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LÄHETYSKÄSKY
Matt. 28:16-20

16. Ja ne yksitoista opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt
heidän mennä.
17. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät.
18. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä.
19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
20. ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso,
minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Keille lähetyskäsky annettiin?
Ylösnoussut Herra Jeesus Kristus kohtasi Galileassa opetuslapsensa ennen taivaaseen
astumistaan ja antoi heille tehtävän levittää Jumalan valtakunta kaikkialle maailmaan.

Kuuliaiset ja rukoilevat opetuslapset
Opetuslapset olivat saaneet olla Jeesuksen seurassa 3 1/2 vuotta, he olivat saaneet
erikoiskoulutuksen tulevaa tehtäväänsä varten. He olivat oppineet kuuliaisuuden Herran
käskylle. Siksi He olivat tulleet Galileaan Ylösnousseen sanan mukaisesti. (16) 

Kun Ylösnoussut jälleen ilmestyi heille, he polvistuivat ja alkoivat rukoilla Häntä. (17) Heidän
rukouksensa osoitti, että he tunnustivat Jeesuksen jumaluuden. Vain elävää Jumalaa on lupa
rukoilla. He tunnustivat rukouksellaan, että Nasaretin Jeesus, heidän tuntemansa todellinen
ihminen, mutta samalla synnittömyydessään ja rakkaudessaan niin toisenlainen kuin he, oli
myös todellinen Jumala. Vanhan Liiton Jahve, oli Jeesuksessa heidän kanssaan heidän
keskellään. Jeesus, luvattu Kristus, Messias, oli ja on iankaikkinen Immanuel, "Jumala
meidän keskellämme".

Jeesus on toki Jumala ja läsnä kaikkialla riippumatta uskotaanko Häneen vai ei, mutta vain
polvillamme rukoillessamme ja tunnustaessamme hänet omankin elämämme Vapahtajaksi
ja Kuninkaaksi saamme nähdä, kuka ja millainen Hän todella on.

Epäilijöitä
Mutta näiden yhdentoistakin joukossa oli vielä niitä, jotka epäilivät. He olivat nähneet ja
koskeneet Ylösnousseeseen Herraan jo aiemmin. He olivat saaneet puhua Hänen kanssaan
ja kuulla, miten Hän avasi heidän ymmärryksensä tulkitsemaan Raamatun oikein. (Tänä
aikana puhutaan siitä, miten Raamattua voidaan tulkita ja tulkitaan niin kovin eri tavoin. Mutta
jos annamme Jeesuksen tulkita oman sanansa, emme jää suhteellisuuksien suohon.)

Kuitenkin Jeesuksen ylösnousemuksessa oli  jotain niin mullistavaa ja niin kokonaan vastoin
heidän aikaisempaa kokoemusmaailmaansa, että huolimatta omien silmien, käsiensä ja
korviensa todistuksesta osa opetuslapsista epäili. Heidän epäilyynsä sisältyi siis tietoisuus,
että vaikka he näkivät ja olivat kokeneet, vaikka he eivät voineet asettaa kokemansa ja
ymmärtämänsä aitoutta kyseenalaiseksi, heidän sisäinen asioiden käsittelyjärjestelmänsä
oli niin sekaisin, että he eivät kyenneet ylösnousemuksen suunnatonta ihmettä jäsentämään
todellisuuteensa. 
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Tunteen, älyn ja paon epäilyt
Epäilyjä on tietysti monen tyyppisiä. On epäilyjä, jotka johtuvat siitä, että Jumala tuntuu
epätodelliselta. On myös älyllisiä epäilyjä, joissa Raamatun sana ja sen kanssa ristiriitaiset
ajatusrakennelmat joutuvat törmäyskurssille omassa sisimmässämme. Mutta on sitten myös
epäilyjä, joiden taustalla on halu paeta syyllisyyttä ja ratkaisemattomia ongelmia. On
katkeruuden, vihan, pelon, masennuksen, kateuden, ylpeyden ja ahneuden synnyttämiä
epäilyjä. Näitä kaikkia voi esiintyä sekä uskosta että epäuskosta käsin.

Uskon ja epäuskon epäilyt
Opetuslasten epäilyt oli tyypillistä uskovan epäilyä. Epäuskon epäily on tekosyy Jeesuksen
hallintavallan torjumiseen. Epäusko torjuu ilmeisimmätkin todisteet Herran teoista, koska se
ei halua antaa itseään ja elämäänsä Herran hallintaan. Epäusko on itsensä korottamista,
minän ja synnin herruuden valintaa. Se korottaa itsensä kaiken mitaksi. Se ei kumarru
Herran eteen.

Uskon epäily taas on sisäisen kaaoksen tuomista Heralle: 
"Herra minä en ymmärrä, se mitä olen kokenut ja nähnyt ylittää ymmärrykseni. Tunnustan
Sinut Herrakseni! Auta minut siksi näkemään ja omistamaan se suunnaton ihme, jonka
edessä saan nyt olla." 
Näin epäilynsä Herralle itselleen kantaville tulee vastaus. 

Herran vastaus
Vastaus ei tule kuitenkaa siinä muodossa, että Jeesus lähtisi selvittämään ruumiillisen
ylösnousemuksensa luonnetta - eihän sen ymmärtämiseen rajallisilla opetuslapsilla olisi ollut
mitään mahdollisuuksia. Sen sijaan Hän alkoi kertoa heille, kuka ja millainen Hän itse on.

Lopullisen vastauksen opetuslapset saivat sitten helluntaina, kun Ylösnoussut itse astui
heidän sydämiinsä asumaan Pyhän Hengen vuodatuksessa. 

Pietarin helluntaisaarna olikin sitten Jeesuksen ylösnousemuksen ihmeen korottamista.
Jeesus on ruumiillisella ylösnousemuksellaan tuonut vastauksen kuoleman ongelmaan.
Jeesus ei tullut vain opettamaan jotain kuolemanjälkeisyydestä. Hän tuli kukistamaan itse
kuoleman. Ylösnousemus sinetöi Jeesuksen lunastustyön Golgatan ristillä.

Synnin tuomio on lopullisesti sovitettu. Jeesus kukisti myös kaikki pimeyden vallat
yläsnousemuksen voitollaan. Sanoma tästä ristiinnaulitusta ja ylösnoussesta Jeesuksesta
on sellainen Jumalan voima, että synnin, kuoleman ja Sielunvihollisen vallan on pakko
murtua sen edessä.

Uskomaton uutinen
Tämän sanoman mullistavaa luonnetta kuvaa, erään japanilaisen lukiolasen reaktio, kun hän
kuuli sen ensi kerran. Hän purskahti nauramaan ja kysyi: 
"Uskotteko te kristityt todellakin jotain noin hullua?" 
Vasta kun hän alkoi aavistaa jotain niistä ihanista johtopäätöksistä, jotka sanomasta voi
tehdä, hänkin kiinnostui asiasta. Ihminenhän voi saada siis kaiken syntinsä ja syyllisyytensa
anteeksi. Hänenhän ei tarvitsekaan enää pelätä kuolemaa. Hänen ei tarvitsekaan jäädä enää
pimeyden valtojen vangiksi. Ilo, vapaus, turva, rakkaus, yhteys Jumalaan ovatkin siis
todellisia mahdollisuuksia.
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Herra tulee ja puhuu
Herra Jeesus on valmis ottamaan vastaan sellaiset epäilevätkin omansa, jotka ovat valmiit
sellaisenaan, epäilyineen päivineen valmiit luovuttamaan itsensä Herran käsiin. He
tunnustavat näin oman pienuutensa ja avuttomuutensa oman sydämensä kysymysten
käsittelyssä. Herra itse tulee sellaisen luo, alkaa puhua. Hän kertoo epäilijälle, kuka ja
millainen hän itse on. Hän antaa näin itsensä vastauksena epäilyyn. Mutta Herra tekee vielä
enemmän. Hän antaa tällaiselle myös tehtävänsä, mutta ei erillään itsestään ja omasta
läsnäolostaan.

Lähetyskäsky ja lähetyslupaus
Ensimmäiseksi Jeesus julistaa opetuslapsilleen, että Isä on antanut Hänelle kaiken vallan
taivaassa ja maan päällä. Tehtävänmäärittelyn jälkeen Hän sanomalla "Katso!" pyytää
opetulapsiaan erityisesti kuuntelemaan ja tarkkaamaan, mitä Hän seuraavaksi sanoo: "Minä
ole teidän kanssanne joka päivä aina ja loppuun asti!"

Kaikki valta
Kaikki valta merkitsee, että kukaan tai mikään ei voi Hänen tahtonsa toteutumista viime
kädessä estää. Jeesuksen vallankäyttöä kuuvaa sana kaitselmus. Sehän tarkoittaa sitä, että
Jumala hallitsee ja ylläpitää luotujaan, heidän ajatuksiaan, tekojaan ja kaikkea tapahtumista
sillä tavalla, että kaikki Hänen armolliset päämääränsä toteutuvat samalla, kun ihmiset ovat
täysin vastuullisia siitä, mitä he tekevät ja sanovat.

Kaikki valta merkitsee myös sitä, että kenelläkään muulla ei ole mitään todellista valtaa
muutoin kuin Jeesukselta saatuna. Siksi kaiken inhimillisen vallankäytön tulee olla
Jeesukselle alistettua ja perustua kuuliaisuuten Häntä kohtaan. Muistatte, mitä Jeesus sanoi
Pilatukselle, kun Pilatus väitti Jeesuksen elämästä päättämisen olevan hänen vallassaan.
Valta oli todellisuudessa Jeesuksella, joka seisoi vankina Pilatuksen edessä.

Kaikenlainen valta
Kaikki valta, voima, arvovalta, päätösvalta niin tässä ajassa kuin taivaassa on siis Jeesuksen
hallinnassa oli sitten kysymys Sielunvihollisen vallasta, poliittisesta, taloudellisesta,
sotilaallisesta, sivistyksellisestä tai hengellisestä vallasta. Kaikki tämä voi toimia vain niissä
rajoissa ja siten, että kaikessa lopulta Jumalan nimi saa kiitoksen ja kunnian. 

Ilmestyskirja on meille kuvaus siitä, miten silloinkin kun taivaalta putoilevat kymmenien
kilojen painoiset rakeet, kun kolmannes ihmiskuntaa tuhoutuu hirvittävissä ahdistuksissa ja
kun kaikki kansat pilkkaavat Jumalan nimeä, Jeesus hallitsee taivaasta kaikkea
tapahtumista. Karitsa on avaamassa sinettejä. Kristittyjen toivo ahdistusten keskellä onkin
siinä tietoisuudessa, että Herra hallitsee suurimman pimeydenkin keskellä. Jumala hallitsi
silloinkin, kun Hänen oma Poikansa riippui Golgatan ristillä!

Kiina
Jeesuksen vallankäytöstä on hyvä esimerkki Kiina. Ennen sotaa lähetystyöntekijät ja pienen
pieni kansallinen kirkko huokaili maan suunnattoman suurten vaikeuksien keskellä.
Evankeliumin esteet olivat vuoren korkuisia: Suunnattoman suuren väestön keskuudessa
puhuttiin lukemattomia murteita, kielimuurit olivat todelliset. Maasta puuttui jokia
lukuunottamatta tie- ja rautatieverkosto. Liikkuminen oli suunnattoman vaikeaa. Ihmiset eivät
osanneet lukea monimutkaisia kirjoitusmerkkejä. Ulkomaalaisviha ja pitäytyminen vanhaan
buddhalaisuuteen ja taolaisuuteen oli valtava este. Seurakunnat olivat pieniä ja niiden
hengellinen taso todella heikko. "Riisikristillisyys" kukoisti.
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Silloin Jeesus nosti aseekseen Mao Tse Tungin. Omaa aatettaan ja valtaansa
pönkittääkseen hän ryhtyi rakentamaan teitä, teki Pekingin kiinasta virallisen kielen,
yksinkertaisi kirjoitusmerkit, opetti kansan lukemaan ulkomaalaisten Marxin ja Leninin kirjoja.
Hän levitti radiot joka kotiin. Ja ennen kaikkea hän ryhtyi tarmokkaasti vainoamaan kristillistä
seurakuntaa. Se puhdistui, se koki voimakkaita herätyksiä. Jeesus pani Maon avaamaan tien
evankeliumille, kun lähetystyöntekijät eivät siihen kyenneet. Tänään maassa on varovaisten
arvioiden mukaan vähintään 85 miljoonaa kristittyä, kun ennen vallankumousta heitä oli noin
4 miljoonaa. Lisäksi maassa on tänä päivänä menossa kirkkohistorian väkevin herätys. Viime
vuonna noin 1 500 000 kiinalaista tuli uskoon ja kastetiin.

Jeesus on Herra
On tuleva päivä, jona jokainen polvi on notkistuva ja jokainen kieli on tunnustava Jumalan
kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Mutta tänään ei vielä näytä siltä, että Jeesuksella
olisi valta. Mutta se on silti Hänen käsissään. Kysymys on siitä tavasta, jolla Herra nyt
valtaansa toteuttaa.

Uskovan hengellinen arvovalta
Jeesus antoi lähetyskäskyssä seurakunnalleen ei vain tehtävää vaan myös valtuutuksen ja
varustuksen sen toteuttamiseen. Siihen kuuluu seurakunnan arvovalta. Mutta se on
ainoastaan alistettua arvovaltaa. Sitä on Herran omilla ja kirkolla vain sikäli kuin he ovat
kuuliaisia Herran puheelle ja sanalle.

Tämä valta sisältää oikeuden siunata toisia ihmisiä, valtuutuksen juistaa syntejä anteeksi ja
sitoa ihmisten syntejä. Siihen kuuluvat suuret lupaukset esirukousten kuulemisesta ja
armolahjojen käytöstä. Siihen kuuluu arvovaltainen Sanan julistus, sakramenttien jakaminen.
Siihen kuuluu myös pahojen henkien karkoittaminen Herran evankeliumin sanan voimalla.

Milloinkaan ei Jeesus-nimeä saa siksi käyttää ikäänkuin jonkinlaisena taikasanana. Jos niin
teemme, yritämme itse alistaa Jeesuksen omaan hallintaamme ja saamme pahimmillaan
kokea sen, mitä ylipappi Skeuaksen pojat. (Apt. 19:13-16) He yrittivät käyttää Jeesus-nimeä
riivaajan karkoittamiseen, mutta joutuvat itse riivatun runtelemiksi.

Jeesuken antamaan arvovaltaan kuuluu myös etuoikeus ottaa risti Hänen nimensä tähden,
etuoikeus saada kärsiä yhdessä Hänen kanssaan, jotta toiset ihmiset voisivat pelastua.
Seurakunta on kutsuttu iloisena ja Herraa ylistäen kärsimään vääryyttä ja tuskaa, jotta synnin
sokaisema maailma saisi nähdä rakkauden valon.

Jeesuksen tapa käyttää valtaansa nyt
Taivaassa
Jeesus Kristus istuu nyt Isän oikealla puolella taivaassa ja hallitsee historiaa. Hän kuljettaa
sitä kohti sen suurta päätöstä, missä Hänen paluunsa jälkeen viimeisellä tuomiolla kaikki
synti lopullisesti tuhotaan ja alkaa uusi taivaallisen täyttymyksen kirkastettu iankaikkisuus.
Hän toteuttaa valtaansa suurena Ylimmäisenä pappina rukoillen seurakuntansa puolesta
Isää. Isä valmistaa sen päivän, jona kaikki Jeesuksen vastustajat asetetaan Hänen
jalkojensa astuinlaudaksi.

Maan päällä
Mutta Jeesus Hallitsee nyt myös maan päällä. Hän hallitsee totuudellaan ja rakkaudellaan.
Ja se merkitsee lähetystä. Kuuliaisuus lähetyskäskylle on seurausta siitä, että Herra
paljastaa totuuden meistä, totuuden ihmisten tilasta syntiensä tähden hukkuvina olentoina.
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Kuuliaisuus lähetyskäskylle on seurausta myös siitä, että Golgatan veri puhdistaa meidät
kaikesta synnistä ja Pyhä Henki tulee sydämiimme. Pyhän Hengen rakkaus synnyttää
rakkautta Herraan, halua iloisella ja vapaalla sydämellä tehdä Herran tahto. Niin evankeliumi
leviää ja Hänen tahtonsa toteutuu myös muiden ihmisten kohdalla.

"Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden
ainoan vanhurskas teko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. Niin kuin
yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee kaikista
vanhurskaita. Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi. Mutta missä
synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi." (Room. 5:18-20)

Lähetystyön menetelmä
Lähetettynä oleminen ei suinkaan tarkoita ensi sijaisesti maantieteellistä etäisyyttä, vaan sitä,
että ollaan liikkeellä Herran lähettämänä ja valtuuttamana. Se merkitsee aktiivista menemistä
ihmisten luo, koska Herra kehottaa viemään evankeliumin heille riippumatta siitä kutsuvatko
ihmiset meitä vai eivät. Lähetys on Lähettäjän tahdon kuuntelua ja sen mukaisesti lähtemistä
tekemään ihmisistä opetuslapsia. Herra ei tyydy siihen, että me odotamme, kunnes ihmiset
tulevat kyselemään meiltä! 

Lähetys merkitsee avoimuutta Pyhän Hengen johdatukselle. Herra saa päättää, missä ja
keille evankeliumia kerron. Kaikki kansat sisältää myös suomalaiset! Lähetys merkitsee aina
ensin menemistä niiden luo, joilla on jotain meitä vastaan sopien heidän kanssaan. Herralta
anteeksi saaneet lähetetään pyytämään ja antamaan anteeksi. Lähetystyön alue kattaa
jokaisen uskovan elämässä koko maailman, sillä rukous kantaa kaikkialle maailmaan. Mutta
todistajan tehtävä on aina paikallisesti rajattu.

Sanallinen todistus
Ellet todista suullisesti Jeesuksesta, olet tottelematon lähetyskäskylle ja tarvitset uuden
armon ja Herran kirkkauden suurempaa tuntemista. Jos ja kun näet, että Hän on sinun
kanssasi, tiedät myös, että tehtäväsi ei ole todistaa omasta kristillisyydestäsi, vaan Herran
totuuden ja armon suuruudesta.

Tehkää opetuslapsiksi
Herran omien tehtävä on tehdä ihmistä opetuslapsia. Herra itse kyllä toimii heissä ja heidän
kanssaan, mutta vastuu tehtävän suorittamisesta kuuluu meille. Opetuslapsiksi tekeminen
merkitsee Kristuksen teoista todistamista, lain ja evankeliumin julistamista, uskoon
auttamista ja pelastuneiden kouluttamista ja kasvattamista Herran tuntemiseen. 

Kaste ja sana
Lähetystyön menetelmiksi Herra määritteli kasteen ja Raamatun sanan opettamisen.
Kasteen sisältö on Jeesuksen kärsiminen, kuolema, hautaaminen ja ylösnousemus. Kaste
sisältää siis koko Jeesuksen lunastustyön sisällön. Usko ja turvautuminen kasteen sisältöön
pelastaa ihmisen.

"Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen
kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen
kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden
voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen
hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. Tiedämme, että vanha
minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi
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valtansa emmekä enää olisi synnin orjia. Se, joka on kuollut, on näet päässyt vapaaksi
synnin vallasta. Mutta jos kerran olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme saavamme
myös elää hänen kanssaan. Tiedämme, että koska Kristus on herätetty kuolleista, hän ei
enää kuole eikä kuolemalla ole enää valtaa häneen. Kun Kristus kuoli, hän kertakaikkisesti
kuoli eroon synnistä. Kun hän nyt elää, hän elää Jumalalle. Ajatelkaa tekin samoin
itsestänne: te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa.
(Room. 6:3-11)

Sanaa opetetaan ennen ja jälkeen kasteen. Sana synnyttää uskon kasteen sisältöön
Kristukseen. Usko ja kaste molemmat tarvitaan pelastukseen. Kaste on armoa, jonka usko
ottaa vastaan ja omistaa iankaikkiseksi elämäkseen. Kaste voi kulkea ennen uskoa tai
päinvastoin tai jopa samanaikaisesti.

Jumala meidän kanssamme
Jeesus lupaa: "Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti". Herra liittää
tämän suunnattoman lupauksensa lähetystehtävään. Hän, Kaikkivaltias, on meidän
kanssamme, kun Hänen lähettäminään kuljemme Hänen ilosanomaansa vieden. Syy
elämäämme täällä ajassa on lähetystehtävän suorittamisessa. Siksi voidaan sanoa
kielteisesti, että Herra ei ole syvimmässä merkityksessä kanssamme, ellemme lähde
liikkeelle Hänen tahtoaan toteuttamaan.

Jos Herran tahdon tieltä poikkeamme tai joudumme haavoissamme tienpuoleen, Hän itse
etsii meitä uudelleen ja kolkuttaa päästäkseen  jälleen sydäntemme hallitsijaksi.
Ilmestyskirjan sana: "Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku avaa, niin minä käyn
hänen luokseen ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani" ei ole yllättävää kyllä
kirjoitettu uskosta osattomille, vaan uskoville. Herra haluaa jakaa jälleen rakkautensa ja
armonsa sydämissämme, jotta lähtisimme Hänen tielleen, todistajan tielle. 

Kun Pietari halusi kertoa, kuka hän on ja mikä on hänen tehtävänsä kristittynä, hän tiivisti
sen: "Me olemme Hänen todistajansa." Olemme Hänen todistajiaan. Todistamme Hänestä,
joka seisoo joka hetki vierellämme.

Varmuus
Herran läsnäolo on tae sekä meidän oman pelastuksemme varmuudesta että tae siitä, että
tehtävämme on myös mahdollista suorittaa. Herra on kanssamme joka päivä aina viimeiseen
päivään asti. Hän on luonamme silloinkin, kun olemme nokka maassa ja masennuksen
montuissa. Herra hulehtii siitä, että Hän saattaa päätökseen sen hyvän työn, jonka Hän itse
on meissä alkanut. Siksi saamme iloisin mielin lähteä jatkamaan työtämme. Pelastus ei ole
siinä, että teemme työtä, vaan Kristuksen läsnäolossa kanssamme. Mutta juuri pelastettuna
olemisen ja pysymisen varmuus vie meidät kiittäen kertomaan Herran armon suuruudesta
myös muille.

Herra onnistuu
Herran läsnäolo jatkuu myös silloin, kun työ ei menesty, kun kaikki näyttää polkevan
paikallaan tai kun vastustuksen, jopa vainon tyrskyt, hyökkäävät purttamme vastaan.
Lähetyslupaus kertoo myös sen, että vaikka meidän henkilökohtainen työmme ja
tehtävämme tässä ajassa saattaisi loppua ikäänkuin kesken, Hän tulee huolehtimaan siitä,
että evankeliumi tulee julistetuksi kaikille kansoille. Hänen työnsä ei tule milloinkaan jäämään
kesken eikä epäonnistumaan. 
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Herran läsnäolo merkitsee, että Hän itse tekee työn silloinkin, kun Hän käyttää meitä
välikappaleinaan. Olemme kyllä Herran työtovereita ja vastuussa siitä, olemmeko kuuliaiset
Herran käskylle. Mutta kaikki riippuu kokonaan Hänestä ja Hänen uskollisuudestaan. "Ilman
minua te ette voi mitään tehdä".

Jumala kaikki kaikessa
Lupaukseen sisältyy myös toivon, että tämä maailmanaika tulee päättymään. Tuomio ja
taivas tulevat.  Tulee päivä, jolloin synti hävitetään lopullisesti ja Jumala on kaikki kaikessa.

Tänään meidän on muistettava, että se Jeesus, joka Golgatalla kärsi sinun syntiesi tähden,
on sama tänään. Hän rakastaa siunua nytkin samalla rakkaudella kuin ristin puulla puolestasi
kärsiessään. Hän haluaa puhdistaa sinut tänäänkin synnistä ja saastaisuudesta. Hän
huolehtii sinusta. Hän johdattaa sinua. Hän haluaa käyttää sinua toisten pelastumiseksi ja
oman nimensä kiitokseksi. Hän antaa sinulle selkeän tehtävän. Hän varustaa sinut Pyhän
Hengen voimalla sen suorittamiseen.

Kiitä siksi Herraa, taivuta sydämesi kuuliaiseksi Hänen tahdolleen. Hän itse on kanssasi!


