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Matt.3:13-17

13 Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. 
14 Johannes esteli ja sanoi: "Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!"
15 Mutta Jeesus vastasi hänelle: "Älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme 
Jumalan vanhurskaan tahdon." Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä. 
16 Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki 
Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen.
17 Ja taivaista kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt."

Vettä ! Kuumana kesäpäivänä lomalaisen nautinto on päästä uimaan järveen  tai mereen.  
Viileässä H2O:ssa pulikoiden hiki ja sydämen tykytys hellittää hetkeksi.

Puhtaalla vedellä on myönteinen merkitys ihmiselle ja elämälle yleensä . Juotuna vesi sammuttaa 
janon, kuihtumaisillaan oleva kasvi kohottaa vertensa veden voimasta. Vedellä pestään 
asiat,vaatteet, autot, ja tietenkin ihminen itse.

Ensimmäisen kerran suomalainen on pesty synnytyslaitoksella kätilön käsien varassa. 
Seuraava tärkeä pesu suoritetaan useimmille suomalaisille noin kahden kuukauden ikäisenä. 
Kasteessa ihminen pestään jo etukäteen kaikesta myöhemmin kertyvästä sielun liasta. 

Ensimmäinen kastettu oli Jeesus, kasteen asettaja itse. Hän tosin ei synnittömänä olisi kastetta 
tarvinnut. Hänet kastettiin koska hän halusi näin liittyä hänen jälkeensä kastettaviin. Hän kehotti 
kastamaan opetuslapsikseen kaikki ihmiset ketkä ikinä Telluksen pintaa tallaavat.

Vain likainen tarvitsee pesua, puhdas ei. Sielun likaa ovat katkeruus, kostonhalu, panettelu, 
hylkääminen ja kaikki muu mikä loukkaa ihmistä ja hänen arvoaan. Ihmisarvon takuumieheksi
suostui Jeesus itse sanoessaan: Kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni, 
sen te olette tehneet minulle (Matt.25: 40). Likaa on myös kaikki mikä loukkaa Luojaamme, 
taivaallista Isäämme. Eniten häntä loukkaa jos vähättelemme häntä ja hänen lahjojaan, joista 
pelastus on suurin. 

Rakkaudessaan Jumala antoi meille sielun saippuan, kasteen Jeesuksen nimeen. Tämä pesu riittää 
koko elämän iäksi. Kerran kastettu on aina kastettu. Kerran pelstettu on aina pelastettu. Kaste antaa 
kastetulle luvan  aloittaa joka päivän puhtaalta pöydältä. Tätä lupaa kannattaa hyödyntää. Vain 
lyhytnäköiset ja ajattelemattomat käyvät Katumajärvessä pesemässä kasteensa pois.

Matt.25:40
Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle 
näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle'. 



Päivän saarna 8.1. 2007

Minä olen löytänyt palvelijani Daavidin ja voidellut hänet pyhällä öljylläni.
Minun voimani vahvistaa häntä ja käteni on hänen tukenaan.
Minä otan hänet esikoisekseni, nostan kuninkaista korkeimmaksi.
Psalmi 89:21,22,27

Supersankarit ovat suosittuja elokuva-aiheita. Kaikki muistamme Teräsmiehen ja Hämähäkkimiehen, jotka 
pelastavat maailman tuon tuostakin.

Moni fiktiivinen nykyhahmo on kaiketikin modernin aikakautemme tulosta, niin paljon tekniiikkaa ja 
erilaisia koneita niiden ympärillä näkyy. Tekniikka, uusimpana geenitekka, suorastaan mahdollistaa 
joidenkin supersankarien olemassaolon.

Supermiesten ja- naisten suosiossa lienee soiti jotain oireellista ja ihmisluonnosta yleensä kertovaa.
Miksi muuten tuntuisi kiehtovalta näkymältä yhä uudestaan se kun joku tavallista ihmistä
vahvempi yli-ihminen tai, mutantti-ihminen pelastaa maailman pulasta.

Muinainen kuningas Daavid Israelissa oli tällainen kaivattu sankari. Pieni kansa joutui tuon tuostakin 
vihollisten hyökkäysten kohteeksi. Se halusi itselleen kunigasta johtamaan heitä sodassa ja rauhassa.

Maallinen kuninkuus oli Jumalan silmissä, yllätys, yllätys, pahennusta herättävä ajatus. Miksi Jumala itse ei 
kelvannut suoraan kansansa Israelin johtajaksi, niin kuin oli ollut kansan Egyptistä lähdöstä saakka. 

Jumala varoitti kansaana maallisen kuninkuuden vaaroista. Kuningas tulisi verottamaan kansaansa ja 
viemään parhaat yksilöt palvelijoikseen. Silti kansa vaati: Kuningas meillä sitää olla !
Ja kansa sai haluamansa. 

Ensimmäinen kunigas oli Saul, jonka Jumala tottelemattomuuden takia pani kuitenkin viralta. Seuraava 
kunigas oli Daavid, josta Jumala profeetan kautta todisti: ”Olen löytänyt palvelijani Daavidin ja voideelut 
hänet pyhällä öljylläni.”

Daavid oli hyvä kuningas. Hänen poikansa Salomo oli Israelin viisas hallitsija. Sitten alkoi alamäki.
Valtakunta jakautui kahtia. Molemmissa, Isrelissa ja Juudassa alkoi olla enemmän huoja kuin hyviä 
kuninkaita. Ratkaisevaa kuninkaassa oli hänen Jumla-suhteensa.  Sen laatu tai sen puuttuminen oli 
esimerkkinä ohjaamassa koko kansaa elämään kunnollisesti tai toisiaan sortaen ja pahoin pidellen.

Huono kunigas vei kansalta Jumalan siunauksen, ja niin se altistui katovuosille ja vihollisten hyökkäyksille. 
Joskus uhkaava vihollinen oli myös koettelemus sen tutkimiseksi, mihin kunigas ja kansa vaaran uhatessa 
turvaisi.

Satojen vuosien aikana tilanne Israelissa johti siihen, että Jumala antoi katumattoman kansansa lopulta 
joutua pakkosiirtolaisuuteen muiden kansojen sekaan. *)

Jumala ei kuitenkaan hylännyt Israelia eikä Judan heimoa lopullisesti. Jumala antoi lupauksen pitää Daavidin 
kuningassuvun yllä ikuisesti.

Tähän sukuun syntyi runsas 2000 vuotta sitten Jeesus, Immanuel, jonka kuninkuus on sekä taivaallista että 
maanpäällistä. Hän kutsui ja kutsuu yhä, paitsi Israelin kansaa, jokaista ihmistä rauhaan Jumalan kanssa. 
Jeesus sanoo profeetan kautta : ”Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee ja avaa oven, niin 
minä käyn hänen tykönsä sisälle, ja aterioin hänen kanssaan ja hän minun kanssani” Ilm.3:20

Kun näin saa tapahtua, yksi ihminen saa astua sisälle rauhan valtakuntaan, jonka perustana on syntien 
anteeksisaamisesta kumpuava hyvä omatunto. Sen perustana on Jeesuksen sovintokuolema ristillä.Tapahtuu 
uudestisyntyminen. 



Pyhä Henki asettuu ihmisen sisimpään ja Jeesuksen henki alkaa ohjata vastasyntynyttä Jumalan lasta rauhan 
tiellä, joka ei perustu ulkoiseen pakottamiseen, vaan vapaaehtoisuuteen ja saadun uuden sydämen 
luontaiseen haluun tehdä niin kuin on hyvä ja oikein.**)

 Taivaassa tavataan !

*) Mutta joitten sydän vaeltaa heidän iljetystensä ja kauhistustensa mieltä myöten, niitten vaelluksen minä 
annan tulla heidän oman päänsä päälle, sanoo Herra, Herra." Hes.11:21

**)   Ja minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne, ja minä poistan 
kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille lihasydämen,
20 niin että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja pitävät ne; ja he ovat 
minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.  Hes. 11: 19,20
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Te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Jes. 12:3

Oletko ollut koskaan janoissasi?

Oletko milloinkaan päässyt juomaan helteisenä kesäpäivänä oikeasta, kirkasvetisestä lähteestä, 
jonka vesi on suuta polttavan kylmää ja maultaan taivaallista? Vettä, joka ei vain sammuta janoa, 
vaan joka ilahduttaa nauttijansa koko olemusta?

Jos sinulla ei ole ollut tällaiseen tilaisuutta, niin sääli sinulle. Olet jäänyt paitsi perustavaa laatua 
olevasta ymmärtämisestä, joka on niin paljon syvempää kuin meri on syvempi lätäkön rinnalla. 

Ymmärtäminen on  sellaista joka jää elämään sinuun ja muokkaa koko peroonaasi. Se ilahduttaa 
sinua päivittäin, koska olet alkanut todella herätä todellisuuteen ja päästä osalliseksi 
siitä.Ymmärtäminen sinussa lisää ymmärtämistä.

Kokemuksia taas voi kerätä kuin kiviä pussiin tai kuin valokuvia albumiin. Kansioitten sivuille 
kerätyillä kuvilla on kuitenkin taipumus vähitellen haalistua, samoin niihin liittyvillä
muistoilla. 

Miten helposti elämästämme tuleekaan jotain sellaista, joka melkein tuntuuu elämältä.

Voisistko kysyä joskus itseltäsi, mikä sinun elämässäsi on muistoiksi muuttuneiden päivien  ja 
ymmärtämisen suhde? Tai voitko kysyä itseltäsi mistä lähteestä sinä tänään ammennat elämäsi 
voiman ja virkeyden?

Te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Näin sanoo Jumala profeetan suulla 
omassa Kirjassaan.

Pelastus on todellisuudesta pysyvästi osalliseksi pääsemistä. Sinäkin saat ammentaa iloiten 
pelastuksen lähteestä, tänään, ja aina. Näin lupaa Jumalan takuumies, Jeesus.



...mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä 
hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään". Joh. 4:14

Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden 
virrat." Joh.7: 38
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Minä otan hänet esikoisekseni, nostan kuninkaista korkeimmaksi.
Koskaan en ota häneltä pois armoani, minun liittoni kestää horjumatta.

Psalmi 89:28,29,30

Katsoin jokin päivä sitten muinaisesta Makedonian kuninkaasta Aleksanteri Suuresta 
kertovan elokuvan. Huolellisesti toteutettu ajankuvaus toi kaukaisen ajan kuin käden 
ulottuville.

Aleksanteri Suuri nousi maailmanhistorian suurten hallitsijoiden joukkoon 
suhteellisen lyhyen hallituskauden, kolmentoista vuoden aikana, ollen kuollessaan 
kolmenkymmnen kahden vuoden ikäinen 10.6. 323 eKr. Kuninkaaksi hän tuli 
kahdenkymmenen vuoden ikäisenä. 

Hallituskautensa aikana hän ulotti helleenien vaikutusvallan Intiaan saakka perustaen 
valloittamilleen alueille kaupunkeja, joihin muutti kreikkalaisia asukkaita. 

Aleksanteri ei kuollut sodassa, vaan tavalliseen sairauteen, malariaan.
Elokuvassa tosin esitettiin myös vaihtoehtoinen tulkinta Aleksanteri Suuren 
salamurhasta.

Aleksanteri suuren vaikutus maailman historiaan on merkittävä ja kiistaton.

Jeesus eli saman meren rannalla kuin Aleksanteri Suuri , noin kolmesataa vuotta 
myöhemmin, ja kuoli suunnilleen saman ikäisenä kuin Aleksanteri. 

Jeesuksen kruunaus, jona hänen kastettaan voidaan hyvin pitää, tapahtui hänen 
ollessaan noin kolmenkymmenen vuoden ikäinen.. Näin Jeesuksen vaikutusaika 
hänen aloitettuaan julkisen toimintansa, jäi vain kolmen vuoden pituiseksi.

Jeesus vangittiin keinotekoisin perustein ja surmattiin hänen oman kansansa johtajien 
yllytyksestä noin vuonna 33 jKr. 



Aleksanteri Suuren valtakunta alkoi hajota heti hänen kuolemansa jälkeen. 
Kreikkalaisia elää tälläkin hetkellä omassa maassaan, mutta Kreikan ja Makedonian 
suuruudenaika on ollut jo kauan sitten ohi.

Aleksanteri Suuren jälkeen eläneen Jeesus Nasaretilaisen vaikutus sen sijaan jatkuu 
yhä voimakkaampana. Hänen kannattajensa joukot kasvat huimaa vauhtia Aasiassa, 
Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Yksin Kiinasssa  Jeesuksen perillisiksi 
kruunattiin, kastettiin kaksi vuotta sitten joka päivä 30 000 ihmistä, ja tuossa maassa 
lasketaan olevan jo noin 200 miljoonaa kristittyä.

Hellenistinen kulttuuri  on ollut maailmanhistoriassa merkittävä vaikuttaja, mutta 
kristinusko, jonka perustajana Jeesus Nasaretilaista pidetään, on tälläkin hetkellä 
etenevä ja täysissä voimissa oleva maailmankatsomus, joka yhdistää ihmisiä 
voimakkaammin kuin helleeninen kulttuuri aikanaan. 

Jopa niin, että Lähi-Idässäkin sekä juutalasia että heidän veljeskansansa, Ismaelin, 
jäseniä liittyy jatkuvasti Jeesuksen kannattajien joukkon, ja solmivat keskenään 
rauhan*).  

Aikakirjojen mukaan ja niiden sisältämien  profeetallisten ennustusten mukaan Jeesus 
Kristus istuu samalla kuninkaallisella valtaistuimella kuin sankarikuningas Daavid 
muinaisessa Israelissa. Hän siis elää, paitsi kannatttajissaan, myös henkilökohtaisesti.
Hänen on luvattu saapuvan takaisin omaan maahansa, jossa juutalainen kansa jälleen 
vuosituhansien jälkeen asuu. 

Yksi hänen profeetallisista nimistään on Rauhan Ruhtinas **). Kun hän saapuu 
Jerusalemin Öljymäelle, sodat kaikkialla loppuvat.

 *)     Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen 
armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. [Gal. 5:22; Ef. 
4:1,2] 

 **)   Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen 
nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas. [Jer. 
32:19; Sak. 9:10; Luuk. 2:11] 

 


