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This little light of mine, I’m gonna let it shine
Won’t let Satan blow it out, I’m gonna let it shine
Hide it under a bushel – No! I’m gonna let it shine
Let it shine till Jesus comes, I’m gonna let it shine
Let it shine, let it shine, let it shine!

https://www.youtube.com/watch?v=cKkbIZtqhyQ&ab_channel=ListenerKids
https://www.youtube.com/watch?v=cKkbIZtqhyQ&ab_channel=ListenerKids
Nuorena tyttönä ja nyt kahden tytön äitinä muistan laulaneeni tätä pientä sävelmää monta kertaa
elämässäni. On mielenkiintoista, miten niin yksinkertaisella lastenlaululla, joka on kirjoitettu niin
monta vuotta sitten, voi olla niin paljon merkitystä. Sen sanoma ja syvälliset sanat olivat totta silloin
ja ovat yhä.
Valitettavasti niin monet kristityt eivät anna valonsa loistaa. Valitettavasti liian monet ovat antaneet
valonsa himmentyä.
Niin monet ovat turtuneet terveelle opille. Niin monet ovat horjuneet ja yrittäneet kiertää kymmenen
käskyä - pitäen niitä pikemminkin ehdotuksina kuin Jumalan muuttumattomina, pyhinä sääntöinä.
Niin monet ovat keksineet tekosyitä. Niin monet ovat tehneet kompromisseja ja mieltyneet
maailmaan, maailmaan, joka tarvitsee epätoivoisesti jokaisen kirkkaana loistavan valon.
Matteus 5:14:16 sanoo:
Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä; eikä lamppua
sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin
loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät
teidän Isäänne, joka on taivaissa.
1.Piet. 2:9 selittää: Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo,
omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen
valkeuteensa.
Jeesus itse sanoi: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella,
vaan hänellä on oleva elämän valkeus" (Joh. 8:12).
Mitä Raamattu sanoo uskovan suhteesta maailmaan?
Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis
tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen (Jk. 4:4).
Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta,
tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä (Room. 12:2).

Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin
Isän rakkaus ei ole hänessä (1.Joh. 2:15).
Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille
annetaan (Mt. 6:33).
Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta
Vapahtajaksi (Fil. 3:20).
Kristittyinä meidät on kutsuttu loistamaan kirkkaasti.
Meillä ei ole varaa, eikä maailmalla ole varaa siihen, että hyvän ja toivon valo himmenee. Uskovina
meidän rakkautemme Vapahtajaamme – Häneen, joka pelasti meidät – pitäisi olla ensi sijalla
sydämessämme. Rakkauden, joka meillä on kaiken Hänen antamansa tähden, pitäisi luonnollisesti
saada meidät loistamaan kirkkaasti ja jakamaan toivomme kadotetun ja kuolevan maailman
kanssa.
Meidän ei pitäisi koskaan juosta maailman halujen perässä, vaan sen sijaan pitää lujasti kiinni
ainoasta totuudesta ja ainoasta tavoittelemisen arvoisesta tavoitteesta... Jumalan rakastamisesta,
toisten rakastamisesta ja toivon jakamisesta niiden kanssa, jotka Jumala asettaa tiellemme.
Ajattele hetkinen sitä hetkeä, kun tulit pelastukseen.
Mene nyt askel pidemmälle ja ajattele vielä hetki… aseta itsesi sellaisen henkilön asemaan, joka ei
ole vielä hyväksynyt Kristusta Vapahtajana… jolla ei ole henkilökohtaista suhdetta. Sitten katso
ympärillesi maailmaamme. Miltä tuosta ihmisestä mahtaa tuntua tänä päivänä?
Millaista mahtaa olla elää sellaisen ihmisen mielessä ja elämässä, joka ei tunne Herraa? Millaiset
tunteet varmaan ottavat vallan, kun ei-uskova näkee maailmamme repeytyvän joka suuntaan ja
hajoavan saumoista? Kun joka päivä otsikot näyttävät pahemmilta kuin edellisenä päivänä. Kun
monien rakkaus kylmenee. Kun laittomuus näyttää voittavan ja moraali luisuu pois. Kun on sotia ja
huhuja sodista. Kun luonto huokaa ja kuolee pois. Kun pahuutta juhlitaan ja se, mitä on aina
pidetty hyvänä, käännetään nyt yhtäkkiä ylösalaisin ja kutsutaan pahaksi.
Millaista on tuntea itsensä toivottomaksi ja juuttuneeksi paikalleen, kun päivittäin pommitetaan
masentavilla uutisilla, jotka maalaavat kuvia turmeluksesta, epätoivosta ja toivottomuudesta?
Mitä tunteita ihminen mahtaa tuntea, kun näkee lastensa hyvän tulevaisuuden luisuvan pois
jumalattoman hallituksen käsissä?
Mitä ajatuksia täytyy käydä niiden mielessä, jotka eivät näe toivon sädettä eikä pelastusta näin
pimeässä ja rikkinäisessä paikassa?
Monien kristittyjen on toisinaan vaikea hyväksyä kaikkea ja olla masentumatta kaikesta, mitä
näemme. Kristittynä pääni on sekaisin kaikista negatiivisista uutisista ja näen pahuuden nousevan
kansakunnassamme ja kaikkialla maailmassa. Välillä on vaikeaa olla tuntematta huolta ja pelkoa.
SILTI meillä on Vapahtajamme... meillä on toivo, meillä on Hänen lupauksensa, meillä on Hänen
rauhansa, meillä on Raamatun ansiosta ymmärrys siitä, mitä ympärillämme tapahtuu. Me
tiedämme tarinan lopun. Meidät on pelastettu ja meillä on kirkas ja kaunis tulevaisuus koko
ikuisuudeksi, johon katsoa eteenpäin. Tiedämme, että tämä maailma ei ole kotimme... sen ei
koskaan ollut tarkoituskaan olla kotimme. Se on väliaikainen paikka... olemme matkalla
taivaaseen!

Uskottomalla ei ole tällaista rauhaa, eikä mikään määrä itsehoitokirjoja tai terapeutin luona
käyntejä täytä sitä tyhjiötä, joka voi täyttyä vain Jeesuksen kautta. Ilman Jeesusta mikään ei voi
tuoda toivoa, helpotusta, iloa ja rauhaa.
Maailmassa on kyllä monia, jotka uskovat, etteivät tarvitse Vapahtajaa. He saattavat sanoa, että
tulevat hyvin toimeen, mutta todellisuudessa JOKAINEN tarvitsee Vapahtajaa... jokainen!
Taivaallinen Isämme on asettanut meidät tähän maailmaan, tähän hetkeen, tällaista aikaa varten.
Jos koskaan on ollut aika antaa valomme loistaa, se on nyt. Jos koskaan on ollut aika jakaa
evankeliumia, se on nyt. Jos koskaan on ollut aika rukoilla tämän maailman kadotettujen puolesta,
se on nyt.
Kristukseen uskovana sinulla on kaikki. Jeesuksen uhrin ansiosta sinulla on kaikki... kaikki, mikä
on tärkeää... kaikki, mikä tekee elämästä elämisen arvoista. Sinulla on hänen rakkautensa, hänen
pelastuksen lahjansa, hänen lupauksensa, hänen Pyhä Henkensä, hänen suojeluksensa, hänen
rauhansa. Sinulla on hyvin, hyvin, hyvin, hyvin valoisa tulevaisuus edessäsi. Niin uskomaton
perintö, että mielemme ei voi edes käsittää sitä.
Niin monille tämä ei ole todellisuutta. Heidän todellisuutensa määrittelee maailma ja olosuhteet,
joissa he elävät... maailma, joka pimenee päivä päivältä. Maailma, joka niin epätoivoisesti tarvitsee
Pojan valon.
Kristityt... valot valmiiksi. Antakaa muiden nähdä Jeesuksen rakkauden ja valon loistavan
kauttanne.
On aika loistaa, veli Kristuksessa.
On aika loistaa, sisar Kristuksessa.
Kuten lastenlaulu niin koskettavasti ja täydellisesti ilmaisee,
This little light of mine, I’m gonna let it shine (Tämän pienen valoni, annan sen loistaa)
Won’t let Satan blow it out, I’m gonna let it shine (En anna Saatanan sammuttaa sitä, annan sen
loistaa)
Hide it under a bushel – NO! (Piilota se vakan alle - EI!)
I’m gonna let it shine (Annan sen loistaa)
Let it shine till Jesus comes, I’m gonna let it shine (Anna sen loistaa, kunnes Jeesus tulee, annan
sen loistaa)
Let it shine over the whole wide world, I’m gonna let it shine (Anna sen loistaa koko maailmaan,
annan sen loistaa)
Let it shine, let it shine, let it shine! (Anna sen loistaa, anna sen loistaa, anna sen loistaa!)
Mene, loista kirkkaasti. Loista, kuin et koskaan ennen!
spate.holly@gmail.com

