TEHTÄVÄ: YKSILÖLLINEN TARKOITUS ELÄMÄLLENI – OSA 2
Perustus Sanassa: Hepr. 12:1-2 sekä Joh. 15:1-16
Hepr. 12:1-2 Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki,
mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa
kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon
sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
Joh. 15:1-16
1 "Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
2 Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän
puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3 Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.
4 Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy
viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä
ilman minua te ette voi mitään tehdä.
6 Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja
heitetään tuleen, ja ne palavat.
7 Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.
8 Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.
9 Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani.
10 Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja
pysyn hänen rakkaudessaan.
11 Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.
12 Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut.
13 Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä.
14 Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä.
15 En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee; vaan ystäviksi
minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni.
16 Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja
että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi.
1. Halajaminen - miten löytää sen, mihin Jumala on sinut kutsunut?
a. Ps. 37:4 silloin sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa.
b. Mark. 11:22-24 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille: jos joku
sanoisi tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan,
minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte,
uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva.
c. Halajamisen voima syntyy uskosta - sydämestäsi, kun:
- Pysyt Hänessä ja Hänen sanansa pysyy sinussa (Joh. 15:7)
- 1. Piet. 4:11 Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman
mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on
kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.
- Puhu Jumalan tahdon mukaisesti - Ole Jumalan suukappale
- Joh. 15:8 Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.
- Kirkastat Jumalaa kantamalla paljon hedelmää

- Muista, että kielesi on sinun laivasi peräsin
- Jaak. 3:4 ”Katso, laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä
peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee.”
- Pidä puhdas sydän. Puhtaasta sydämestä pulppuaa myös puhtaat halajamiset
d. Joh. 15:7 Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte
sen.
2. Mitä sinä halajat?
a. Halajamisesi on se tunne sisälläsi, joka on intensiivinen, syvä, kaipuu, sielusi huuto, nostattava, se on tuli,
intohimo, se tulee puhtaasta sydämestä.
b. Puhdas sydän Jumalan puoleen - puhdas halajaminen Jumalalta
c. Viritä palavaksi Jumalan antama lahja – tuo armontäyteinen tuli
d. 2. Tim. 1:5-7 kun mieleeni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on, joka ensin oli isoäidilläsi Looiksella ja
äidilläsi Eunikellä ja joka, siitä olen varma, on sinullakin. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään
palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päällepanemisen kautta. Sillä Jumala ei ole
antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.
3. Miten löytää intohimosi.
a. Hab. 2:2-3 Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: "Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi
juostessa lukea". Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se
viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy.
- Kirjoita se ylös, kirjoita näky - se on tarkoitettua aikaa varten
b. Siitä kumpuaa Jumalan suunnitelma
c. Puhu sitä ulos - aseta suuntasi uskon ja pitkämielisyyden kautta
d. Pysy keskittyneenä äläkä anna minkään häiriötekijän viedä sinua sinun asetetulta ja valitulta kurssilta

