
Kun Jumala kutsuu työhön, oletko valmis?

Tänä päivänä maailmassa on paljon ihmisiä, jotka kulkee kohti tuhoaan. On paljon 
rikkinäisyyttä ja toivottomuutta. On ihmisiä, jotka on kaiken menettäneet ja elää kadulla. 
Kylmässä ja ehkä vähillä vaatteilla, eikä välttämättä ole tietoa edes ruoastakaan.

Ihmiset etsii elämäänsä jotain merkitystä, jotain suuntaa, jotain tarkoitusta, jolla täyttää sen 
tyhjyyden tunteen joka sisällä on.
Vastaus tuohon on JEESUS. 
Hän tuli taivaasta alas maailmaan, otti ihmislapsen muodon ja kulki tämän tien. Jeesus kärsi 
ja antoi elämänsä sinun ja minun edestä. Jeesus kävi saman tien ja hän tietää tasan tarkkaan 
kaikki kärsimyksemme, kiusauksemme ja koettelemuksetkin.

Raamatussa on kirjoitettu: HÄN OLI KIPUJEN JA KÄRSIMYSTEN MIES ( Jesaja 
53:3)

Vain Jumala voi täyttää sen sydämen tyhjiön, Jeesuksen Kristuksen ristintyön tähden, vain 
hänen luotaan löytyy lepo ja rauha. Vain Jumala voi parantaa ja eheyttää sisäiset haavat, 
rikkinäisyyden ja elämän!!

Olen itse elämässäni saanut olla useita kertoja Jumalan työpöydällä ja on niin mahtavaa, kun 
huomaa sen, miten Isä, Jumala on työnsä tehnyt ja hoitanut. Hän ei hutiloi, vaan tekee 
kaiken hyvin ja taivaallisella rakkaudellaan, hän luo uutta.
On monia syviä sisäisiä elämän haavoja, ikäviä ja vaikeita muistoja sekä tunteita, paljon 
rikkinäisyyttä. Jumala on ihmeellisellä tavalla hoitanut, eheyttänyt ja antanut elämääni 
jälleen ILON, LEVON JA RAUHAN, siitä kiitos Herralle!! 
Tätä sanomaa Jumala kutsuu sinua ja minua viemään eteenpäin, noille ihmisille, jotka 
kulkee elämässään vailla pelastusta, vailla toivoa, vailla apua.

Jumalalle meidän on turha selitellä mitään, sillä hän tietää ja näkee kaiken, hän tuntee 
meidät läpikotaisin ja raamattukin sen meille ilmoittaa, että hän tietää jopa sydämemme 
ajatuksetkin.

Sinä olet saman kutsun edessä, kuten Mooseskin aikoinaan oli.
Avataanpa vähän tätä, Raamatussa on kirjoitettu, miten Mooses vapautti Israelin kansan 
Egyptin pakkosiirtolaisuudesta.
Egypti = tämä ympäröivä maailma, joka on vihollisen hallinnassa.
Israelilaiset = niitä ihmisiä, joita Jumala tahtoo pelastaa, vapauttaa pimeyden vallasta, 
valheesta ja kahleista.

Kysymys; Luuletko, että Mooses oli jotenkin erilainen, että tie voittoon kulki pitkin 
punaista mattoa?



Ei, ei todellakaan ollut! Vaikeudet alkoivat jo ennen Mooseksen syntymää. 2 Mooseksen 
kirjassa kerrotaan, miten Mooseksen elämä oli tappouhkauksen alla ennen syntymäänsä. 
Egyptin faarao oli antanut käskyn, että kaikki heprealaisten poikalapset oli tapettava, mutta 
tyttölapset saivat jäädä eloon.(2 Moos 1:22).

Jumalalla oli kuitenkin tarkka suunnitelma Mooseksen elämän varalle, niinkuin aina. 
Mooseksen elämässä, Jumalan suunnitelmaan kuului se, että faaraon tytär kasvattaisi hänet, 
kuin oman poikansa (2 Moos 2:10)
Tästä kun luetaan eteenpäin, niin saamme huomata, kuinka Mooses joutuu pakenemaan 
faaraon vihaa, kuinka hän pakenee peloissaan, pettyneenä ja kaiken menettäneenä 
erämaahan ja jäi asumaan Midianin papin tykö. Mooseksella ei ollut muuta kuin vaatteet 
yllänsä ja puinen paimensauva.
Mooses saattoi ehkä luulla ja ajatella, että noniin, kaikki on menetetty, tulevaisuutta ei ole ja 
minä olen täysin epäonnistunut ja ehkä hän saattoi jopa ajatella, että hänet on täysin hyljätty 
epäonnistumisen takia.

Hei, eikö kuulostakin kovin tutulta? Näinhän me ihmiset yleensä ajatellaan, mutta 
tosiasiassa tilanne ei ole näin, koska kun meidän omat mahdollisuutemme loppuvat, niin 
silloin vasta Jumalan mahdollisuudet alkavat!! 
Näin se oli Mooseksenkin elämässä, kun hänet oli riisuttu kaikesta omista suunnitelmista, 
niin Jumalan suunnitelmat sai tilaa. Silloin Jumala sai tilanteet ja asiat kaikki hallintaansa.

Niin kauan kun me itse pidetään kiinni omista suunnitelmista, niin Jumalan suunnitelma 
meidän itsekunkin elämässä ei pääse toteutumaan kuten hän on suunnitellut ja toisinaan 
Jumalan pitää kovalla kädellä näyttää, että hän tahtoisi ohjata ja johdattaa elämäämme 
suunnitelmissaan. Toisin sanoen: hän vie meidät erämaakouluun.

Mä olen itsekkin myös ollut tuolla erämaakoulussa. Kun Jumala kutsui mut pelastuksen 
tielle ja sain antaa Jeesukselle elämäni, hän johdatti mut seurakuntayhteyteen. Olin mukana, 
mm kuorossa ja monessa muussakin toiminnassa. 
Herra käytti työssään, mutta mun elämässäni oli silti asioita, joita Jumalan piti riisua pois. 
Oli asioita joissa hän halusi saada hallinnan, joista itse pidin kiinni.
Herra pyyti mua päästämään irti, luovuttamaan koko elämäni hänen hallintaansa ja mä 
luulin jo sen tehneeni, vaikka tosiasiassa kaikki oli toisinpäin, mä pidin näistä itse kiinni.

Sit tuli se aika mun elämässäni, että Jumala vei mut tuonne erämaahan, se oli kova paikka. 
Yhtäkkiä olin elämässäni sellaisessa tilanteessa, että olin riisuttu pois kaikista omista 
suunnitelmista, mun mahollisuudet oli loppu, ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin antautua 
täysin. Siinä murruin täysin kyyneliin ja sanoin Herralle, että tässä olen, tässä on mun 
elämäni, antaudun sinulle, jäljelle jäi se mitä Jumala halusi.
Nyt jälkeenpäin olen kiitollinen Jumalalle tuosta kaikesta. Nyt mun elämäni on Jumalan 
hallinnassa ja hän johdattaa ja ohjaa tahtonsa tiellä.



Mooses oli 40 vuotta kasvanut egyptiläiseen viisauteen, ja nyt hän oli erämaassa Jumalan 
koulussa ja paimensi lampaita. Elämä kulki tasaisesti eteenpäin, kunnes tuli Jumalan aika ja 
tietty päivä.

Meidänkin elämässä tulee tuo tietty Jumalan päivä, jolloin hän katsoo sydämeemme ja 
kysyy: Mitä tietä haluamme kulkea? Haluammeko seurata hänen viitoittamaa tietä vai 
kuljemmeko oman tahtomme tietä?

(2 Moos 3) Luvussa kerrotaan siitä kuinka Jumala ilmestyy Moosekselle keskellä kirkasta 
päivää, palavassa orjantappurapuskassa, josta ei tule savua, vaikka se olikin liekeissä. Tuolla 
Jumala kutsui Moosesta ja puhui hänelle mitä hänen tulisi tehdä. Jumala sanoi 
Moosekselle, että mene, minä lähetän sinut faaraon tykö, sinun pitää mennä ja viedä 
minun kansani israelilaiset pois Egyptistä.

Mitäpä Mooses tähän vastasi? Hän alkoi selittelemään Jumalalle: Oi herra, mikä minä olen 
viemään kansaasi vapaaksi, minulla on hidas ja kankea kieli, enkä minä ole puhetaitoinen, 
Herra lähetä joku muu!!! (2 Moos 4:13)

Kuinka tuttua tuo onkaan meidän elämässämme. ”Herra lähetä joku muu, mutta älä 
minua”. Me ihmiset ollaan selitysten mestareita. Katsotaan omiin mahdottomuuksiimme 
sen siaan, että katsoisimme Jumalan mahdollisuuksiin.
Hän vakuuttaa meille sanassaan, että hän asuu meissä Pyhän Henkensä kautta ja on 
heikoissa väkevä!
Silti me sanotaan: ”Herra lähetä joku muu..”

HEI HALOO! Jumala haluaa juuri Sinua käyttää.

Hän haluaa juuri sinut ja minut lähettää pelastamaan tämän maailman ihmisiä vihollisen 
vallasta, sisälle luvattuun maahan.

Et voi olla surkeampi kuin Mooses, joka oli aluksi mahdoton selittelijä ja suorastaan 
toivoton tapaus. Mutta mitä tapahtui, kun Mooses viimein suostui Jumalan käyttöön?
Israelin kansa kulki halki Punaisen meren, vihollisen sotajoukko hukkui ja tuhoutui!

Kaikki vain, koska Mooses nöyrtyi ja antoi tyhjät kätensä Jumalan käyttöön. (2 Moos 4 ) 
Mooseksen sauva!

Kun Herra ottaa sinut käyttöönsä, Hän antaa sinulle Pyhän Hengen voiman ja silloin 
tavallinen saviastia, heikko ihminen muuttuu Jumalan aseeksi. Sinusta ystäväni tulee 
Jumalan astia, joka on täynnä taivaallista rohkeutta, voimaa ja rakkautta!!



Jeesus itse sanoo: ”Te ette voi ilman minua mitään tehdä!”

Anna Jumalalle mahdollisuus, anna Pyhän Hengen tulla köyhään sydämeesi. Anna 
tänäpäivänä, tässä hetkessä, jos herra on sinulle puhunut ja kysynyt: Tahdotko? Sano 
hänelle: ”Herra tässä olen, tule ja täytä minut Pyhällä Hengelläsi, tule ja johdata, 
ohjaa Herra minua, tässä olen!” 

Sä tulet huomaamaan ja kokemaan saman, kuin Mooseskin elämässään. Jumala johdattaa ja 
kuljettaa sun askeleitasi, läpi koko elämän.

Mä haluan itse omassa elämässä kulkea tuota Jumalan viitoittamaa tietä ja monesti 
rukouksissa sanonut: ”Herra tässä olen, lähetä minut.”

Ole rohkea, anna Jumalalle hallinta ja kaikki ohjakset, haluan tässä kaikkia rohkaista tässä 
asiassa. Jumala on lupaustensa mittainen ja hän antaa Pyhän Henkensä kulkemaan 
sinun kanssasi, hän antaa voiman ja rohkeuden viedä ilosanomaa ihmisille, todistaa ja 
kertoa Jeesuksesta! Jätä jo se rullatuoli, nouse ylös ja lähde rohkeasti liikkeelle. Herra 
johdattaa sua jokaisella askeleellasi, läpi elämän kunnes kerran saamme nähdä hänet 
taivaan kodissa!

Ja ystävä rakas, jos et sä vielä tunne Jeesusta, jos sun taivasasiat ei oo kunnossa, niin nyt 
sinulla on mahdollisuus vastaanottaa Jeesus elämääsi pelastajana ja vapahtajana.

Sano: ”Herra Jeesus, tule minun elämääni, anna minulle anteeksi minun syntini. 
Tunnustan syntini sinun kasvojesi edessä. Tiedän olevani syntinen ja vailla pelastusta. 
Tarvitsen sinua Jeesus elämääni. Kiitos, että saan tulla lapseksesi. Johdata sinä Herra 
minun elämäni jokaisella askeleellani. Aamen!!


