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Teksti Matteuksen evankeliumi 4:12-16
Kun Jeesus sai kuulla, että Johannes oli vangittu, hän siirtyi Galileaan. Nasaretiin hän ei enää 
jäänyt, vaan hän asettui Kapernaumiin, joka on järven rannalla Sebulonin ja Naftalin heimojen 
alueella. 
 
Näin tapahtui, jotta toteutuisi profeetta Jesajan sana:-- Sebulonin maa ja Naftalin maa, Meren tie, 
Jordanin takainen maa ja muukalaisten Galilea --  kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon. 
Niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus.
 
 
Ihmeellistä että Jumala on ilmoittanut Jeesuksen 
syntymäpaikan Betlehemin ja aikuisiän asuinseudut jo vuosisatoja 
etukäteen! 

Etukäteisilmoittelu on toisaalta Jumalalle tyypillistä. Hänhän on 
todennut ettei tee mitään ilmoittamatta sitä palvelijoilleen 
profeetoille*. Myös tämän ajan taloudellisen epävarmuuden hän on 
ilmoittanut jo vuosikymmeniä etukäteen.

Ehkä Jumala on puhunut siitä useammallekin palvelijalleen. Joka tapauksessa yksi heistä on 
evankelista ja pastori David Wilkerson. Kirjassaan Näky hän on kehottanut kristittyjä 
pidättäytymään pankkilainasta, hankkimaan viljeltävää maata ja hyväkuntoisen auton 
selviytyäkseen tulevan maailmanlaajuisen talouslaman aikana.

Jumala ilmoittaa tulevista tapahtumista etukäteen rohkaistakseen ja myös varoittaakseen meitä. 
Jeesus profetoi Jerusalemin tulevan hävityksen ja Israelin valtion uuden tulemisen. Hävitys 
tapahtui roomalaisten toimesta v.70 jKr. ja Israel perustettiin uudelleen vuonna 1948 jKr, joka oli 
vuosi 5708 juutalaisen kalenterin mukaan. Juutalainen ajanlasku alkaa maailman luomisesta. 
Vuonna 6000 Messias saapuu. 

Eräässä kirjassa kerrottiin pienen pojan saamasta näystä jonka hän kopioi paperille kirjain 
kirjaimelta. Siinä kehotettiin kaikkia seudun asukkaita muuttamaan suuren meren taakse ja niin 
säästymään kristittyjen vainolta. Kirjan kirjoittajan, Demos Shakarianin lähisuku noudatti profetian 
kehotusta ja muutti Armeniasta USA:han ja pelastui. 

Usein Jumala puhuu vaatimattomasti ja hiljaisesti. Hänen viestinsä saattaa tulla yllättävältä taholta, 
jota emme ole tottuneet edes arvostamaan. Siksi meidän on syytä olla herkkiä ja avoimia 
tajuamaan Herran puhe. 

Joskus profetia saattaa olla myös epäaito. Siitäkin syystä meidän tulee olla tarkkoja, ettemme 
joudu harhaan ja pelästy. Rukous ja profetioiden vertaaminen Raamatun keskeiseen sanomaan 
Jeesuksesta Kristuksesta ovat ehdottoman tarpeellisia.

Se minkä Jumala on ilmoittanut sanassaan Raamatussa, pitää aina paikkansa. Siellä hän on 
kertonut meille kaiken tarpeellisen siitä miten saadaan synnit anteeksi ja päästää taivaan Isän 
lapseksi ja perille taivaan kotiin.

Rakas Jeesus, kiitos ilmoituksestasi. Auta meitä ymmärtämään sitä. Auta meitä myös erottamaan 
kuulemistamme profetioista aito ja epäaito, raitis ja epäraitis toisistaan.

*Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen.
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Teksti Psalmi 71:15
Minä julistan uskollista hyvyyttäsi ja alati sinun apusi runsautta, jonka mittaa ja 
määrää en tiedä. 
 
 
Kuvittele suurin mahdollinen asia 
jonka voisit saada. Jumala 
mahdollisuuksineen ylittää sen äärettömästi.

Jumalan hyvyyttä ja hänen apunsa runsautta 
ei voi mitata ihmismitalla. Järjelle Jumalan 
voima ja uskollinen hyvyys jäävät 
käsittämättömiksi, sillä Jumala ei ole 
järkemme eikä ymmärryksemme 
mitattavissa. Eihän hän muuten olisi Jumala.

Mutta kun me katselemme asioita Jeesuksen meissä synnyttämän uskon silmin, 
alamme vähitellen tajuta hänen lupaustensa suuruutta. Järki epäilee, mutta usko 
omistaa sen minkä Jumala lupaa. 

Siksi Jeesus sanoi ettei kukaan voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan ellei ota sitä 
vastaan lapsen lailla luottaen. Lapsen elämä ei perustu järkeilyyn. Se vain pilaisi 
hänen elämänsä ja täyttäisi sen epäilyllä ja kyynisyydellä.

Lapsen elämä perustuu luottamukseen että isä ja äiti rakastavat häntä ja pitävät 
hänestä huolta. Sama pätee Jumalan lapsena elämiseen.

Jumala ei vastaa rukouksiimme järkevyytemme vuoksi. Se olisi hänelle kauhistus. 
Jumala kuulee ja vastaa meille siksi että hän rakastaa meitä. Hän todella rakastaa 
meitä. Sen meille todistaa se että hän uhrasi puolestamme syntiuhriksi kalleimman 
mitä hänellä on, oman ainokaisen Poikansa.

Kun tulemme Jumalan luo turvaten Jeesukseen, pääsemme perille. Silloin ei ole 
enää mitään luotua mikä erottaisi meidät hänen rakkaudestaan*. Kun Jeesus 
pelastaa, tekee hän sen kerta kaikkiaan.

Taivaan Isän lapsina meille kuuluvat kaikki hänen lupauksensa, jotka on kirjoitettu 
Raamattuun.

Rakas Jeesus, kirkasta meille taivaallisen Isämme rakkaus ja hänen mittaamaton, 
uskollinen hyvyytensä ja voimansa, jolla hän tahtoo auttaa meitä. Aamen

* Room.8:39
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Teksti Luukas 2:33-40
Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi,
jonka olet kaikille kansoille valmistanut: 
valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.
 
 
Voiko olla mahdollista että on olemassa yksi joka ratkaisee 
kaikki maailman ongelmat ja henkilökohtaiset probleemit?

Sellaisesta saa vihiä kun kuuntelee ihmisten kertovan omasta 
kokemuksestaan. Sitten kun katselee ympärilleen puistelee taas 
päätään kummastuneena. Mikä on muuttunut?

Miten pelastus vaikuttaa olevan toisille enemmän totta kuin 
toisille ja sana pelastuskin saa eri merkityksiä? Pysähdytäänpä 
yhden kertomuksen äärelle.

Juuri siellä missä nyt on kovin levotonta, Israelin ja Gazan 
suunnalla, asui kaksi miestä. Toinen oli Fatah- järjestön sissi, 
toinen juutalainen sotilas. Molemmat näkivät kuolemaa 
ympärillään ja muuttivat pettyneinä kauas toiseen maahan.

Siellä he, toinen muslimi ja toinen juutalainen, löysivät Raamatusta elämäänsä uuden suunnan kun tulivat 
uskoon, toisistaan tietämättä. Nyt Jeesus, Messias oli heidän elämänsä keskus. 

He tutustuivat toisiinsa ja tajusivat että heidän tulee todella antaa toisilleen anteeksi. Sitten he lähtivät 
takaisin Lähi-Itään. 

Siellä entinen fatah-sissi alkoi julistaa koulussa juutalaisille lapsille Jeesuksen valmistamasta rauhasta. 
Entinen juutalainen sotilas alkoi myös kiertää kouluissa kertomassa muslimilapsille viestiä siitä, että Jeesus, 
Messias, tuo rauhan ihmisten välille*.

Vaikuttaa siltä että pelastus tulee todeksi yhdelle ihmiselle kerrallaan kun hän kohtaa tämän yhden, 
Jeesuksen Kristuksen profeetta Simeonin tavoin. ” Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi.”

Jeesus tuo rauhan yhden ihmisen sisimpään kerrallaan ja niin rauha leviää. Se on seurausta pelastuksen 
löytämisestä. Jumalan rauhan siunaus voi näin saavuttaa kokonaisia sukuja ja heimoja ja kansoja. 

Ilman Jeesusta ja hänen sovintovertaan ei ole mitään todellista rauhaa, mutta hänessä rauhan todellisuus 
asuu ruumiillisesti. Hän on meidän rauhamme. 

Jumalan sydämeemme Jeesuksessa antama rauha kutsuu meidät rauhan tekoihin. Siinä meillä jokaisella on 
paljon kilvoiteltavaa.

Rakas Jeesus, kiitos että sinä tulit pelastamaan meidät kaikki. Sinä olet kaikkien kansojen Vapahtaja. Ole 
meille yhä enemmän totta. Anna verestäsi kumpuavan rauhan vallata meidät. 

Täytä sydämemme luottamuksella sinua kohtaan niin että pelko väistyy sisimmästämme ja rakkautesi saa 
vallata meidät. 

Lähetä meidät liikkeelle kertomaan sinusta, jonka Jumala on kaikille kansoille valmistanut. 

Sinä olet valo, joka koittaa pakanakansoille, kirkkaus, joka loistaa kansallesi Israelille.

* TV-dokumentista " Kielletty Rauha "
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Teksti Psalmi 84:2-5
Herra Sebaot, minun kuninkaani ja Jumalani! Sinun alttarisi luota on varpunenkin 
löytänyt kodin, pääskynen pesäpaikan, jossa se kasvattaa poikasensa. 
 
 

Paikka jossa kaikki on aina hyvin. Paikka jossa on 
aina hyväksytty ja tervetullut. Paikka jossa saa levätä 
ja syödä kyllikseen. Paikka jossa on aina turvassa. 

Paikka jossa saa viipyä. Paikka josta saa parhaat 
neuvot. Paikka jossa vallitsee täydellinen sopusointu. 
Paikka jossa unelmat toteutuvat. 

Kaikki tämä on totta varpusen pesässä, jonka se 
rakensi sovituksen ja rauhan asuinsijaan. Se paikka on 
Jumalan alttari.

Sen päälle vuosi kerran pyhän veri, Jeesuksen veri, 
täydellisen sovituksen ja anteeksiannon veri. Siksi 
Jumalan alttarista tuli kaiken hyvän lähde, myös 
ikuisen elämän. 

Nyt kirkon alttari muistuttaa meitä Jumalan suurista 
teoista meidän auttamiseksemme. Se on myös 
vertauskuva Jeesuksen tyhjästä haudasta 
pääsiäisaamuna. Jeesus elää! Tällaisen elämän hän valmisti meillekin!

Jumalan asuinsijana voi olla jälleen sinun sydämesi! Kaikki esteet on raivattu pois. 
Jeesuksen elämä virtaa jokaiseen joka tahtoo lähteä kulkemaan hänen kanssaan. 

Sinut ja minut on rakennettu olemaan Jumalan läsnäolon asuinsija, Pyhän Hengen 
temppeli. Annetaan sen olla totta! Iloitaan siitä että Jumala on kotona meissä ja 
me hänessä!
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Teksti Sakarian kirja 3:6-10
---” Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin.
Silloin -- sanoo Herra Sebaot -- te saatte elää rauhassa, te kutsutte ystäviänne viiniköynnöksen ja 
viikunapuun alle." 
 

Mitä se on kun kannetaan kaunaa vuosikymmeniä? 

Sanoista jotka lausuttiin 20 vuotta sitten ja joita toinen on pyytänyt 
anteeksi monta kertaa?
Miksi niihin palataan yhä uudestaan?

Kysymys on synnistä, sanojen lausujan synnistä, mutta myös kuulijan 
synnistä. Kuulijan synti on anteeksiantamattomuus. 

Mutta pitääkö sitten antaa anteeksi sanat jotka on lausuttu tahallaan 
loukkaamismielessä? Entä sanat jotka on lausuttu ymmärtämättä niiden 
loukkaavuutta? 

Jumalan neuvo pattitilanteeseen löytyy Isä Meidän- rukouksesta. Siinä 
rukoillaan: ” ” Anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin 
anteeksi annamme meidän velallisillemme*. ”

Kun Jumalan armo on käynyt oikeudesta minun syntieni ja syntisen olemukseni suhteen, niin minun tulee 
opetella armollisuutta kanssaihmisieni suhteen. Etenkin silloin kun nämä katuvat ja pyytävät anteeksi.

Jumala on tiukkana tämän säännön suhteen. Hän muistuttaa : ” mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, 
niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne*. ” 

Jumala kehottaa meitä näin vakavasti Poikansa Jeesuksen suulla. Se että minä saan Jumalan edessä 
anteeksi, on maksanut Jumalalle hän Poikansa Jeesuksen hengen.

Mikä minä olen, tai mikä sinä olet kohtelemaan armottomasti katuvaa kanssaihmistäsi ?

Jumalan silmissä armottomuus ja ikuisen vihan ruokkiminen sisimmässään on väärämielisyyttä. Armo kuuluu 
kaikille katuville. Synti on vakava asia, mutta niin on myös armon kieltäminen toiselta.

Sitä paitsi olemuksemme on niin synnin kierouttama, että jokainen meistä loukkaa elämänsä aikana 
tahtomattaan ja huomaamattaan useita kanssaihmisiä. Ehkä perheen sisällä ja sisarusten välillä tämä käy 
meille ilmi selvimmin, mutta se on totta kaikkialla.

Ilman aitoa anteeksiantamusta ei ole todellista elämää.

Rakas Jeesus, Vapahtajamme, 

Anna meidän ymmärtää että sinä olet kanssamme ja suojaat meitä kun joku tekee väärin meitä kohtaan, ja 
ettei vääryyttä tarvitse hyväksyä.

Anna meidän kokea armosi runsautta, niin että sydämemme pehmenee antamaan anteeksi 
kanssaihmisillemme. Anna meille näkökykyä ei vain toisten, vaan myös omien syntiemme suhteen.

 * Matt.6:12-15
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Teksti Matteuksen evankeliumi 2: 1-12
Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen* aikana, 
Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät: "Missä se juutalaisten kuningas on, 
joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme 
osoittamaan hänelle kunnioitustamme." 
 

 
Sanomalehdessä haastateltiin nuoria heidän 
harrastuksistaan. Kaksi nuorta kertoi käyneensä kesän 
aikana kaikissa suosikkiyhtyeensä konserteissa ulkomaita 
myöten.

Nuorten innossa lähteä liikkeelle on jotain tuttua jo 2000 
vuoden takaa.

Jeesuksesta oli tullut idän tietäjien suosikkikohde jota oli must päästä näkemään. 
He kulkivat pitkän matkan omasta maasta nähdäkseen tähden heille osoittaman 
Ihmelapsen.

He eivät pettyneet odotuksissaan. Tähti näytti heille tien ja tietäjät ihastuivat siitä 
suuresti. Niin he saapuivat Israelin maahan ja menivät siellä kuninkaan linnaan. He 
tiedustelivat siellä missä on äsken syntynyt juutalaisten kuningas.

Heidät ohjattiin menemään Betlehemiin. Siellä Pyhän Kirjan profetioitten mukaan 
Messiaan oli määrä syntyä. Tietäjät löysivät tähden opastamana Jeesus-lapsen ja 
hänen äitinsä Marian.

Tietäjät heittäytyivät maahan saakka ja antoivat lapselle parhaita idän lahjoja: 
kultaa, hyväntuoksuista suitsuketta ja mirhaa. 

Merkillistä etteivät tietäjät epäröineet kumartaa lasta vaikka tämä ei asunutkaan 
kuinkaan linnoissa! Toisaalta, eivät nuoretkaan epäröineet käyttää koko kesää 
matkustaakseen satoja ellei tuhansia kilometrejä pop-yhtyeen perässä.

Oliko tietäjät vallannut nuorekas innostus lähteä idolin perään? Mikäs siinä. Kyllä 

joulun Ihmelapsi kelpaakin idoliksi isolla I : llä, eikä vain yhden kesän humaukseksi 

vaan koko elämän ajaksi!
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Teksti Miika 4: 1-4
Hän, Herra, ratkaisee kansakuntien riidat, hän jakaa oikeutta väkeville kansoille lähellä ja 
kaukana. Niin taotaan miekat auran teriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää 
kohota miekkaa toista vastaan eikä harjoittele sotataitoja. 
 
 
Kun katselee kyllin kauas ajassa eteenpäin niin näkee 
tulevan hetken, jolloin Jumala ottaa maan päällä näkyvästi 
hallitusvallan itselleen.

Hänen sanansaattajansa on silloinkin hänen Poikansa Jeesus 
Kristus. Sinä hetkenä hän saapuu, ei enää Joulun Lapsena, 
vaan taivaallisena Kuninkaana kaikessa loistossaan*. 

Jeesus tuo mukanaan suuren enkeliarmeijan, joka kukistaa 
kaikki sotaa hautovat kansat. Vääryys saa palkkansa, niin 
myös hyvyys ja oikeudenmukaisuus*.

Enää ei ihmetellä missä Jumala viipyy. Enää ei sanota: Miksi Jumala, jos hän on hyvä, 
sallii vääryyden tapahtua? Jokaisen silmät itse näkevät pahan saavan rangaistuksensa ja 
hyvyyden kukoistavan.

Silloin kansat takovat sotakoneistaan maataloustyökaluja ja sota-akatemiat lakkautetaan. 
Rauha vallitsee maan päällä.

Se hetki ei ole vielä tullut. Vielä paha saa liikkua maan päällä ja saatana houkutella 
ihmisiä toisiaan vastaan. Nyt meitä koetellaan kenen puolella haluamme olla. Meillä on 
mahdollisuus paeta Jeesuksen Kristuksen ja hänen laupeutensa turviin.

Meillä on nyt mahdollisuus katua ja pyytää Jumalaa muuttamaan mielemme luomalla sen 
uudeksi kasteen ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Silloin Jumalan rauha tulee 
asumaan sisimpäämme hänen Henkensä kautta.

Sitten kerran Jeesuksen saapuessa takaisin hän herättää meidät jos olemme nukkuneet 
kuoleman uneen. Heräämme samankaltaisessa ruumiissa kuin Jeesuksella 
on ylösnousemuksensa jälkeen. Hän muuttaa kuolevaisen ruumiimme kirkkautensa 
ruumiin kaltaiseksi**. 

Saamme mennä Herraa vastaan hänen tullessaan ja nähdä omin silmin hänen sanojensa 
käyvän toteen.

* Johanneksen Ilmestys 19:11-21  
** 1. Kor. 15: 50-55

Rakas Jeesus, kiitos että sinä toit rauhan omistettavaksi sydämiimme. Kiitos että sinä tulet 
takaisin ja tuot rauhan maan päälle. Aamen.
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Teksti Miika 4: 4
Silloin jokainen saa istua mitään pelkäämättä oman viiniköynnöksensä ja 
viikunapuunsa alla. Näin on Herra Sebaot sanonut. 
 

Suurimpia asioita on ettei tarvitse 
pelätä.

 Pelkoa ja epävarmuutta voi aiheuttaa esimerkiksi vakava sairaus, varkaitten käynti 
kesämökillä, kauhuelokuvat, pelko läheisen ihmisen menettämisestä, joutuminen 
pahoinpidellyksi kaupungilla, koulussa tai kodissaan, työpaikan menetys, 
levottomuuksien tai sodan uhka tai koulumurhaajien teot ja koulu-uhkaukset.

On tuhansia aiheellisia ja myös aiheettomia syitä pelätä. Suomessa pelättävää on 
ollut viime vuosikymmeninä harvinaisen vähän verrattuna useisiin muihin maihin. 
Nyt turvattomuus alkanut lisääntyä täälläkin.

Silti turvallisuutta on pidetty meillä ilmeisesti niin itsestäänselvyytenä, ettei sitä ole 
osattu oikein arvostaa. Turvallisuus, ulkoinen ja sisäinen, eivät ole silti 
itsestäänselvyyksiä. Ne ovat kalliita lahjoja, joista on aihetta olla syvästi kiitollinen.

Kuinka moni meistä osaa arvostaa sitä että Jumala on valmistanut vapautuksen 
myös kuoleman ja kadotuksen pelosta sovittamalla syntimme meidän 
puolestamme? Kun jätämme itsemme ja elämämme Jeesuksen haltuun, niin hän 
vie meidät perille taivaan kotiin. 

Tietoisuus tästä muuttaa vähitellen käsitystämme pelosta. Kun Jumala on 
suojanamme, ei tarvitse niin paljoa murehtia omaisuudestaan eikä muustakaan. 
Kaikki on hänen käsissään, myös terveytemme ja koko tulevaisuutemme. Jumala 
siunaa, johdattaa ja varjelee lapsiaan.

Saamme myös odottaa luvattua aikaa, jolloin jokainen ihminen saa elää maan 
päällä täysin turvassa, vailla pelon ahdistusta. Se aika koittaa Jeesuksen saapuessa 
uudelleen maan päälle. Hän kukistaa pahan ja lopettaa kaikki sodat.

Rakas Jeesus, kiitos että saamme luottaa sinuun nyt ja aina. Aamen.
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Teksti Miika 4:2
Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: 
"Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön! 
Hän opastaa meitä tiellään, ja me, me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä 
Siionista tulee Herran sana ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe.
 

Profeetta Miikan vuosituhansia sitten lausuma ennustus on käymässä 
toteen. Jerusalemiin pääsiäisenä ja joulun seutuna 
Betlehemiin matkustaa tuhansia matkailijoita ja 
pyhiinvaeltajia eri maista ja kansoista muistamaan 
Jeesusta, koko maailman Vapahtajaa.

Sille, jolle Jeesus on tärkeä, tulevat kiinnostaviksi myös 
paikat, joissa Jeesus eli ja opetti. Itsekin olen käynyt 
kerran kauan sitten Jerusalemissa ja aistinut merkillisen 
tunnelman joka kaupungissa vallitsee. 

Tutustuin myös joihinkin Israelin maan asukkaisiin, joista 
osa oli paennut sinne vainoja toisen maailmansodan 
aikana.

Jumalalla on suunnitelma pelastaa koko maailma kuolemalta ja kadotukselta ja 
saatanan vallalta. Suunnitelmassa Jerusalemilla, Raamatun Jumalan kaupungilla on 
edelleen oma tärkeä osansa. Siksi kaupungista myös kiistellään ja sitä vastaan 
hyökätään.

Jumala on kuitenkin historian Herra. Hän on säätänyt kaikelle ajat ja hetket. 

Sanoma Jeesuksesta, juutalaisten ja koko maailman Kuninkaasta leviää 
voimakkaasti juuri nyt, ja yhä useampi kansa ymmärtää hänet kohdattuaan, että 
”Siionista tulee Herran sana ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe.”
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Teksti Miika 4:1
Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se 
kohoaa, korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne.
 

Jerusalemin asema maailman historian 
näyttämönä kertoo Jumalan hallitusvallan 
suvereenisuudesta kansakuntien 
keskuudessa.

Hänelle kansat ovat kuin pisara vesisangon 
uurteessa*. Niiden kohtalo tulee 
kietoutumaan lopulta Jerusalemiin. Osa niistä 
hyökkää sen kimppuun monikansallisena 
armeijana ja tuhoutuu. 

Osa kansoista nöyrtyy ja lähtee rukoilemaan Jerusalemiin Raamatun ja Israelin 
Jumalalta johdatusta. Ne haluavat kulkea hänen polkujaan. 

Rukoillaan sitä että Suomi olisi aina mukana tässä jälkimmäisessä kansojen 
joukossa!

*Katso, kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon uurteessa, ovat kuin tomuhiukkanen vaa'assa. 
Katso, merensaaret hän nostaa kuin hiekkajyvän. Jes. 40:15
*Ilm.19:19-21
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Teksti Luukkaan evankeliumi 3:15-18;21-22
 
He saivat Johannekselta vastauksen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva 
minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän 
kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. 
Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen 
rukoillessaan ja Pyhä Henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa, 
kyyhkysen kaltaisena. Ja taivaasta kuului ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani, 
sinuun minä olen mieltynyt."
 
 
Maallista kuninkuutta on tavoiteltu kautta 
aikojen. Toisinaan se on saatu laillisesti perimisen 
kautta, toisinaan enemmän tai vähemmän 
laittomin keinoin anastamalla.

Jumalan taivaallista kuninkuutta ei kukaan 
ihminen voi anastaa. Jumala voidaan kyllä 
unohtaa tai väittää olemattomaksi. Näin tässä 
maailmassa käykin hyvin usein.

Jumalan sijasta aletaan jumaloida ja kumartaa ihmistä tai ihmisen tekemiä kivisiä 
ja puisia jumalia.

Silti Jumala hallitsee koko ajan. Väite, ettei Jumala puutu näkyvästi maailman 
asioiden kulkuun, on harha-ajatus. Jumalan toimii monin tavoin. Hän vaikuttaa 
muun muassa kansojen kohtaloissa ja historian muotoutumisessa. 

Ennen kaikkea hän vaikuttaa nyt julistamansa sanan kautta. Hänen viestinsä on 
lempeä. Hän tarjoaa jokaiselle ihmiselle paikkaa kuninkaallisessa pöydässään.

Kaste Jeesuksen nimeen antaa kastetulle aatelisen 
arvon ja aseman. Se tekee kastetusta Jumalan 
oman lapsen, joka saa aterioida hänen ja hänen 
Poikansa pöydässä.

Kaste Jeesuksen nimeen ei ole rituaali. Se on aito 
Jumalan merkki tässä maailmassa. Jumala on sen 
itse asettanut ja hän sitoutuu siihen. Jumalan 
voima on läsnä kastehetkessä. Hänen Henkensä etsii tien kastettavan sisimpään ja 
jää vaikuttamaan sinne.



Kun pieni lapsi saa kuulla vanhemmiltaan että hänet on kastettu Jumalan lapseksi, 
niin häneen kasteessa tullut Jumalan Henki todistaa hänelle, että se on totta.
Näin lapsen tietoisuus taivaallisesta identiteetistään vahvistuu.

Jos kastetulle lapselle ei jostain syystä kerrota kuka hän nyt on, häneen asettunut 
Jumalan Henki tulee murheelliseksi. Jumala on säätänyt vanhemmille ja kummeille 
tehtäväksi kertoa lapselle tämän taivaallisesta Isästä ja veljestä Jeesuksesta. 

Jumala toimii myös ymmärryksemme kautta.
Kun tavalliselle kuninkaalle syntyy lapsi, ei tämä vielä tiedä olevansa prinssi tai 
prinsessa. Se selviää lapselle vähitellen kasvatuksen kautta. Tämä on totta myös 
kasteen ja sen merkityksen kohdalla.

Että lapsi osaisi olla vuorovaikutuksessa taivaallisen Isänsä kanssa, hänen tarvitsee 
oppia tämä keskustelutaito ja tietää kenelle hän sanansa osoittaa. Tämän 
opettaminen kuuluu vanhemmille.

Lapsi oppii kasvaessaan myös vastuullisuutta. Tämä kasvu on tarkoitettu 
toteutumaan myös taivaallisen Isän tuntemisessa ja seuraamisessa. Jumalan Henki 
tukee lapsen vanhempia tässä tehtävässä.

Lapsen aikuistuessa hän joutuu pohtimaan haluaako hän edelleen olla taivaallisen 
Isän lapsi, vai irtautuuko hän Jumalastaan ja lähtee omille teilleen. Jumalan 
Henkikään ei voi estää tätä, sillä meille on annettu oma tahto ja valta päättää.

Kuinka moni kastettu onkaan omilla teillään vain siksi ettei hän ole koskaan todella 
saanut kuulla ja ymmärtää kenen omaksi hänet kasteessa liitettiin! 

Rakas Jeesus ja taivaan Isä! Pidä huoli omiksesi kastetuista. Anna heidän saada 
tietää kenen omia he nyt ovat! 
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Teksti Galatalaiskirje 3: 24-26
Näin laki oli meidän valvojamme Kristuksen tuloon asti, jotta me sitten tulisimme vanhurskaiksi uskosta. Nyt 
uskon ilmestyttyä emme enää ole valvojan alaisia.
Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. 
 

Minua pelottaa tuo armon meri aava. 

Korkeintaan voin kävellä kivillä sen rannan ja ja tuulella kuulla sen 
pauhun. En ymmärrä miksi kareiksi kutsuvat kiviä purjehtivat siellä!

Olen tottunut kamaraan maan ja helteeseen polttavaan. Se 
turvallisemmalta tuntuu kuin purjehtia merta pohjatonta armon vain 
kantamana.

Omiin jalkoihini olen tottunut luottamaan. Olkoonkin että ne väsyy 
ja haavoittuu kivistä ja hiekasta maan. Mutta ne kaikki tuttuja on ja 
siksi turvallisia. Parasta on kulkea reittejä vaivalloisia.

Mutta meri suuri ja tuntematon; jos laiva kaatuu ja vene uppoaa 
eikä tuulen ja meren Herra sen aaltoja hallitsekaan?

Voinko luottaa valtaan hänen ja perille päästä purren tuhdolla vain istuen ja uskoen ja ruoaksi merestä 
kaloja onkien?

Ei, maa on minun allani lujaa ja työn ja vaivan hiki tuo tunnetta lohduttavaa. Se todistaa: tämän kaiken olen 
kyennyt voimillani omilla ansaitsemaan. Ei hätää, vielä minä saan lihakseni liikkumaan.

Nuo luuserit vain armosta puhuu ja väittää sen perille vievän niin helposti, helposti kuin lehden tuulen 
lennättämän! Mitä kiitosta ja kunniaa siitä saat? Istut ja uskot ja perillä olet toisen voimalla, et omallasi, 
toisten kantamana, et itsesi!

Käsittämätön on armon meri ja sillä kulkevat nuo huithapelit ja onnen onkijat, laiskat, lurjukset, varkaat ja 
vielä pahemmat.

He laivaan ryntäs kun se rantaan laski ja kippari huusi: tänne sisään vain te rakkaat kulkijat kaikki! Tässä 
teille vaivaan helpotus, taakoista kirvoitus, kokonainen pelastus! Laivani teidät perille vie!

Noin se kippari huusi ja lisäsi: tänäänkin on armo uusi! Siitä iloitkaa veikot ja siskot. Nyt tulkaa, juhlitaan! 
Valmiina teille kaikki on! Armon pöydässä ruoka loppumaton! 

Mitä merkitsee puhe moinen? Hurmosta! Hurmosta sanon minä. Sitä se on.
Ei, rituaaleja minä tahdon tarkasti ja juhlavasti noudattaa. Ne toistuu ja toistuu ja on niin ihanaa niihin 
välillä nukahtaa. Ne parasta on minulle sillä itse olen ne itselleni laatinut onneksi ja elämäni pontimeksi.

Kova työ, hiki ja vuoroin lepo ja terveen ylpeyden kehä kaiken yllä, ne minut taivaaseen vie kyllä.

Onhan niiden järkevien siellä pakko tajuta ja ymmärtää: ei voi he ovea sulkea siltä joka elämässään oikein 
yrittää!
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Teksti Luukkaan evankeliumi 3:16-17
He saivat Johannekselta vastauksen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä 
en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. 
 
 
Ei ole todellista valtaa ilman voimaa.

Jeesukselle on annettu taivaasta käsin kaikki valta ja kaikki voima, jolla hän 
kykenee hallitsemaan kaikkea ja tekemään kaiken itselleen alamaiseksi. 

Helluntaina Jeesus lähetti tämän voiman taivaasta maan päälle jatkamaan työtään 
maailman pelastamiseksi synnin, saatanan ja kuoleman vallasta.

Jeesus on antanut oman voimansa häneen uskoville ihmisille ja seurakunnalle 
jonka he muodostavat. Jumalan Pyhä Henki ja tuli on muuttava voima, joka 
kutsuu jokaista vuorollaan antamaan elämänsä Jeesuksen käsiin. 

Pyhä Henki antaa seurakunnalle rohkeuden ja innon julistaa ja kuulijoille halun 
tulla kuulemaan evankeliumia Jeesuksesta, joka antaa synnit anteeksi ja 
vapauttaa kuolemasta ja kadotustuomiosta.

Kun joku Jeesuksen oma yksityisesti tai evankelista kokouksessa kertoo kuulijalle Jeesuksesta ja kehottaa 
tätä pyytämään Jeesusta elämänsä Vapahtajaksi, niin Jumalan Henki koskettaa kuulijan sydäntä. 

Jos kehotuksen kuullut avaa sydämensä oven Jeesukselle, tulee Jumalan Henki voimassaan sinne asumaan. 
Siitä alkaa tämän ihmisen kohdalla sydämen vallankumous, jossa Pyhä Henki muuttaa voimallaan myös 
hänen ajatteluaan ja arvojaan.

Pyhä Henki tekee heränneelle ja uudestisyntyneelle Jumalan ilmoituksen, Raamatun, eläväksi. Sana alkaa 
avautua ja tulla ymmärrettäväksi. Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan sanan kautta muutosta ja uutta 
elämäntapaa ihmisessä, joka alkaa tiedostaa uuden asemansa. Hänestä on tullut taivaan Isän lapsi ja 
Jeesus on hänen ystävänsä.

Kaikki tämä alkaa siitä hetkestä jolloin Jumalan muuttava voima, Pyhä Henki saa alkaa työnsä tämän 
ihmisen elämässä. Ihmisen sydän on kuin linnoitus jonka Jeesus haluaa vallata itselleen ja johtaa näin 
ihmisen yhteyteen taivaallisen Isänsä kanssa. 

Kun yksi ihminen perheessä pelastuu, alkaa siinä prosessi jossa Jumalan Henki pelastaa koko perheen.

Tähän perheeseen tulee siunaus, joka jatkuu tulevillekin polville, kun siinä on nyt rukoilevia ja sen 
hengellisestä elämästä huolta kantavia jäseniä. Näin yhä useampi ihminen saa tulla taivaan valtakunnan 
kansalaiseksi. 

Synti ja saatana on tuonut maailmaan kirouksen. Jeesus tuo ihmisen elämään siunauksen. Kirous murtuu ja 
sen valta raukeaa.

Rakas Jeesus, auta meitä muistamaan, että pyydämme sinulta aina tuoretta Pyhän Hengen voimaa ja 
kosketusta. Varusta meidät aina työhösi. 

Täytä meidät rakkaudellasi ja viisaudellasi ja anna uutta intoa ja voimaa lähteä liikkeelle kertomaan 
ilosanomaa sinusta. Aamen.
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Teksti Luukkaan evankeliumi 3: 17-18
Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät 
hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan 
sammu." 
Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia.
 
 

Mitä ilosanomaa on saada tietää joutuvansa 
tuhotuksi ja syöstyksi kadotukseen ellei suostu 
Jeesuksen pelastettavaksi?

Meidän tulee muistaa että sanoma Jeesuksesta on 
pelastussanoma. Se ei ole uutinen helposta elämästä 
palmun alla jossa lämmin tuuli humisee leppeästi.

Ilosanoma välittää meille uutisen mahdollisuudesta 
löytää elämään tarkoitus ja Jeesus, joka ei jätä koskaan 
yksin. Ilosanoma Jeesuksesta pelastaa kuolemasta ja kadotuksesta, sillä 
Jeesuksella on valta antaa synnit anteeksi.

Yksinäiselle, kaipaavalle, alakuloiselle, syyllisyyttä kantavalle, kuolemaa 
kauhistuvalle sanoma mahdollisuudesta päästä pois pelon ja taakkojen alta on 
ilosanoma.

Sellaiselle joka haluaa kulkea omia teitään ja kuvitella olevansa jumala itselleen, 
kaikki elämää rajoittavat auktoriteetit ovat kauhistus. Herra antakoon meille kasvun 
ajan täyteen ihmisyyteen, niin ettei kukaan enää ajattelisi ainoan vastuunsa olevan 
lainan lyhennyksen tai viinavelkojen hoitamisessa.

Kaikesta ämpyilystämme huolimatta Jumala määrää elämän pelisäännöt, eivätkä ne 
ole niihin tutustuneelle raskaita noudattaa. Niitä on vain kaksi: Uskoa ja luottaa 
Jeesukseen ja pitää huolta lähimmäisistä.

Rakas Jeesus, anna meille nöyrtymisen armo sinun ja sinun ilmoituksesi edessä, 
niin ettemme kulkisi onnemme ohi.
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Teksti Galatalaiskirje 3:29
Ja jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte 
periä sen, mikä hänelle oli luvattu.
 

Aabraham eli kauan sitten 
Kaldeassa Ur-nimisessä 
kaupungissa, josta on jäljellä 
joitain raunioita. 
Klikkaa linkkiä tästä.

Kaldea on Irakin alueella 
sijainneen Babylonian hellenistinen 
nimitys. Aabrahamin aikaan siellä 
oli Mesopotamia eli Kaksoisvirran 
maa, jonka eteläosassa Urin 
kaupunki sijaitsi. 

Sieltä Aabrahamin isä Terah lähti kahden poikansa ja heidän perheittensä kanssa 
noin v.2000 eKr. kohti Harrania ja jäi sinne asumaan.*

Aabrahamin isän Terahin kuoltua Jumala käski Aabrahamia lähtemään kohti 
Kanaaninmaata.** Jumala siunasi hänet ja lupasi, että hänen saamansa siunaus 
tulisi siunaukseksi kaikille kansoille.

Näin on tapahtunut, sillä Jeesus on inhimilliseltä sukupuultaan Aabrahamin 
jälkeläinen. Jokainen jonka Jeesus saa liittää uskon kautta perheeseensä, tulee 
myös Aabrahamin jälkeläiseksi uskon kautta. ***

Tämä sukulaisuus on oikeudellisesti pätevä, sillä sen takaajana on itse Jumala, 
kaiken Luoja. Niinpä jokainen taivaallisen Isän lapseksi tullut on todella sukua 
Aabrahamille.

Se on seikka joka meidän tulisi pitää mielessämme kun puhumme juutalaisista ja 
Israelista.

Israel tarvitsee yhtä lailla Kristusta pelastuakseen kuin mekin. Vaikka juutalaiset 
ovat samalla tavalla puutteellisia kuin me, he ovat yhä Jumalan valitsema kansa, 
jota hän ei ole hylännyt. Israel on Jumalan silmäterä.

Saamme muistaa myös kuuluvamme Jeesuksen kautta Aabrahamin sukulaisiksi 
liitettyinä samaan Israeliin. Jumalan sille Raamatussa antamat lupaukset kuuluvat 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Ur


meillekin, ja myös me olemme Jumalan erityisen huolenpidon kohteena.

Olemmehan nyt hänen omia lapsiaan, jotka tulevat myös kerran perimään taivaan 
yhdessä Jeesuksen, Jumalan Pojan kanssa. ****

Rakas Jeesus ja rakas taivaan Isä. Sinä olet Jumala joka toimit historiassa. Sinä 
toimit myös historian tässä hetkessä, meidän ajassamme. Auta meitä huomaamaan 
sinun työsi siinä, ja myös omassa henkilökohtaisessa historiassamme.

Anna meille aina tuoretta uskoa ja luottamusta siihen, että kaikki on sinun hyvissä 
käsissäsi. Aamen.
 
* Terah otti mukaansa poikansa Abramin, poikansa Haranin pojan Lootin sekä Abramin vaimon Sarain ja 
lähti kulkemaan heidän kanssaan Kaldean Urista Kanaaninmaan suuntaan. Tultuaan Harraniin he jäivät 
sinne asumaan. 1.Moos.11:31

** Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle 
osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva 
siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi 
siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille." Niin Abram lähti Herran käskyn mukaan. 
1.Moos.12:1-4

*** Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia. Gal.3:7
*** Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen 
mukaan. Gal.3:29

*** * Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen 
kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. 
Room.8:17
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