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E

nkeli ilmestyi Marialle tuoden sanoman,
että Jeesus, maailman Vapahtaja, tulisi
syntymään hänen kauttansa. Maria tulisi raskaaksi Pyhän Hengen laskeutuessa Marian
päälle. Enkeli sanoi, että näin on mahdollista
tapahtua, koska Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Enkeli kertoi myös, että Marian sukulainen, Elisabet, on raskaana jo kuudennella
kuulla, hän jota sanottiin hedelmättömäksi.
Maria otti Jumalan Sanan vastaan ja enkeli lähti pois Marian tyköä. Raamattu kertoo,
kuinka Maria suurella kiireellä lähti tapaamaan
Elisabetia, jolla Jumalan ihme jo näkyi päällekin päin. Marian saavuttua Elisabet profetoi
voimallisesti Jeesuksen syntymästä Marian
kautta. Maria ei vain piipahtanut Elisabetin
luona, vaan hän viipyi siellä noin kolme kuukautta.
Jumalan ihmeet tarvitsevat oikean, Jumalaan luottavan, ilmapiirin ja ympäristön. Me
tarvitsemme elämäämme ja lähellemme ihmisiä, jotka uskaltavat luottaa täysillä elävään
Kristukseen. Ihmeet ja merkit ovat ihmeellinen
Jumalan Pyhän Hengen aikaansaama ketjureaktio, jossa turha järkeily joutuu häpeään.
Siunattua Joulua kaikille!
Antakaa Pyhän Hengen johdattaa teidän
elämäänne Jumalan parhaaseen tahtoon!


Erehtyminen on inhimillistä. Niin, ja toisen
erheelle on useimmiten huomattavasti
helpompi nauraa kuin omalleen.

Oletko nyt

ihan varma?
Teksti: Eija Kumpulainen

Y

stäväni jätti autonsa isolle parkkipaikalle. Tavallinen auto toisten joukossa.
Ostokset tuli tehtyä ja oli aika palata autolle. Auto odotti tutulla parkkipaikalla.
Mutta ovi ei avautunutkaan avaimella. ”No,
talvikelillä ja Suomen olosuhteissa sattuu täl-

laista”, ystäväni ajatteli rauhallisena. Ei muuta kuin lämmin lukkosula taskusta ja lukkoa
sulattelemaan reippailla rutkauksilla. Siinä
auton oven avauspuuhissa jäi huomaamatta,
että vaikka auto oli saman merkkinen ja saman värinen, vieläpä samalla parkkipaikalla,
ei auto kuitenkaan ollut oma rakas menopeli.
Se selvisi siinä vaiheessa, kun oikea omistaja
tuli ystäväni tomeria puuhia suuresti ihmetellen paikalle.
Erehtyminen auton kanssa naurattaa,
mutta väärässä olemisella voi olla myös vakavat seuraukset. Mikä on sinun sokea pisteesi? Toinen väittää, että Jumalaa ei ole.
Hän on päättänyt, että Evo niminen Luutio on
kaiken tämän hienon maailmankaikkeuden
takana. Hän elää täysin rauhassa ajatuksensa kanssa. Entä, jos se ei olekaan totta?
Meillä kaikilla on päähänpinttymiä, jotka
rajoittavat meitä, estävät näkemästä totuutta
kirkkaasti. Ja ikävä kyllä, karu totuus on, että
Jeesuksen ominakin olemme voineet jymähtää rassaamaan vierasta autoa parkkipaikalle... ja täysin vilpittömästi erehtyneenä.
Ehkä meidän aamurukouksemme tulisi
olla Daavidin sanoin: ”Tutki minut, Jumala, katso sydämeeni. Koettele minua, katso ajatuksiini. Katso, olenko
vieraalla, väärällä tiellä, ja ohjaa minut
ikiaikojen tielle.” (Ps. 139:23-24)
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Jeesus
syntyi
maailmaan!
Teksti: Raija Savolainen

Tärkeintä on ymmärtää
joulun sanoma.

L

ähestymme taas sitä aikaa, kun lähes
joka puolella maailmaa muistetaan ja
muistutetaan, että Jeesus Kristus syntyi
tänne maailmaan. Englanninkielessä Kristus
on itse mukana sanassa joulu, sillä joulu on
Christmas. Englanninkielisissä maissa ei voi
toivottaa Hyvää Joulua, Merry Christmas, ilman Kristusta!
Jotkut sanovat, että Jeesuksen syntymän
täytyi olla joskus lokakuussa, sillä joulukuussa
ei enää voinut olla ”paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa”, kuten jouluevanke-

liumissa (Luuk. 2:1-20) puhutaan. Varmaan
näin on, mutta tärkeämpi asia on se, että edes
kerran vuodessa joka puolella maailmaa puhutaan siitä, että Jeesus Kristus syntyi tänne
maailmaan!
Ihmiset, joilla ei ole henkilökohtaista kokemusta Jeesuksesta, tulevat kosketetuiksi
joulun sanomasta. Uskomme, että tänä jouluna moni saa oppia tuntemaan joulun Herran, Jeesuksen Kristuksen ja syntyä uudesti
ylhäältä (Joh. 3:7).
Mitä enemmän opimme tuntemaan Jeesusta Kristusta, sitä enemmän voimme ymmärtää, miksi Hänellä on niin monta nimeä
Raamatussa. Kun annamme elämämme
Jeesukselle ja uudestisynnymme ylhäältä,
Hänestä tulee meidän Pelastajamme. Mutta
Hän haluaa, että vastaanotamme Hänet myös
Parantajana, Vapauttajana, Viisautena, Ilona,
Rauhana, Rakkautena jne.
Profeetta Jesaja ilmoitti 700 vuotta ennen
Jeesuksen Kristuksen syntymää: ”Sillä lapsi
on meille syntynyt, poika on meille annettu,
jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas (Jes.
9:6).
Toivotan kaikille rauhaa ja rakkautta tänä
jouluna!
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Voi elämän ihanuutta,
tuumivat Nane ja
Qiana eli Kirppu.

Hei

Suuri Jumala, olisi pieni toivomus...

Teksti ja kuva: Elisa Rimpilä

Miten ihana on huomata, että
Jumala oikeasti kuulee meidän
pienimmätkin toiveet ja haaveet.

M

inä tykkään kissoista aivan valtavasti
ja minulla on neljä kissaa, kolme rotukissaa ja yksi maatiaiskissa. Tässä
vähän aikaa sitten olin lähdössä Turkuun kissanäyttelyyn ja sieltä siskon luo Valkeakoskelle yöksi. Illalla, ennen lähtöä, äiti tuli käymään
ja siinä juttelin äidin kanssa, miten ihana olisi,
jos saisi kissoille sellaisen telineen, jonka voisi laittaa patteriin kiinni. Puhuttiin, miten niillä
olisi lämmin paikka siinä köllötellä. Voivottelin,
että ei oikein hennoisi ostaakaan sitä, kun on
muutenkin ollut paljon rahanmenoa.

Aamulla suuntasin Turkuun ja kissanäyttelyn jälkeen siskon luo Valkeakoskelle. Kun
pääsin siskon eteiseen ja rupesin ottamaan
takkia pois päältä, alkoi sisko puhua: ”Minä
ostin jo monta kuukautta sitten Hemmolle
(siskon kissa) sellaisen telineen, jonka saa
patteriin kiinni, mutta Hemmo ei mene siihen.
Ottaisitko sen sinun kissoille?” Tiesin heti kenelle kiitos kuului, olinhan sitä niin huokaillut
ja toivonut. Jumala näkee ja kuulee kaikki,
myös ne pienetkin toiveet.
Teline on suosittu ja kovassa käytössä.
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Älä anna pelon
lamaannuttaa itseäsi
Teksti: lainaus Joyce Meyerin kirjasta ”Nainen,
elä rohkeasti ja pelkäämättä. Aloita tänään!”
Kuva: Eija Kumpulainen

H

inds´ Feet on High Places -kirjan kirjoittaja Hannah Hurnard oli kerran pelon lamaannuttama. Sitten hän kuuli saarnan linnunpelättimistä, ja se rohkaisi hänet muuttamaan
pelkonsa uskoksi.
Tuon saarnan puhuja sanoi: ”Viisas lintu tietää, että linnunpelätin on pelkkä mainos. Se ilmoittaa, että saatavissa on oikein meheviä ja herkullisia hedelmiä, kun vain menee poimimaan.
Kaikissa parhaimmissa puutarhoissa on linnunpelättimiä... Jos olen viisas, minäkin suhtaudun
linnunpelättimeen, niin kuin se olisi kutsu. Jokainen tielläni oleva jättiläinen, joka saa minut tuntemaan itseni heinäsirkaksi, on vain linnunpelätin houkuttelemassa minua Jumalan runsaimpien siunausten luo.” Lopuksi hän sanoi: ”Usko on lintu, joka istuu mielellään linnunpelätinten
päällä. Kaikki pelkomme ovat aiheettomia.”
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Vain Jeesus on tie
iankaikkiseen elämään

Joko olet
syntynyt uudesti
ylhäältä?
Teksti: Raija Savolainen

T

utussa Raamatun kohdassa, Johanneksen evankeliumissa 3:16, sanotaan:
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan
hänellä olisi iankaikkinen elämä.”
Jaakobin kirjeessä 1:17 kerrotaan: ”Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja
tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä
ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa.” Tiedämme, että Jeesus tuli Taivaan Isän luota, ylhäältä, tänne maailmaan, jotta me saisimme iankaikkisen elämän ja pääsisimme taivaaseen
tämän maanpäällisen elämämme jälkeen.

Jeesus itse sanoi: ”Te olette alhaalta,
minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta” (Joh. 8:23).
Johannes sanoi Jeesuksesta: ”Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien” (Joh. 3:31). Meidän tulee kunnioittaa Jumalan Sanaa ja tutkia
sydämessämme, mitä Jeesus haluaa sanoa
meille.
Vaikka Jeesus tuli Taivaan Isän luota
maailmaan ja haluaa, että kaikki saisivat iankaikkisen elämän ja pääsisivät taivaaseen tämän elämän jälkeen, se ei tapahdu automaattisesti. Se ei tapahdu myöskään minkään teon
kautta, esimerkiksi kasteen kautta.
Johanneksen evankeliumissa kolmannen
luvun alussa Jeesus juttelee Nikodeemuksen
kanssa. Tuon luvun kolmannessa jakeessa
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Jakeessa seitsemän Jeesus jatkaa:
”Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän
täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.”
Uudestisyntymisessä tapahtuu se, mistä
kerrotaan toisessa Korinttolaiskirjeessä 5:17:
”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on
uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.”
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Lainattua viisautta:
Kuva: Eija Kumpulainen
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Raamatun keskimmäinen jae:
Parempi on luottaa Herraan
kuin turvata ihmisiin.
(Ps. 118:8)

Jumalan rakkaus,
kasta
agape, ei etsi arvo
tekee
kohdetta. Agape
kkaaksi.
kohteensa arvo

Ei ole ketään SINUN
vertaistasi, HERRA; SINÄ olet
suuri, ja suuri ja voimallinen
on SINUN nimesi.

)

(Kalevi Lehtinen

(Jer. 10:6)

Mitä koiraa ruokit,
se kasvaa.

(Intialainen sananlasku)
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Kolmen ällän periaate.
Lumpiot liukkaasti lattiaan.
(Paavo Järvinen)

Apostolisen ajan
seurakunta ei ollut pelkkä
organisaatio tai liike, vaan
hengellisen energian
kävelevä ruumiillistuma.
(A.W.Tozer)
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