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14.1.2018, Lieksan Helluntaiseurakunta
NÄKY PALVELLA
Vuonna 2017 rakkaus oli toimintamme ydin ja tänä vuonna sitä on tarpeen jatkaa. Miksi? Koska
seurakunta ilman rakkautta on sama kuin taivaan ovi olisi kiinni. Kun seurakunnassa vallitsee
rakkaus, niin seurakunta näkee, että heidän rukouspyyntönsä saapuvat suoraan Jumalalle.
Rakkaus on voima, rakkaus tuottaa vapautta, se tuottaa rauhaa. Rakkaus pelastaa ja suojelee
elämää, sillä Jeesus itse on rakkaus.
Tästä rakkaudesta me teemme tunnuksen tämän vuoden ylle. Vuosi 2018 on palvelun vuosi.
Kirje Kolossalaisille 3: 23–24 ”Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niin kuin Herralle
eikä ihmisille, tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta”.
Kaikki resurssit ja keinot, joita meillä on, me käytämme ihmisten palvelemiseen. Palvelemme
ihmisiä enemmän ja teemme hyvää ihmisille. Kun me palvelemme ihmisiä, me palvelemme
meidän Isää, jota me emme näe. Kun te teette sitä, mikä on hyvää ihmisille, tulee aika, että
toimintamme koskettaa monia ihmisiä ja he alkavat puhumaan siitä muillekin, kun me olemme
ensin menneet ja auttaneet.
Älkää ajatelko, että meillä on Kela -systeemi ja kulttuuriimme ja perinteeseemme liittyvää
palvelua. Me unohdamme että seurakunnan ihmisillä on myös tehtävä yhteiskunnassa. Täällä
Lieksassa on muitakin ihmisiä ja vaikka kela tai kaupungin systeemi auttaa heitä, niin ummistat
silmäsi näkemästä, että sisällään he taistelevat pimeyden voimien kanssa. Heillä ei ole kontrollia
oman rahan kanssa.
He saavat rahaa ja onpa sitä vähän tai paljon, niin jos menee ja tuhlaa sen esimerkiksi alkoholiin,
lottoon tai pelikoneisiin, niin sen jälkeen elämästä tulee vaikeaa, koska käteen ei jää mitään.
Jotkut sanovat yrittävänsä pelaamista, jos vaikka olisi onnekas. Mitään ei tapahdu, koska elämä
ei ole niin helppoa, että sinä voittaisit heti ja tulisit rikkaaksi.
Jos haluat onnistua elämässä, siihen on myös laki ja periaatteet. Jos haluat tulla businesshenkilöksi, etsi alalla onnistunut ihminen joka jo saavutti tavoitteensa ja opi miten hän ne
saavutti, mitä periaatteita hän käytti ja työskentele kovasti. Me rakennamme elämää
työskentelemällä, ei onnen kautta.
Näille ihmisille Herra sanoi, että heillä on myös tulevaisuus ja toivo heidän elämässään. Täällä
Lieksassa on eronneita ja eroavia perheitä. Nämä ihmiset tarvitsevat paikan johon tulla.
Seurakunta on Jumalan ruumis ja jos me autamme heitä, se tarkoittaa: Jumala auttaa.
Jos kela tai kaupunki auttaa, myös se tarkoittaa, että Jumala auttaa. Mutta ihmisten systeemi ei
sisällä hengellisiä voimia, vain seurakunta sisältää, koska meillä on Pyhä Henki, joka voi
vapauttaa ihmiset vapaiksi ja auttaa kantamaan vastuunsa omasta elämästä.
Esimerkiksi kun me menemme lentokoneeseen, asemalla on turvatarkastaja osana systeemiä.
Kun henkilö tulee tarkistuspisteen ja tuo tarkastaja löytää jotakin sinulta, poliisi tai
turvallisuusmies tulee ja katsoo mitä se on ja jos se on pommi, niin turvallisuushenkilöt
pelastavat ihmisten elämiä.
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Mutta jos henkilö tulee koneeseen ja hänellä on paha mielessä ja hän osaa tehdä pommin, mutta
hänellä ei ole mitään materiaalia mukana, niin tämä tarkistuspiste ei näe mitään. Mutta Pyhä
Henki näkee ja tietää, että tämä mies tai nainen tulee tuhoamaan kansaa. Pyhää Henki tietää, että
tämä henkilö voi mennä ostamaan materiaalin kaupasta ja rakentaa pommin.
Ja tämä on myös seurakunnan tehtävä, että me palvelemme, me teemme hyvää ihmisille ja kun
tämä henkilö antaa elämänsä Jeesukselle ja tulee vapaaksi, tämä paha ajatus menee pois ja
seurakunta pelastaa paljon ihmisiä. Sitten tämä mies, joka on vapaa voi kertoa muille ystäville
Jeesuksesta ja evankeliumi muokkaa muidenkin elämää ja saamme hyvän yhteyskunnan.
Siksi sanon, että molemmat: kaupunki ja seurakunta ovat meidän tehtävämme. Koska yleensä me
emme tee mitään ja sanomme että se on kaupungin tehtävä. Odotamme vain kun Jeesus tulee
takaisin ja korjaa kaikki.
Seurakunnassa meillä on Pyhä Henki ja Hän haluaa korjata avioliiton, joka meni rikki, hän
haluaa vapautta henkilön joka kärsii riippuvuudesta. Seurakunta on Jumalan silmät, jalat ja
kädet. Hän kutsuu koko seurakuntaa seisomaan yhdessä ja menemään tekemään hyvää ihmisille
siellä missä me olemme.
Jokaisella uskovalla, meillä, on jotakin, mitä Jeesus laittoi meidän sydämeemme. Kaikilla täällä
meillä on lahjoja ja kykyjä. Älä sano, että minulla ei ole apostolin, profeetan, evankelistan,
pastorin tai opettajan lahjaa. Paavali puhui myös muista lahjoista. Roomalaisille 12: 5 – 8.
Kaikkia meitä tarvitaan yhteiskunnassa. Jonkun kutsu on olla kampaaja, leipuri, opettaja, myyjä,
pitää huolta lapsista tai vanhuksista. Olla poliisi tai mukana urheilu toiminnassa… sanoin viime
kerralla, että jokainen ammatti on tärkeä Jumalalle, ole siinä missä sinä tykkäät ja palvele
Jumalaa siellä, koska sinä olet hänen valona siellä. Hän laittoi tämän ammatin sinun sydämeesi
että sinä saat olla siellä hänen suurlähettiläänä.
Käytä tätä ammattia ja tee siinä sitä, mikä on ihmisten parhaaksi. Koska jokaisella meillä on oma
alue, lupauksen maa, se on mitä Jumala sallii ja siinä sinun tulee olla. Lupauksen maa on
tehtävä. Sinä tykkäät tehdä sitä, se on sinun lahjasi ja paikkasi, se paikka, jossa sinä olet
työskentelemässä.
Saarnaaja 9:10 ” Tee kaikki, mitä voimallasi tehdyksi saat, sillä ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa
eikä viisautta tuonelassa, jonne olet menevä”.
Kaikki mitä hyvää me teemme ihmisille on Jumalan vastausta heille, koska Jeesus sanoo
Matteuksessa 25:34-40. ” Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa tänne, te
Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman
luomisesta asti. 35 Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte
minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. 36 Minä olin alasti, ja te
vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te
tulitte minun luokseni.'
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37 "Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: 'Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja
annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? 38 Milloin me näimme
sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? 39 Milloin me
näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?' 40 Kuningas vastaa heille:
'Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette
tehneet minulle.'
Täällä on hyvä lista meille. Se on hyvä esimerkiksi ihmisistä, jotka auttoivat vaikeuksissa olevia
kun nämä tarvitsivat apua. Monet eivät tienneet tekevänsä sitä samalla Jeesukselle, mutta he ovat
tärkeitä hänelle, koska hän loi heidätkin samoin kuin meidät. 1 Moos 1:27 ”Ja Jumala loi
ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät”.
Jumala rakastaa myös näitä ihmisiä sinun ympärilläsi. Jotkut me olimme maailman orjia ja
Jumala sääli meitä, hän lähetti toisen ihmisen luoksemme ja saimme pelastua ja olemme vapaita
tänään. Mitä me teemme sillä vapaudella? Me rukoilemme ihmisten puolesta ja palvelemme
heitä konkreettisella toiminnalla.
Jotkut meistä olemme olleet myös alkoholin orjia, jotkut erosimme, me olimme väkivaltaisia tai
olimme riippuvaisia jostakin. Me tunsimme mitä tarkoittaa kun tulemme hyljätyiksi, jopa
perheestämme. Vaikka me olimme myös kapinallisia, hän vapautti meidät, ei koska me olimme
parempia kuin muut, vaan koska Jumala on rakkaus, ja Hän haluaa tehdä jotakin lisää tänä vuona
meidän kauttamme ihmisten puolesta.
Jumala antaa meille tehtävän ja näemme tämän Raamatussa 1 Moos.2:15 ”Herra Jumala otti
ihmisen ja asetti hänet Eedenin puutarhaan viljelemään sitä ja pitämään siitä huolta”
Aatamin ja meidän tehtävä on että me huolehdimme maasta, jossa me olemme ja autamme
ihmisten kautta sinun lahjoillasi parantamaan ympäristöämme.
Voit palvella Jumalaa tarjoamalla ihmisille lahjoja ja kykyjäsi. Pastori Sunday Adelaja sanoi:
Mitä teetkin auttaaksesi ihmiskuntaa, parantamaan ihmisten elämää, palvelet samalla Jumalaa.
Joten kun käytät lahjoja ja kykyjäsi parannat tavallisen ihmisen elämää, palvelet Jumalaa. Voit
palvella Jumalaa lahjoillasi ja kyvyilläsi. Ihmiskunnan elämään vaikuttaminen on palvelus
Jumalalle.
Meidän lahjat ja kyvyt ovat välineitä, jotka voivat rikastuttaa ihmisten elämää ja vuonna 2018
meidän fokuksemme ja näkymme on Rukous ja Evankelioiminen ja teemme sen kaikella
intensiteetillämme.
Rukous Jumalan kanssa on perusta, koska rukouksessa me koemme Jumalan läsnäolon,
rukouksessa me saamme voimaa Jumalalta. 1 Peterin 5:7 ”heittäkää kaikki murheenne hänen
päällensä, sillä hän pitää teistä huolen".
Jaakobin 5:13 ja 15 ” Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, hän
laulakoon kiitosvirsiä. ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet
jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi”.
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Kun meidän Jumalasuhteemme on tasapainossa, niin voimme antaa toisille siitä, mitä olemme
saaneet, koska jos meillä ei ole mitään, me emme anna mitään muille.
Jesaja 54:2 ” Tee telttasi sija suureksi, levitä säästelemättä kangasta asumustesi katoksi! Pidennä
köydet, iske lujaan vaarnat”.
Joku sanoi: ”Mitä me olemme tehneet vain itsellemme kuolee meidän mukanamme, mutta mitä
me olemme tehneet muille ja maailmalle pysyy, se on kuolematon”.

