VALTAKUNNALLINEN EVANKELIUMIJUHLA TURUSSA
Kotimaantyönjohtaja Markku Niemelän tehtävään siunaaminen la 30.6.2012 klo 17.00
Lasse Nikkarikoski

Kristuksessa rakas ystävä ja työtoveri Markku Olavi Niemelä, sekä Kristuksessa rakkaat läsnäolijat.
Fil. 1:29 ovat sanat: Teille on suotu se armo, että saatte uskoa Kristukseen ja vielä kärsiäkin hänen puolestaan.
Markku Olavi. Sinä otit vastaan kutsun Evankeliumiyhdistyksen kotimaantyönjohtajan tehtävään. Samalla vastaat edelleen
Lahden Luther-kirkon toiminnasta. Kiitos myönteisestä vastauksesta. Sinulla on pitkä työhistoria yhdistyksessämme. Tunnet
työt ja tehtävät, samoin ihmiset kautta Suomen maan. Se on valtaisa pääoma tehtävääsi.
Mutta vielä suurempi pääoma meillä on siinä, mitä Herran apostoli sanoo uskosta. Markku, sinulle on myös suotu armo uskoa
Jeesukseen! Ja apostoli jatkaa: kärsiäkin Hänen puolestaan. Mitä se on tänään, tässä ja nyt?
Ehkä ensimmäisen osan paremmin ymmärrämme. On Jumalan lahjarakkautta, että ihminen voi uskoa ja saa uskoa
Jeesukseen. Sitä emme voi itsestämme puristaa, mutta Jumala antaa uskon Pyhän Hengen työn kautta. Tämän asian
toteutumista mahdollisimman monen kohdalla, on se tehtävä, jota Markku saat edelleenkin uudessa tehtävässäsi pitää silmiesi
edessä ja olla edistämässä. Herramme sinua siinä siunatkoon!
Entä tuo vaikea sana kärsimisestä? Kristus kärsi ristillä puolestamme. Silloin hän maksoi syntivelkamme Pyhän Jumalan
edessä ja lunasti meidät vapaiksi synnin, kuoleman ja Perkeleen vallasta. Ja siellä, missä Kristusta julistetaan, missä sinä
Markku tästä Jumalan armollisuudesta julistat, siellä myös vastavoimat ovat liikkeellä. Kristuksen seurassa on aina maailman
taholta hyökkäystä, vihollisuutta Jumalaa vastaan. Eri tavoin sitä täällä maailmassa kohtaamme takana puhumisesta aina
vainoihin saakka.
Samalla todistajan tehtävässä on – kuten kaikessa palvelussa – myös vaivannäön paikka. Kristityllä se ei tapahdu ansioita
tavoitellen vaan kiitollisesta sydämestä.
On suurta muistaa, että Kristus on kaiken keskellä kaiken pahan voittaja, kuolemaa myöten. Se merkitsee turvallisuutta
Kristuksen seurassa.
Mitä enemmän pienenä jotakin asiaa pelkäsimme, sitä likimmin painauduimme turvalliseen syliin. Tässä on yksi näkökulma
työhömme ja työhösi: Auttaa siihen, että jokaisella lapsella olisi turvallinen Kristuksen syli ja myös ajallinen syli tai sylejä, mihin
paeta maailman myrskyjä.

Ja niin saat Markku sinäkin tehdä. Herra, jota julistat jokaisen ihmisen pelastajana, itse kanssasi taivaltaa ja on sinun
lähtemisesi ja tulemisesi varjeleva. Ole turvallisella mielellä ja ole rohkea. Kiitä Jumalaasi, joka on kaiken armon lähde. Aamen.

