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Uitko vastavirtaan?

Johdanto:
Edellisessä elämässä eli edellisessä työpaikassani, tuli välillä vastaan tilanteita missä
jouduin valitsemaan teenkö oikein vai jäänkö asian kanssa pimentoon. Tilanteet koski
työmoraalia, sitä miten esitän asiat asiakkaalle. Kerronko puolitotuuden tai valitsenko
kyseenalaisen tavan toimia saadakseni enemmän taloudellista voittoa. Halusin kuitenkin
toimia oikein, koska tein työni Jumalalle. Väilillä se tarkoitti taloudellisia menetyksiä siinä
tilanteessa ja vastavirtaan uimista, joka ei ollut helppoa. Työssäni koin kuitenkin selkeästi
Jumalan siunauksen ja menestyken. Myyntijohtaja sanoi minua parhaaksi myyjäksi ja
ykkösnyrkiksi, jonka koen johtuneen yksinomaan Jumalan siunauksesta, sillä että sain
elää hänen tahdossaan oli iso merkitys.

Tavoite:
Evankeliumia tulisi viedä eteenpäin, mutta miten? Konkretiaa.
Jumala ei lähetä meitä voimattomana, hän antaa voiman.
Nahkakantinen kävelevä evankeliumi - olemme me.
Jäsennys:
1. ”Lähetyskielto”
2. Lähetyskäsky
3. Elämä kristittynä.
1. ”Lähetyskielto”, mikä se on?
Oliko lähetyskäsky kaikkein viimeisin käsky minkä hän jätti opetuslapsilleen?
24:46 Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena
päivänä nouseva kuolleista,
24:47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen
nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.
24:48 Te olette tämän todistajat.
24:49 Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te
pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."
24:50 Sitten hän vei heidät pois, lähes Betaniaan asti, ja nosti kätensä ja siunasi
heidät.
24:51 Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet otettiin ylös
taivaaseen.
24:52 Ja he kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten.
24:53 Ja he olivat alati pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa.
Lukkaan evankeliumi
1:4 Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää
lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te
olette minulta kuulleet.

1:5 Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan
näitten päivien jälkeen."
Apostolien teot
Jeesus antoi ensin käskyn lähteä, mutta ennen sitä tuli odottaa. Hän kielsi opetuslapsia
lähteämästä Jerusalemista ennen kuin he olivat saanneet Pyhän Hengen kasteen. Tätä
voisi mielestäni kutsua ”lähetyskielloksi”. Jeesus ei halunnut että opetuslapset lähtisivät
liikkeelle kertomaan evankeliumia ilman Pyhän Hengen voimaa. Meidänkään ei tarvitse,
eikä pidä, lähteä kertomaan evankeliumia ilman Pyhän Hengen voimaa.
Voima todistamiseen
1:6 Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä
jälleen rakennat Israelille valtakunnan?"
1:7 Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman
valtansa voimalla on asettanut,
1:8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan
minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina
maan ääriin saakka."
1:9 Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei
hänet pois heidän näkyvistään.
Jumala ei lähetä meitä tyhjin käsin. Hän haluaa täyttää meidät Pyhällä Hengellä, ei
ainoastaan kerran, vaan päivittäin. Ilman hänen Henkensä voimaa, ilosanoman
kertomisesta tulee suorastaan mahdoton tehtävä.
Milloin sitten olemme Hengen voimassa ja miten sen koemme, lienee hyvin yksilöllistä.
Toiset ymmärtävät asian Raamatusta niin, että kielilläpuhuminen on ehdoton merkki siitä.
Sanoiko edellinen kohta sen niin? Kohta kuului ” kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte
voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani”. Varmempi merkki Hengen täyteydestä on
voima olla hänen todistajanaan.
Itse olen kokenut välillä Pyhän Hengen voiman suorastaan myrskyisänä ja välillä hyvin
lempeänä. Kielillä puhuminen ei vielä antanut minulle voimaa todistaa, sen teki minulle
kokemus Jumalan rakkaudesta.
Hudson Taylorista s.1832, joka oli Kiinan sisämaalähetyksen perustaja, hän vietti 51 vuotta
Kiinassa. Hänen aloittamansa lähetysjärjestö lähetti yli 800 lähetyssaarnaajaa maahan,
jossa he aloittivat 125 koulua joka johti 18 000 ihmisen uskoontulemiseen. Heillä oli 300
toimipistettä ja yli 500 paikallista avustajaa kahdeksassatoista eri maakunnassa. Hänestä
ei kerrota, että hänellä olisi ollut kielilläpuhumisen armolahjaa. Siitä huolimatta hän oli
voimakkaasti Jumalan käytössä.
Gideon epävarmana
6:14 Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi: "Mene tässä voimassasi ja vapauta Israel
Midianin kourista; minä lähetän sinut."
6:15 Hän vastasi hänelle: "Oi, Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan
on heikoin Manassessa, ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä."

6:16 Herra sanoi hänelle: "Minä olen sinun kanssasi, ja sinä voitat midianilaiset
niinkuin yhden ainoan miehen."
Tuomarien kirja
Gideon koki olevansa heikko, ei minusta ole mihinkään. Sukuni on heikoin, minä itse olen
heikon suvun heikoin jäsen. Kuulostaako tutulta, Gideonilla oli selvästi suomalainen
itsetunto.
Hän pyytää paljon merkkejä, ihmeitä, jotta voisi uskoa Jumalan olevan hänen kanssaan.
Hän näkee kuinka hänen uhrilahjansa enkelin sauvan kosketuksesta palaa kalliola ja
enkeli häviää. Jumalan käskystä, vaikkakin peloissaan, hän hajottaa yöllä Baalin alttarin ja
uhraa härän Herralle puilla, jotka on otettu Asera-paalusta. Herran henki täytti Gideonin ja
hän kokosi useista eri Israelin heimoista armeijan Midianilaisia vastaan. Hän haluaa lisää
merkkejä rohkaisuksi: killat kastuvat pellolla ja pelto ympärillä kuivaa, pelto ympärillä
markää ja villat kuivia.
Jumala käskee pienentämää armeijaa 32 000:sta, kaikkiaan 300:aan mieheen.
Jumala rohkaisee vielä Gideonia menemään vihollisleiriin kuulolle, jossa on ”miehiä kuin
heinäsirkkoja”. Siellä hän kuulee, kahden miehen keskustelun, joka päättyy seuraavasti:
"Se ei ole mikään muu kuin israelilaisen Gideonin, Jooaan pojan, miekka; Jumala antaa
hänen käsiinsä Midianin ja koko leirin."
Loppu onkin sitten historiaa, Gideon mainittujen asioiden rohkaisemana voitti tuon ison
vihollisarmeijan vain 300:lla miehellä tai siis Herra voitti.
Gideon ei kokenut olevansa rohkea, mutta hän pyysi rohkaisua, teki asioita siihen
suuntaan ja valmistautui tehtävään, vaikka koki epävarmuutta. Jumalan tahdossa
kulkeminen ei tarkoita aina varmuutta ja mielen rauhaa, siinä on sijaa myös epäilyksille ja
saamme olla niiden kanssa aitoja.
2 .Lähetyskäsky
Matteuksen sanoin
28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu
kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
28:19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
28:20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja
katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”
Matteuksen evankeliumi
Perusta lähtemiselle on tiedostaa se, että Jeesuksella on kaikki valta ja että hän on
kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Hän kehottaa menemään kaikkiin
kansoihin ja tekemään opetuslapsiksi seuraavin tavoin; kastamalla Isän ja Pojan ja Pyhän
Hengen nimeen ja opettamalla ihmisiä pitämään kaikki hänen käskynsä mitä hän on meille
opettanut. Mitä on pitää hänen käskynsä?
13:34 Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen
teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne.
14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää
minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja
jäämme hänen tykönsä asumaan.
Johanneksen evankeliumi
Lähetyskäsky Markuksen mukaan kuuluu:

16:15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia
kaikille luoduille.
16:16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan
kadotukseen.
16:17 Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos
riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,
16:18 nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä
vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."
Markuksen evankeliumi
Tässä Jeesus käski mennä kaikkeen maailma ja saarnata kaikille luoduille.
Mikä on sinun maailmasi; putkimiehen, raksamiehen, kotiäidin, opettajan, eläkeläisen,
myyjän, hoitajan, lääkärin, lakimiehen.
On mielenkiintoista huomata kuinka omanlaisiaan työkulttuureita on olemassa. Tai sitten
erilaisia harrastuksia: urheiluseurat, taide, musiikki, lukeminen, kerhot, yhdistykset ja
järjestötoiminta. Nämä ovat niitä maailmoja, joihin meitä uskovia on ripoteltu ja joissa
voimme vaikuttaa ja saarnata. Ajatus saarnaamisesta kuulostaa rajulta ja
luotaantyöntävältä. Elämämme voi saarnata, niin kuin Pietari sanoo vaimoille

3:1Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole
sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin.
1.Pietarin kirje
Pietarin ohje sanoittakin voittamiseen on varmasti hyvä ns.”lähisuhde-evankelioinnissa”.
Koskien uskosta osattomien puolisoiden voittamista ja ihmisiä, joiden kanssa on jatkuvasti
päivittäin tekemisissä. Tulloinkin on syytä muistaa Pavalin antama ohje sopivasta hetkestä.
4:1 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on
tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa
kautta:
4:2 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita,
kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.
4:3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa
mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4:4 ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.
4:5 Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi
täydellisesti.
2.Timoteuksen kirje
Paavali lataa täyslaidallisen auktoriteettia siihen mitä hän Timoteukselle sanoo. Hän
vannottaa Jumalan ja Kristuksen edessä, elävien ja kuolleiden tuomarin ja hänen
valtakuntansa kautta. Voiko enää enempää vakuuttaa kuinka tärkeästä asiasta on
kysymys. Saarnaa sanaa, astu esiin, milloin?
Silloin kuin on sopiva hetki, tuo kuulostaa hyvältä. Sopivat hetket on syytä hyödyntää, kun
niitä avautuu. Herra auttakoon että voimme olla ”hereillä” silloin kun on sopiva hetki.

Tuo sopimaton aika ei kuulosta ollenkaan niin kivalta. Tämä ei tarkoita epäkorrektia
käytöstä, niin että pitäisi häiritä ihmisiä evankeliumilla tilanteessa joka ei kertakaikkiaan ole
siihen sopiva. Sopimaton aika tarkoittaa aikaa jolloin ihmiset eivät yleensäkään halua
kuulla tervettä oppia; sanomaa synnistä, kääntymystä pois synneistä Jumalan puoleen, ei
tahdo ottaa vastaan nuhtelua, vaikka siihen on syytä. Väitän että nyt elämme tuota aikaa,
joskin on myös niitä ihmisiä, jotka varmasti haluavat kuulla evankeliumin.
3. Elämä kristittynä
2:9 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo,
omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut
teidät ihmeelliseen valkeuteensa;
2:10 te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka
ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut."
1. Pietarin kirje
Pietari kirjoittaa tässä ”valituille muukalaisille”, siis myös meille.
Sinä ja minä olemme valittua sukua, ”emme heikoin lenkki”, niin kuin Gideon ajatteli.
Tiedosta asemasi, asema mikä sinulla on Jeesuksessa Kristuksessa. Meidän tulee puhua
itsellemme totuutta: ”Minä olen kuninkaallista papistoa, minä olen pyhää heimoa, minä
olen omaisuuskansaa. ” Kun saan omanarvontuntoni siihen mitä Jumala minusta sanoo, ei
se mitä itse itsestäni ajattelen. Asemani Jumalassa, Kristuksessa antaa perustan ja
vankan pohjan tehtävällemme tässä maailmassa.
Uskallan väittää; ” Se mitä olemme, merkitsee paljon enemmän kuin se mitä sanomme”.
Jos se mitä oikeasti koemme olevamme, on ristiriidassa sen kanssa mitä sanomme, on
todistuksemme varsin heikko. Jos sanon että: ” Jumala rakastaa minua ja hyväksyy minut
sellaisena kuin olen”, mutta sisimmässäni pyörii levy: ” Ei minua kukaan voi rakastaa. Jos
Jumala todella tietäisi millainen minä olen hän hylkäisi minut.” Ei se vakuuta ketään.
Ruokitaan itseämme Jumalan sanan totuudella ja annetaan sen tehdä meissä työtään. Jos
hän sanassaan sanoo että olen ”valittu ja hänen kansaansa, olen armahdettu”, niin silloin
olen sitä.
Minun ja meidän tehtävämme on julistaa Jeesuken tekoja. Kuulostaa mahtipontiselta,
mutta se tarkoittta niitä asioita, mitä hän on tehnyt puolestamme uhraamalla itsensä ja
sovittamalla syntimme. Se tarkoittaa niitä asioita, mitä hän on tehnyt meille
omakohtaisesti, sitähän ”todistaminen” tarkoittaa, kerron sen mitä olen nähnyt, kuullut,
kokenut.
Jotta todistuksemme voisi olla vakuuttava, niin elämän todistuksen on tärkeä kulkea
käsikädessä sen kanssa mitä puhumme. Pietari jatkaa:
Uinko vastavirtaan?
1. Piet:
2:11 Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään
lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan,
2:12 ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he
parjaavat teitä niinkuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä
tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä.

2:13 Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin
kuninkaalle, joka on ylin,
2:14 kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi,
mutta hyvää tekeville kiitokseksi;
2:15 sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömäin
ihmisten ymmärtämättömyydeltä 2:16 niinkuin vapaat, ei niinkuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan
niinkuin Jumalan palvelijat.
1. Pietarin kirje
Tämä on elämää johon meidät on kutsuttu, pidättäytymään lihallisista himoista.
Haureudesta, avosuhteista, saastaisuudesta, irstaudesta, homoseksuaalisuuden
harjoittamisesta, rahanpalvonnasta, noituudesta, vihamielisyysdestä, riidasta,
kateellisuudesta, vihanpidosta, juonittelusta, eriseuraisuudesta, kateudesta,
ryyppäämisestä, mässäilystä. Se tarkoitta sotaa, meidän mielessämme - sielussamme.
Meidän tulee uida vastavirtaan sitä arvomaailmaa, jonka marinoimina me joudumme
elämään. Nuhteeton elämä ei ole täydellistä elämää, se on elämää jossa halutaan elää
Jumalan tahdossa, välillä langetenkin, parannusta tehden.
Mikä on sen elämän hedelmä? Ihmiset tarkkailevat meitä nahkantisia viidensiä
evankeliumeja, mitä elämäni saarnaa ja julistaa. Parhaimmillaan se vie heitä lähemmäs
Jumalaa ei pois päin hänestä.
Alamaisuus inhimilliselle järjestykselle, työmaalla pomolle, poliisille liikenteessä ja
muuallakin, kotona vaimolle tai miehelle, rehellisyys vakuutustarkastajalle. Helposti
nousemme takajaloille ja puolustamme oikeuksiamme ”verissä päin”, silloin kun ei ole sen
aika. Jumalan tahto on kyllä että tukimme mielettömien ihmisten suut, mutta se tapahtuu
tekemällä hyvää, ei pahaa. Meidät on vapautettu tekemään sitä mikä on hyvää, me
olemme vapaat pahuudesta, vapaita hyvyyteen.
Kehoitus pelottomuuteen
3:13 Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään?
3:14 Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita.
"Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö",
3:15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan
jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin
sävyisyydellä ja pelolla,
3:16 pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne
Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat.
3:17 Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa
tehden.
1. Pietarin kirje
Ymmärrän Pietarin tarkoittavan pelkoa ja vihaa, mitä uskovina saamme osaksemme,
jumalattomien ihmisten taholta. Ihmispelko lamaannuttaa helposti meidät ja tekee
toimintakyvyttömäksi, mutta ” Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan
voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.” 2. tim. Tämä ei tarkoita sitä, ettenkö voisi
tuntea pelkoa, mutta minun ei tarvitse elää pelkoni mukaan, vaan Jumala kutsuu
kohtaamaan pelkomme, tulemaan ulos mukavuusvyöhykkeeltä ja olemaan valmis

kertomaan mihin uskomme ja luotamuksemme perustuu. Jumala meitä tässä kaikessa
auttaa.

