5,” Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä,
rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa
etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa.
Matteus25: 35-43, ” Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte
minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte
minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun
luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja

annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut
kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme
sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille: 'Totisesti: kaiken,
minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.'
Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen
tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet
minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta
te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin
sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa”.
Etsi ja löydä missä sinä voit auttaa?
1Jjohannes 4:20–21. ”Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän valehtelee.
Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt.
Tämän käskyn me olemmekin häneltä saaneet: joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös
veljeään”.
2. LUOTTAA:
Miten sinä näet sinun oman elämäsi? Raamattu opettaa meitä, että elämä on testi, elämä on
luottamusta ja tilapäinen toimeksianto.
Kun me ymmärrämme, että elämä on testi, kaikki mitä tulee meidän tiellemme, on täynnä
mahdollisuuksia. Pieni tai iso asia tapahtuu, niin me tiedämme, että Herra haluaa, että me
opimme jotakin. Jumala tietää, että testi kehittää meidän luonnettamme ja hän haluaa, että me
riipumme hänessä.
Jo alussa, Jumala testasi Aatamia ja Eevaa, mutta he epäonnistuivat testissä Eedenin
puutarhassa. Jumala testasi Aabrahamia, hänen tuli uhrata poikansa Iisak Jumalalle ja Abraham
luotti Jumalaan.

Sinä muistat Joosefin, Ruutin, Esterin ja Daniel tarinat heillä oli vaikeaa, mutta he katsoivat
Jumalaan. Meidän luonteemme kehittyy ja paljastuu testien kautta. Sama tapahtuu myös minulle,
vaikkakaan en ymmärrä, mutta minä uskon ja luotan Jumalaan.
Luota Jumalaan tänä vuonna, me tulemme kokemaan joitakin haasteita, mutta nämä haasteet
auttavat meitä, että me kasvamme ja luotamme Jumalaan. Me saavumme vuorelle, mutta meidän
ei tarvitse välttää sitä.
Tänä vuonna me saamme haasteellisia tilanteita, mutta kun vuosi 2017 loppuu, niin nuo haasteet
muuttuvat siunauksiksi. Tämä on vuosi, jonka me tarvitsemme kasvaaksemme enemmän
uskossa, Herra sallii tämän, että me rukoilemme, että me emme nuku, vaan luotamme häneen.
Minä kannustan kaikkia ja minä rohkaisen sinua, että Lieksa odottaa meitä.
Mikä tahansa tuleekin; haaste, sairaus, ongelma. Luota Jumalaan, älä luovuta, luota hänen
sanaansa. Jos joku loukkaa sinua, älä pidä sitä itsesi sisällä vaan anna sen mennä ohi, jos pidät
sen sisälläsi, niin siitä tulee ase ja se taistelee sinua itseäsi vastaan.
3. TOTTELEVAISUUS:
Kaikki mitä meillä on Jumalalta. Kun hän pyytää, että me maksamme kymmenykset,
palvelemme seurakunnassa tai teemme hyvää, niin me tottelemme. Materiaali, raha ja aika,
kaikki on hänen.
Usein me kuuntelemme Jumalan sanaa ja sanomme, että olipa hyvä sana tai Jumalanpalvelus oli
mielenkiintoinen, mutta kun menemme takaisin kotiin, meillä ei ole enää aikaa ajatella sitä, vaan
alamme tehdä muita asioita. Seuraavana päivänä me unohdamme, mitä Herra on puhunut meille.
Siksi minä pyytäisinkin kaikkia ottamaan muistikirjan mukaan, kun tulet seuraavan kerran
kokoukseen ja kirjoittamaan muistiin, mikä oli tärkeää ja kun olet kotona, niin ota vielä aikaa
Jumalan sanan kanssa.
Habakuk 2:2, ” Herra vastasi minulle näillä sanoilla: kirjoita näky ja piirrä se selvästi tauluihin,
niin että sen voi juostessakin lukea”.

