Jumalan antama näky
Vuoden vaihtumisen myötä katse
suuntautuu tulevaan monella rintamalla:
oman itsensä, perheen ja läheisten sekä
myös seurakunnan tulevaisuuden suhteen.
Näin pastorina mielessäni liikkuu kysymys
seurakuntamme tulevaisuudesta. Tämän
kysymyksen ääressä on hyvä tiedostaa, missä
olemme nyt, mitkä ovat vahvuutemme, haasteemme ja resurssimme. Mikä on se polku,
joka vie meidät kohti sitä, mitä Jumala haluaa meidän jatkossa tekevän ja olevan? Mikä
on näkymme, ja miten sitä toteutamme?

Näky on Jumalalta saatu ajatus tai kuva siitä, mitä hän haluaa saavuttaa meissä ja
meidän kauttamme. Näyn kautta saadaan Raamatun mukainen päämäärä seurakunnan
toiminnalle. Näky lähtee Jumalan sydämeltä, se on ensin hänen näkynsä, jonka hän sitten
jakaa meille. Ja silloin siitä tulee meidän sydämemme näky. Se annetaan vastauksena
rukouksiin. Se antaa suunnan, sisältää lupauksen muutoksesta, saattaa odottaa aikaansa
ja otetaan vastaan ja toteutetaan uskossa. Näky on siis Jumalan antama päämäärä, joka
syntyy uskon kautta.

Todellinen näky ei korota ihmistä itseään, vaan ylistää Jumalaa ja tuo kunniaa
Jeesukselle. Se on Jumalan kirkkauden ilmenemiseen annettu voima. Se antaa voiman
viedä asioita kärsivällisesti päätökseen. Se auttaa voittamaan vaikeudet ja olosuhteet.

Näky haastaa aina kasvuprosessiin. Se kutsuu ottamaan uskon askeleita ja
luottamaan Jumalaan. Se haastaa ulos mukavuusvyöhykkeeltä tekemään asioita, jotka
eivät ole tuttuja ja turvallisia. Se laittaa uskaltamaan Jumalan puolesta, toisten ihmisten
puolesta, Kristuksen seurakunnan puolesta.

Jumalalla on jokaiselle meistä oma tehtävä, joka nivoutuu yhteen seurakunnan
päätehtävän, evankeliumin eteenpäin viemisen kanssa. Saatamme toisinaan vähätellä
omaa tehtäväämme emmekä ehkä koe sitä tärkeäksi. Mutta se on tärkeä, koska Jumala on

sen antanut. Saatamme myös vähätellä itseämme, mahdollisuuksiamme ja kykyjämme
tehtävän toteuttamiseen. Mutta Jumala ei kutsu päteviä, vaan Hän tekee kutsutut
päteviksi.

Mikään palvelu Jumalan valtakunnassa ei perustu siihen, että olisimme kaikessa
onnistuneet. Palvelu perustuu siihen, että tiedämme olevamme armahdettuja, ja sen armon
vastaanottamisesta käsin rakastamme Jeesusta yli kaiken. Se tarkoittaa, että emme
ensisijaisesti rakasta Jumalalta saamaamme näkyä, vaan ensisijaisesti rakastamme
Jumalaa. Emme ensisijaisesti palvele Jumalalta saamaamme näkyä, vaan ensisijaisesti
palvelemme Jumalaa.

Tämä johtakoon meitä rakentamaan yhteyttä, keskinäistä rakkautta ja
kunnioitusta. Tarvitsemme toisiamme ja ennen kaikkea tarvitsemme Jumalaa.
Tarvitsemme Pyhän Hengen voimaa ja täyteyttä ja janoa ainoan elävän Jumalan puoleen.
Silloin voimme täyttää tehtävämme seurakuntana osana Hänen suunnitelmaansa. Vain
silloin kun meillä on tuore ja elävä yhteys Jumalaan Sanan ja rukouksen kautta, ja siitä
kumpuava rakastava ja armollinen yhteys toisiimme, julistamamme evankeliumi on
uskottavaa.

Pysytään siis ajan haasteiden keskellä Jumalan Sanassa evankeliumia
julistaessamme. Uskon ja luotan, että silloin kun meillä tuore yhteys Jumalaan,
rakkaudellinen ja armollinen yhteys toisiimme ja pysymme Raamatun totuudessa
julistamalla puhdasta, aitoa ja alkuperäistä evankeliumia, niin silloin sillä on myös
alkuperäiset vaikutukset.

Tähän loppuun yksi lempijakeistani; Joh. 13:34-35. ”Uuden käskyn minä annan
teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - että tekin niin
rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on
keskinäinen rakkaus."
Jumalan siunaamaa uutta vuotta 2019 jokaiselle seurakunnan jäsenelle ja tätä lukevalle!
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