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MARTTI  LUTHER 

Seimeltä Jumalan tuntemiseen

Sen tähden lohdutuksemme ja kers-
kauksemme on tieto siitä, että tämä ku-
ningas ei ole vain ihminen, vaan myös 
tosi Jumala. Kuitenkin täytyy ennen 
muuta lähteä siitä, että hän on syntynyt 
Beetlehemissä ja vasta sitten siirtyä toi-
seen tosiasiaan. Profeetta siis saarnaa 
häntä ja mekin aina niin teemme, että 
ensimmäinen asia on hänen ruumiil-
linen syntymänsä äidistä, neitsyestä, 
ja että vasta sen jälkeen ajattelemme 
hänen iankaikkista syntymäänsä, vaik-
ka se on tapahtunut ennen ruumiillista 
syntymää. Sillä sinä et voi vahingotta ja 
vaaratta ajatella Jumalasta, ellet mene 
seimelle ja ensiksi tutki oikein hänen 
syntymäänsä neitsyestä. Sinun tulee en-
siksi oppia hyvin tuntemaan tämä sama 
neitsyen Poika, joka on syntynyt Beet-
lehemissä ja imee hänen rintojaan. Jos 
pysyt tämän äidin Pojassa, niin teksti 
itsessään tuo myös esille, että tämä Poi-
ka on syntynyt ennen kuin maailma. Se 
seuraa sitten tekstistä itsestään.

Mutta jos käännät asian toisin päin 
ja alat Jumalasta, kuinka hän hallitsee 
maailmaa, kuinka hän poltti Sodoman 
ja Gomorran helvetin tulella, ja onko 
hän valinnut tämän tai tuon, silloin käyt 
käsiksi korkean Majesteetin tekoihin, ja 

haluat oppia hänet tuntemaan ja tulla 
hänen tykönsä sitä tietä. Silloin heti 
kohta taitat niskasi ja sinut syöstään 
pois taivaasta, kuten Lusiferin tapa-
uksessa. Tämä tarkoittaa samaa kuin 
aloittaisi katon rakentamisen ylhäältä 
ennen, kuin perustus on laskettu.

Jotta menettelisit oikein, sinun 
tulee alkaa alhaalta ja antaa Jumalan 
tehdä, mitä hän tekee. Sinun tulee 
sanoa: En halua tuntea häntä muuta 
kuin siten, että opin ensiksi tuntemaan 
täällä tämän neitsyen Pojan, sekä hä-
nen persoonansa että hänen virkansa. 
Sitä minulle opettaa esimerkiksi tämä 
raamatunkohta: "Minä olen tie, totuus 
ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykö 
muutoin kuin minun kauttani" (Joh. 
14:6). Niinpä jos joku haluaa spekuloi-
da, miten Jumala hallitsee maailmaa ja 
kurittaa ihmisiä ankarana tuomarina, 
sille käy Salomon sanan mukaan: Sen, 
joka haluaa tutkia Majesteettia, Juma-
lan valtasuuruus lyös alas, niin ettei 
hän sitä kestä.

Saarnasta Kristuksen valtakunnasta, 
tekstinä Miika 5:1. Pidetty loppiaisena 
6.1.1932. W2 10,1155, 1164s. Suom. toim. 
MS 
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Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin

Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria 
oli kihlattu Joosefi lle, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan 
olevan raskaana Pyhästä Hengestä. Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli 
hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti 
hylätä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa 
Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi 
Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. 
Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä 
hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." Tämä kaikki on tapah-
tunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka 
sanoo: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annet-
tava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme. 
Herättyään unesta Joosef teki, niin kuin Herran enkeli oli käskenyt hänen 
tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä eikä yhtynyt häneen, ennen kuin hän oli 
synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus. 

Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen 
aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin, ja he sanoivat: 
"Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hä-
nen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan." Kun 
kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen 
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kanssaan. Ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli 
heiltä, missä Kristus oli syntyvä. He sanoivat hänelle: "Juudean Beetlehe-
missä; sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta: 'Ja sinä Beetlehem, sinä 
Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä 
sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia.'" Silloin 
Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä ja tutkiskeli heiltä tarkoin, mihin 
aikaan tähti oli ilmestynyt. Ja hän lähetti heidät Beetlehemiin sanoen: 
"Menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta; ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa 
minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan." Kuultuaan kuninkaan 
sanat he lähtivät matkalle; ja katso, tähti, jonka he olivat itäisillä mailla 
nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi 
oli, ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähden he ihastuivat ylen suuresti. Niin 
he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja 
he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat 
hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta ja mirhaa. Ja Jumala kielsi heitä unes-
sa Herodeksen tykö palaamasta, ja he menivät toista tietä takaisin omaan 
maahansa. Mutta kun he olivat menneet, niin katso, Herran enkeli ilmestyi 
Joosefi lle unessa ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene 
Egyptiin, ja ole siellä siihen asti, kuin minä sinulle sanon; sillä Herodes on 
etsivä lasta surmatakseen hänet." Niin hän nousi, otti yöllä lapsen ja hä-
nen äitinsä ja lähti Egyptiin. Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti; 
että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: 
"Egyptistä minä kutsuin poikani." Matt. 1:18–2:15

                                                          Matteus, evankeliumin kirjoittaja
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”Ja minä panen vainon sinun ja 
vaimon välille ja sinun siemenesi 
ja hänen siemenensä välille; se on 
polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä 
olet pistävä sitä kantapäähän.” (1 
Moos. 3:15) Raamattu kertoo meille 
vähän ihmisen alkuvanhurskauden 
ajasta paratiisissa. Varsinainen ker-
ronta päättyy jo kolmannessa luvus-
sa ihmisen syntiinlankeemukseen. 
Näitä Raamatun ensi lukuja helposti 
pidetäänkin vertauskuvina tai jopa 
legendoina, koska ne kuulostavat niin 
vierailta tuntemaamme todellisuuteen 
verrattuna. Kyse ei ole kuitenkaan 
Kirjoitusten virheellisyydestä, vaan 
meidän tilastamme syntiin langen-
neessa maailmassa. Juuri tämän syn-
nynnäisen syntisyytemme vuoksi 
Raamattu keskittyy vain olennaiseen, 
eli ilmoittamaan syntisille ihmisille 
pelastuksen tien Vapahtajassa Kris-
tuksessa Jeesuksessa. Kertomus ihmi-
sen lankeamisesta syntiin on tärkeä, 
koska se kertoo meille, että ihminen 
on itse syyllinen kaikkeen pahaan ja 
rikkinäiseen maailmassa alkaen suh-

Ensimmäinen evankeliumi

teestamme Jumalaan. Lankeemuksen 
jälkeen ihminen luonnostaan pelkää 
ja pakenee Jumalaa (1 Moos. 3:8) 
ja näemme Jumalassa rikkomam-
me lain, jonka vaatimuksia emme 
voi täyttää. Voimme yrittää syyttää 
toisia – Jumalaakin – synnistämme, 
mutta totuuden edessä emme voi kuin 
myöntää syyllisyytemme (1 Moos. 
3:12,13). Samalla kertomus ihmisen 
lankeemuksesta kuitenkin paljastaa 
millainen on Jumalan suhtautuminen 
syntiin langenneeseen ihmiskuntaan.

Nyt esillä oleva raamatunkohta 
tunnetaan nimellä alkuevankeliumi. 
Siinä Jumala heti ihmisen heikon 
tunnustuksen jälkeen ilmoittaa, että 
käärmeen valtakunta, jossa synti, 
kuolema ja Perkele ovat vallassa, tul-
laan murskaamaan. Jumala myös il-
moittaa, kuinka se tapahtuu: hän aset-
taa vainon, vihollisuuden, vaimon ja 
käärmeen (so. Saatanan) välille, sekä 
käärmeen siemenen ja vaimon sieme-
nen välille. Tuo vihollisuus ei tarkoi-
ta, että ihminen siitä lähtien pelkäsi 
käärmeitä luonnonkappaleina, vaan 
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että sen vihollisuuden päämäärä on 
Saatanan vallan tuhoutuminen, eli ih-
misen pelastus. Miten se tämän sanan 
mukaan tulisi tapahtumaan? Vaimon 
siemen ”on polkeva rikki” käärmeen 
pään. Sana ”vaimon siemen” viittaa 
alkutekstin mukaan mieheen ja on 
samalla lupaus Saatanan valtakunnan 
tuhoajasta, Vapahtajasta. Tämä on Ju-
malan lupaus ihmiselle, evankeliumi, 
jonka kautta ihminen sai keskellä 
onnettomuutta toivon ja uuden tarkoi-
tuksen elämälleen. Luther kirjoittaa: 
”Tässä meillä on siis lause, joka he-
rätti Aadamin ja Eevan eläviksi ja he-
rätti kuolemasta taas elämään, jonka 
he olivat synnin tähden menettäneet, 
kuitenkin enemmän toivossa, kuin 
omistuksessa.” (1. Mooseksen kirjan 
selitys) Jumala ei siis jätä ihmistä 
elämään onnettomassa epätoivossa, 
kunnes lähettäisi Kristuksen maail-
maan, vaan hän välittömästi haluaa 
auttaa avutonta ja herättää hänet us-
koon julistamalla itse ensimmäisenä 
evankeliumin uudestisynnyttävän 
sanan. Näin huomaamme, että evan-
keliumi on läsnä lupauksen sanana 
jo Vanhan testamentin ensi lehdillä 
ja vaikka ihminen karkotettiin para-
tiisista ja joutui eroon välittömästä 
yhteydestään Luojaansa, niin evan-
keliumin lupauksen kautta Jumala 
oli läsnä uskovien elämässä jo ennen 
vedenpaisumusta, niin vähän kuin 
heitä silloin olikin.

Usko Kristukseen näkyy innok-
kaana odotuksena jo Eevan synnyt-
täessä esikoisensa Kainin, kun hän 
sanoo: ”Minä olen saanut miehen, 
Herran.” (1 Moos. 4:1). Tässä toi-
vossaan ensimmäinen äiti joutui 
pettymään, mutta myöhemmin pro-

feettojen kautta Jumala selitti asioita, 
jotka sisältyvät jo ensimmäiseen 
paratiisissa julistamaansa evanke-
liumiin, kuten että Kristus syntyy 
neitsyestä (Jes. 7:14) ja että hän tulee 
olemaan kuningas Daavidin jälkeläi-
nen (2 Sam. 7:12). Erityisen tärkeä ja 
kuitenkin ihmiselle käsittämätön on 
alkuevankeliumin ilmoitus siitä, että 
vaimon Siemen tulee myös kärsimään 
ja kohtaamaan kuoleman murskates-
saan käärmeen vallan: ”…sinä olet 
pistävä sitä kantapäähän.” Saatana 
sylkee kaiken voimansa ja myrkkyn-
sä Kristukseen, joka kuolemallaan 
sovittaa koko ihmiskunnan syntipal-
jouden. Ihmisen paratiisista karko-
tuksen jälkeen Saatana raivosi jokais-
ta hurskaan perheen poikaa vastaan 
aina Aabelista lähtien. Kun Kristus 
Jeesus tuli petetyksi langenneen Juu-
daksen kautta, niin kaikki käänsivät 
hänelle selkänsä. Käärme puri Jee-
susta – vaimon Siementä – petoksen 
suudelmalla, väärillä syytöksillä, 
ystävien kieltämäksi tulemisella, 
lyönneillä, ruoskilla, herjaamisella, 
sylkemisellä, ivalla, alastomuudella, 
piikkikruunulla ja julkisella naulaa-
misella ristille rikollisten joukkoon 
– mutta hävisi ikuisesti valtansa 
voimakkaammalle. Saatanan valta ih-
misiin päättyi, kun synnit sovitettiin 
Golgatan häpeäpuulla. Maailmalle 
julistettiin synninpäästö, joka vahvis-
tettiin Jeesuksen ylösnousemuksessa. 
Alkuevankeliumin lupaus lunastettiin 
ja apostolit saivat tehtäväkseen julis-
taa saman evankeliumin täytettynä 
koko maailmaan: Kristus on sovit-
tanut syntimme, käärmeen pää on 
poljettu rikki!

                                                    MM-T
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Aabraham on uskon isä. Hän on 
myös Israelin kansan kantaisä, en-
simmäinen sitä kansaa, vaikka Israel 
saikin nimensä vasta Aabrahamin 
pojanpojasta, Jaakobista. Hän on siis 
erittäin tärkeä henkilö niille, jotka 
hänestä polveutuvat, mutta varsin-
kin kristityille. Aabrahamin usko on 
meille kristityille esikuva. Haluamme 
uskoa niin kuin hänkin. 

Aabraham tuli vanhurskaaksi us-
kosta ilman lain tekoja. Niin mekin 
haluamme tulla vanhurskaiksi voi-
daksemme pelastua. Raamattu sanoo: 
"Niin muodoin ne, jotka perustautuvat 
uskoon, siunataan uskovan Aabraha-
min kanssa. Sillä kaikki, jotka perus-
tautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen 
alaisia; sillä kirjoitettu on: "Kirottu ol-
koon jokainen, joka ei pysy kaikessa, 
mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin 
että hän sen tekee." Ja selvää on, ettei 
kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan 
edessä lain kautta, koska 'vanhurskas 
on elävä uskosta'." (Gal. 3:9–11)

Haluamme saada siunauksen Aab-
rahamin kanssa. Aabraham uskoi 
Jumalaa, toisin sanoen hän uskoi sen, 
mitä Jumala hänelle sanoi. Se koski 
tulevaa Vapahtajaa ja sitä, kun kaikki 
kansat tulevat hänessä siunatuiksi. 
Kysymyksessä oli koko maailmaa kos-
keva vanhurskauttamislupaus, yleinen 
vanhurskauttaminen uskolla omistetta-
vaksi. Tähän keskittyi niin sanoaksem-
me uskon isän joulun odotus. 

Aabraham oli profeetta, joka näki 
tulevia tapahtumia tavalla, josta meil-

lä ei ole kokemusta. Niinpä hän näki 
Kristuksen päivän ja riemuitsi. Niin 
Vapahtaja hänestä todistaa. Oli erityi-
sesti kaksi tilaisuutta, jotka kertovat 
Aabrahamin riemusta. Ensimmäinen 
oli se, kun Jumala antoi Aabrahamille 
lupauksen, että hänelle syntyy poika 
Saarasta. Siitä kertoo meille Ensim-
mäisen Mooseksen kirjan 17. luku. 
Silloin he olivat jo vanhoja, Aabraham 
99 vuotta ja Saara 90. Toinen tapaus oli 
se, kun Jumala antoi Iisakin tilalle ka-
ritsan uhrattavaksi esikuvana tulevasta 
Vapahtajan suorittamasta uhrista.

Aabrahamilla oli nämä lupauk-
set ja muitakin Jumalan lupauksia 
siitä, että kerran maailmaan syntyy 
Vapahtaja, joka on hänen biologinen 
jälkeläisensä ja jossa kaikki maailman 
kansat tulevat siunatuiksi hengellisellä 
siunauksella. Tässä odotuksessa Aab-
raham eli. Siihen hän kasvatti Iisakin ja 
muut läheisensä. Vapahtajan odotus oli 
konkreettista ja ilmeni erityisesti uh-
rien toimittamisessa. Se oli jatkuvaa, 
alituista "joulua". 

Me elämme sillä puolella maa-
ilmanhistoriaa, että Vapahtaja on jo 
tullut. Emme enää odota häntä synty-
väksi. Meille joulu keskittyy Vapah-
tajan syntymän huomioon ottamiseen. 
Kuitenkin sen sanoma ja merkitys 
ulottuu vuoden jokaiselle päivälle. 
Lisäksi odotamme mekin vielä jotakin. 
Odotamme pääsyä Vapahtajamme luo 
lopulliseen vanhurskauden ja autuu-
den tilaan. Se on hetki, joka voittaa 
tämän ajan parhaimmatkin hengelliset 
kokemukset. Silloin kaikki on uutta, ja 
Kristus on kaikki kaikessa, ja hän saa 
meiltäkin sen kunnian, mikä hänelle 
kuuluu.

                                                  MS

Aabrahamin 
joulun odotus 
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”Sen tähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja 
synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.” (Jes. 7:14)

Jotkut kriittiset raamatuntutkijat ovat esittäneet, että koska se sana, joka tässä 
jakeessa on käännetty neitsyeksi, voisi tarkoittaa hepreassa nuorta naista, niin 
tässäkään ei välttämättä puhuttaisi neitsyestä, vaan nuoresta naisesta. Pitääkö 
tämä väite kuitenkaan paikkaansa? Ei. Ensinnäkin, Vanhassa testamentissa ei 
ole yhtään kohtaa, jossa kyseinen sana esiintyy, josta voitaisiin osoittaa, että se 
tarkoittaisi nuorta naitua naista. Toiseksi, jos tässä jakeessa puhuttaisiin ainoas-
taan siitä, että nuori nainen tulee raskaaksi, niin kuinka suuri merkki tämä olisi? 
Jumala sanoo tässä Jesajalle, että hän tulee antamaan merkin. Tämä edellyttää 
jotain ihmeellistä tapahtumaa. Nuoren naisen raskaaksi tulemisessa ei ole mitään 
tavanomaisesta poikkeavaa. Kolmanneksi, Septuagintassa, joka oli juutalaisten 
tekemä kreikankielinen käännös Vanhasta testamentista, tämä sana on käännetty 
kreikaksi sanana, joka tarkoittaa neitsyttä. Tämä käännös tehtiin parisen sataa 
vuotta ennen Kristuksen syntymää. Lopuksi, meille, jotka uskomme Raamattuun 
Pyhän Hengen inspiroimana kirjana, riittäisi sekin, että Matteus käyttää evanke-
liumissaan sanaa ”neitsyt” viitatessaan tähän Jesajan kirjan kohtaan.

Entä mitä sitten tarkoittaa tämän lapsen nimi, joka syntyi neitsyestä? ”Imma-
nuel” tarkoittaa: Jumala meidän kanssamme. Tämä viittaa siihen, kuinka tämä 
poika, joka syntyisi neitsyestä, tulisi olemaan Jumala itse. Johanneksen evanke-
liumissa sanotaan: ”Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katse-
limme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on 
Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.” (Joh. 1:14) Tämäkin on suuri ihme, jota 
järkemme ei voi käsittää. Kuinka kaikkivaltias Jumala voi omaksua ihmisluonnon 
ja tulla ihmiseksi? Me emme voi sitä ymmärtää, meidän tulee vain nöyrästi uskoa 
Jumalan sanaan.

Entä millä tavalla Jumala on tänään meidän kanssamme? Hän tulee luoksem-
me sanassa ja sakramenteissa. Niissä Jumala on todella läsnä ja lahjoittaa meille 
sen syntien anteeksiantamuksen, jonka Jeesus on pyhällä elämällään ja ristin-
kuolemallaan ansainnut kaikille maailman ihmisille. Tämän tähden Jeesus syntyi 
neitsyestä ihmiseksi, jotta hän voisi sovittaa koko maailman synnin, niin että jo-
kainen, joka uskoo häneen, voisi saada syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän.

              DP

Jesajan ennustus 
Kristuksen neitseellisestä syntymästä
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Profeetta Jeremia julisti noin 500 
vuotta ennen Kristuksen syntymää: 
”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, 
jolloin minä herätän Daavidille vanhurs-
kaan vesan; hän on hallitseva kuninkaana 
ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden 
ja vanhurskauden maassa. Hänen päivi-
nänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu 
turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, 
jolla häntä kutsutaan: ’Herra on meidän 
vanhurskautemme’.” (Jer. 23:5–6) 

Profeetta ennustaa tässä kansalleen 
Messiaasta, joka oli tuleva maailmaan. 
Hän kertoo Kristuksen olevan ”Daa-
vidin huonetta ja sukua” (vrt. Luuk. 
2:4). Jeesuksen kuninkuus ei ollut tästä 
maailmasta, (Joh. 18:36) mutta hen-
gellisesti hän hallitsi armonruhtinaana 
ja menestyi. Hän myös teki oikeuden 
ja vanhurskauden täyttämällä Jumalan 
lain ja opettamalla Jumalan tahtoa. Hän 
toi omilleen turvan ja rauhan syntiä ja 
kuolemaa vastaan. 

Nyt kuitenkin kiinnitämme erityi-
sesti huomiota Jeremian ennustamaan 
Messiaan ihmeelliseen nimeen: ”Herra 
on meidän vanhurskautemme”.

Jeesus on Herra Jumala
Ensimmäisenä nimessä on sana 

Herra. Alkukielessä tässä on Jumalan 
erisnimi, joka hepreaksi kirjoitetaan 
merkeillä JHWH ja äännetään suunnil-

”Herra, 
meidän vanhurskautemme”

leen Jahve. Tämä on se nimi, jolla Ju-
mala ilmoitti itsensä Israelin kansalle 
Mooseksesta alkaen. (2 Moos. 6:2–3) 
Jumalan nimi on pyhä. Juutalaiset 
tunsivat tämän hyvin. Heille kehittyi 
perinne, jonka mukaan tätä nimeä ei 
lausuttu ääneen edes Kirjoituksia lu-
ettaessa, vaan sen sijaan luettiin sana 
Adonaj, ”Herra”, mikä on välittynyt 
Uuteen Testamenttiin ja meidänkin 
raamatunkäännöksiimme.

Jumalan nimi Messiaan nimessä 
opettaa, että Kristus on itse Herra Ju-
mala. Voimme varmasti lukea Jeremi-
an ennustaman Messiaan nimen näin, 
koska Raamattu muuallakin todistaa 
selvästi, että Jeesus on Jumala. (Joh. 
1:1, 20:28; Room. 9:5, 1 Joh. 5:20) Uu-
dessa Testamentissa sovelletaan monta 
kertaa Jeesukseen sellaisia Vanhan 
Testamentin kohtia, joissa puhutaan 
Herrasta (JHWH), mm. Joh. 12:41, 
Hebr. 1:8–12. 

Jeesus Kristus, Herra ja Vapahtaja, 
on siis paitsi ihminen myös todellinen 
Jumala. Hän on Isän Poika, samaa ole-
musta kuin Isä itse. Tämä on ihmeelli-
nen, lohduttava ja rohkaiseva totuus.

Jeesus on meidän 
vanhurskautemme

Jeesus ei ole kuitenkaan vain hallit-
sijamme, vaan myös vanhurskautem-
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me. Jumala on antanut Poikansa meille 
paitsi Herraksi, myös Vapahtajaksi.

Me tarvitsemme Kristuksen van-
hurskaudeksemme, sillä ”me olemme 
kaikki saastaiset, ja kaikki meidän 
vanhurskautemme on niin kuin saas-
tainen vaate.” (Jes. 64:6, Biblia) Psal-
missa valitetaan: ”Ei yksikään elävä 
ole vanhurskas sinun edessäsi.” (Ps. 
143:2) Meillä ei itsellämme ole van-
hurskautta, jonka varassa kestäisimme 
Jumalan edessä, vaan omassa varas-
samme meidän täytyisi hukkua hänen 
tuomiollaan.

Jumala tahtoi kuitenkin armahtaa 
meitä. Hän antoi meille Poikansa van-
hurskaudeksi oman vanhurskautemme 
sijaan. (1 Kor. 1:30) Kristus syntyi 

lain alaiseksi täyttääkseen Jumalan 
lain, jonka me olimme rikkoneet. (Gal. 
4:4–5) Hän otti ristillä kantaakseen 
syntimme sovittaakseen ne. ”Sen, joka 
ei synnistä tiennyt, [Jumala] meidän 
tähtemme teki synniksi, että me hänes-
sä tulisimme Jumalan vanhurskaudek-
si.” (2 Kor. 5:21) Jumalan Poika teki 
kaiken tämän, että meillä olisi hänessä 
vanhurskaus, joka kestää Jumalan 
edessä. Näin Jeesus on Herra, meidän 
vanhurskautemme.

                                                 VH
Se, että Herra on meidän van-

hurskautemme, tarkoittaa yleistä, ns. 
objektiivista vanhurskautta, joka on jo 
hänessä olemassa ja joka luetaan mei-
dän hyväksemme uskon kautta.
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Vastatessamme tähän kysymyk-
seen meidän on suljettava tämän kysy-
myksen piiristä ne, joilla ei ole älyllistä 
kapasiteettia ymmärtää tällaista ky-
symystä, kuten aivan pienet lapset tai 
suuresti vajaakykyiset. Heidät on voitu 
pyhässä kasteessa saattaa Jumalan 
armoliittoon ja Vapahtajan siunaaville 
käsivarsille. Vapahtaja pitää heistä 
rakkaasti huolen.

Mutta sitten tulevat kysymykseen 
ne, jotka hyvin tietävät Raamatun 
opettavan Lunastajamme neitseellistä 
syntymää, mutta eivät sitä usko, kos-
ka he eivät sitä käsitä. He kohottavat 
oman järkensä Raamatun yläpuolelle 
ja inttävät sen selviä sanoja vastaan. 
Heistä joudumme sanomaan, että he 
joutuvat kadotukseen, elleivät käänny. 
Herra sanoo: "Mutta minä katson sen 
puoleen, joka on nöyrä, jolla on sär-
jetty henki ja arka tunto minun sanani 
edessä" (Jes. 66:2). Uskomme Jee-
suksen neitseellisen syntymän, koska 
Jumalan sana sen meille kertoo, emme 
sikäli kuin järjellämme sen käsitämme. 
Uskova ei voi asettautua Jumalan sa-
naa vastaan ja väittää muuta. Vaan "me 
hajotamme maahan järjen päätelmät ja 
jokaisen varustuksen, joka nostetaan 
Jumalan tuntemista vastaan, ja vangit-

Pelastuuko sellainen ihminen, 
joka ei usko Jeesuksen neitseelliseen syntymään?

semme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi 
Kristukselle" (2 Kor. 10:5). 

Jeesuksen neitseellinen syntymä 
on ihme, "merkki". Maria oli kodissaan 
tarkasti pidetty nuori neito. Hänen van-
hempansa tunsivat Marian. He myös us-
koivat lupaukseen Messiaasta. He elivät 
jumalisesti, ei vain ulkonaisesti lakia 
täyttäen, vaan he olivat sydämeltään 
uskovia ja heidän kotikasvatuksensa ja 
vaelluksensa oli sen mukaista. Matteus 
lausuukin, että Marian "huomattiin en-
nen heidän yhteenmenoaan olevan ras-
kaana Pyhästä Hengestä" (Matt. 1:18). 
Marian kotipiirissä oli asiasta keskus-
teltu ja siitä oli kerrottu Joosefi lle. 

Kiusaaja nousee vastustamaan 
Raamatun ilmoitusta Jeesuksen neit-
seellisestä syntymästä kaikin turmeltu-
neen järjen keinoin. Kuitenkin Jumalan 
uskova kansa on ollut rohkea ja liittä-
nyt Apostoliseen uskontunnustukseen 
sanat: "Sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi 
neitsyt Mariasta". Tämän uskontun-
nustuksen kääntyneet juutalaiset ja 
pakanat tunnustivat ennen kasteelle 
tuloaan. Se oli heidän uskonsa, jossa 
he ottivat vastaan maailman pilkan 
ja lähestyvät vainot. Siinä uskossa he 
kestivät ja astuivat Herransa eteen.

                                               MS
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”Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, 
sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." Tämä kaikki on 
tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, 
joka sanoo: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on 
annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kans-
samme.” (Matt. 1:21–23).

Adventtikausi on täynnä valoa ja juhlatilaisuuksia ja lauluja, kun juh-
limme Jeesuksen syntymää. Seitsemän sataa vuotta ennen tätä ihmeellistä 
syntymää Jesaja ennusti tapahtuman sanoilla, jotka on kirjattu Raamat-
tuun, "Sillä lapsi on meille syntynyt, Poika on meille annettu... ” (Jes. 9:6). 
Niin Jumala lupasi., ja tämän lupauksensa hän toteutti, kuten hän toteuttaa 
kaikki lupauksesensa.

Lupauksia ja viittauksia Kristukseen Jeesukseen ja hänen syntymiseen-
sä löytyy läpi koko Vanhan testamentin. Profeetat ennustivat Kristuksen 
tulon. Itse asiassa aivan ensimmäinen lupaus Kristuksen syntymisestä 
annettiin Aadamille ja Eevalle heidän syntiin lankeemuksensa jälkeen. 
Jumala sanoi: "Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun 
siemenesi ja hänen siemenensä välille; hän on polkeva rikki sinun pääsi, 
ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän." (1 Moos. 3:15). Alkaen ensim-
mäisestä lupauksesta Vapahtajasta, Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, 
Vanhan testamentin viimeisiin sanoihin asti, jotka Malakia puhui, kaikki 
profeetat puhuivat tämän ainutlaatuisen "Merkkihenkilön", Immanuelin, 
tulosta, mikä merkitsee: "Jumala kanssamme”.  

Näille profetioille tuli kirjaimellinen loppu. Pyhä Luukas kertoo meil-
le, "Ja hän (Maria) synnytti pojan, esikoisensa (Jeesuksen). ” Israel oli 
odottanut vuosisatoja tämän lupauksen täyttymistä. Vaikka hänestä ei vie-
lä käytetty nimeä "Jeesus", Jumala ilmoitti muita tärkeitä yksityiskohtia 
hänestä ja hänen työstään. Näin Jumala kiinnitti katuvien huomion ja soi 
heille anteeksiantamuksen ja elämän taivaassa, sen uskon kautta, jonka 
hän loi heissä tulevaan Messiaaseen. Jeesuksen synnyttyä heidän odotuk-
sensa oli ohi.

Kristuksen syntymässä täyttyi 
Jumalan lupaus Vapahtajasta
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Kun lupaukset Vapahtajasta kaikki toteutuvat pienessä vauvassa, joka 
syntyi Mariasta Beetlehemissä, tämä "loppu” toi pelastukseen uuden alun 
koko ihmiskunnalle. Ennen Jeesuksen syntymää oli käsittämätöntä yhdel-
lekään juutalaiselle, että jumalanpalvelus voisi todella tapahtua missään 
muualla kuin Jerusalemin pyhäkössä. Mutta Kristuksen syntymisen jäl-
keen Jumala loi uudet mahdollisuudet ja Jeesuksen Kristuksen pelastava 
evankeliumi sai levitä maailman ääriin asti. Näette, että odotuksen ajan 
loppuminen oli todella Jumalan tapa rakentaa tietä uudelle alulle, Kristuk-
sen pyhälle kirkolle, tuleville vuosisadoille.

Mikä merkitys kaikilla lupauksilla Kristuksen syntymästä on meille? 
Miksi ne ovat niin tärkeitä meille tänään, vaikka ne ovat toteutuneet? 
Ensiksi ne ilmoittavat, että ihminen tarvitsee pelastajan. Aadamista ja 
Eevasta alkaen, ja läpi koko Vanhan testamentin, näemme, miten ihmiset 
kamppailivat synnin ja epäuskon kanssa. Itse asiassa näemme itsemme ja 
omat taistelumme heidän taisteluissaan. Näemme Jumalan uskollisuuden 
lupauksiensa täyttymisessä. Jeesuksen syntyminen on puhdasta evan-
keliumia, sillä hän täytti Jumalan pyhän tahdon ja lupaukset tuodessaan 
pelastuksen. Nämä ovat hyvät uutiset, jotka vahvistavat uskoamme! Usko 
on se, mikä tekee näistä lupauksista ja niiden toteutumisesta niin tärkeitä. 
Usko ei ole vain uskomista, että kertomus Jeesuksen syntymisestä on his-
toriallinen tosiasia. Se ei tee mitään kenellekään. Jopa ei-uskovat voivat 
uskoa, että Raamatun kertomus Jeesuksen syntymästä on totta. Pikemmin-
kin, oikea usko on sellainen, joka kumpuaa armosta ja Jumalan Sanasta, 
näistä monista lupauksista ja niiden toteutumisesta, joka lujasti uskoo, että 
Kristus syntyi sinulle. Hänen syntymisensä on sinulle ja tapahtui sinua 
varten. Siksi jokainen lupaus tulevasta Kristuksesta on tärkeä, ja nämä 
lupaukset tekevät joulun ihmeelliseksi. 

Luther sanoi täydellisesti: "Evankeliumi opettaa, että Kristus syntyi 
meitä varten ja että kaikki, mitä Hän teki ja kärsi, oli meitä varten. Kuten 
enkeli sanoi, 'tuon teille hyvän uutisen suuresta ilosta, joka on kaikille 
ihmisille. Daavidin kaupungissa Vapahtaja on tänään syntynyt teille.' 
Voitte näistä sanoista nähdä selvästi, että hän syntyi meille kaikille. En-
keli ei sano, 'Vapahtaja syntyi', vaan pikemminkin 'teille on … syntynyt 
Vapahtaja'. Samalla tavalla, hän ei sano, 'Minulla on hyvä uutinen', vaan 
pikemminkin: 'Minä ilmoitan teille suuren ilon'. Teille! 'Minä ilmoitan 
teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle.' Tämä ilo on jokaisella, 
jolla on tällainen usko." Joulu on juhla siitä, miten Kristuksen syntyminen 
täyttää kaikki pelastuksen lupaukset Kristuksesta teille, minulle, kaikille 
ihmisille.

                            
 EB
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"Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabri-
elin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, neitsyen tykö, joka 
oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen 
nimi oli Maria. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: 
"Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi." Mutta hän häm-
mästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi 
tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä 
olet saanut armon Jumalan edessä.  Ja katso, sinä tulet raskaaksi 
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ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän 
on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja 
Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, 
ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen 
valtakunnallansa ei pidä loppua oleman." Niin Maria sanoi enkelil-
le: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?" 
Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja 
Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä 
syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. Ja katso, sinun sukulai-
sesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja 
tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi; 
sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta." Silloin Maria sanoi: 
"Katso, minä olen Herran palvelijatar; tapahtukoon minulle sinun 
sanasi mukaan." Ja enkeli lähti hänen tyköänsä. Niinä päivinä Maria 
nousi ja kulki kiiruusti vuorimaahan erääseen Juudan kaupunkiin  ja 
meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia. Ja kun Elisabet kuuli 
Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa; ja Elisa-
bet täytettiin Pyhällä Hengellä. Ja hän puhkesi puhumaan suurella 
äänellä ja sanoi: "Siunattu sinä vaimojen joukossa, ja siunattu si-
nun kohtusi hedelmä! Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun 
Herrani äiti tulee minun tyköni? Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi 
ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani. Ja 
autuas se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut 
Herralta!" Ja Maria sanoi: "Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, 
ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani; sillä hän 
on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso, tästedes kaikki 
sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Sillä Voimallinen on tehnyt 
minulle suuria, ja hänen nimensä on pyhä, ja hänen laupeutensa 
pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. Hän on osoitta-
nut voimansa käsivarrellaan; hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät 
ajatukset sydämessään. Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja 
korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat 
hän on lähettänyt tyhjinä pois. Hän on ottanut huomaansa palveli-
jansa Israelin, muistaaksensa laupeuttaan Aabrahamia ja hänen sie-
mentänsä kohtaan iankaikkisesti, niinkuin hän on meidän isillemme 
puhunut." (Luuk. 1: 26-55)
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Jeesuksen syntymään liittyvät 
tapahtumat viittaavat jo siihen kär-
simykseen, joka häntä odotti

apahtajamme Kristus tuli ihmi-
seksi lunastamaan meidät synnistä 
ja kuolemasta. Tämän lunastus-
työnsä hän teki täyttämällä Ju-
malan lain vaatimukset meidän 
sijaisenamme ja meidän puoles-
tamme sekä kärsimällä viattoman 
sovituskuoleman. Jo Vapahtajan 
syntymään liittyvät tapahtumat 
viittaavat hänen suureen kärsimyk-
seensä Golgatalla. 
Joosefi n murhe ja ilo

Kun Vapahtajan syntymä oli 
edessä, hänen vanhempansa häm-
mästyivät, varsinkin Joosef tuli 
murheelliseksi. Hän luuli, että hä-
nen morsiamensa Maria oli ollut 
uskoton. Hurskaan miehen tavoin 
hän yritti etsiä keinon, jotta ikävät 
seuraukset vaikuttaisivat mahdol-
lisimman vähän. Tähän oli hänen 
ajatuksensa mukaan tienä se, että 
hän hylkäisi Marian.

Kuitenkin kaiken synniksi luul-
lun keskelle oli syntymässä maail-
man Vapahtaja. Maria ei ollut ollut 
uskoton. Kristus oli siinnyt Pyhästä 
Hengestä. Joosef ja Maria saivat 
iloiten hoitaa raskasta tehtäväänsä 
Jeesuksen tulevina vanhempina.

Jeesuksen syntymään liittyvät tapahtumat 
viittaavat jo siihen kärsimykseen, 

joka häntä odotti
Mitä tämä kertoo meille? Ju-

malan laki osoittaa sinut syntiseksi 
hänen edessään. Jumalan Poika on 
kuitenkin tullut sovittamaan syntisi 
ja avaamaan sinulle tien omantun-
non rauhaan ja vapauteen. Omista 
katumuksessa ja uskossa hänen 
armonsa sielusi turvaksi ja ilosi 
perustaksi.
Ei sijaa majatalossa

Kun Vapahtajan syntymä oli ai-
van lähellä, hänen vanhemmilleen 
ei löytynyt sijaa majatalosta. Syy-
nä saattoi olla paitsi väenpaljous 
Betlehemissä verollepanon tähden, 
myös se, että heitä hyljeksittiin Ma-
rian raskauden tähden.

Joka tapauksessa Kristus syn-
tyi hyljeksityssä paikassa, ei edes 
ihmisten asuinsijassa. Tämä viittasi 
siihen, että hän tulee olemaan hyljek-
sitty, ”ylenkatsottu, ihmisten hylkää-
mä, kipujen mies ja sairauden tutta-
va, jota näkemästä kaikki kasvonsa 
peittivät, halveksittu, jota emme 
minäkään pitäneet” (Jes. 53:3).

Kuinka tämä lohduttaa sinua? 
Vapahtaja tuli tuohon tilaan sinut 
vapahtaakseen. Uskovalla on tässä 
maailmassa sama halveksitun osa 
kuin Herralla oli. Kun koet maailman 
pilkkaa uskosi tähden, rohkaise itsesi 
ja nosta pääsi. Herra on kanssasi.
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Herodeksen murha-aikomus
Kun Vapahtaja  ol i  jo  jon-

kin verran kasvanut, Itämaan 
tietäjät toivat hänelle lahjoja. 
Kun he kysyivät tietä Jeesuksen 
luokse, kuningas Herodeskin 
sai tietää Jeesuksen syntymä-
paikan. Tätä tietoa hän käytti 
pannakseen toimeen hirvittävän 
lastenmurhan Betlehemissä ja 
lähiseudulla.

Epäuskoisen maailman tarkoi-
tus oli tappaa Jeesus jo aivan hänen 

lapsuudestaan asti. Tämä teroittaa 
sitä, että Vapahtaja tuli maailmaan 
antaakseen henkensä monen, se on 
kaikkien edestä.

Kun siis luet Raamatusta tä-
män järkyttävän kohdan, muista, 
että sekin teroittaa suurta ja kal-
lista asiaa: jouluna sinulle syntyi 
Vapahtaja, joka tuli maailmaan 
antamaan henkensä syntiesi sovi-
tukseksi.

                                            KN
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Profeetta Hoosea kirjoittaa otsikkomme sanat: "Egyptistä minä 
kutsuin Poikani." (Hoos. 11:1). Tätä ovat monet ihmetelleet ja pil-
kanneetkin, koska heidän mielestään nuo sanat koskevat Israelin 
kansaa, ja Matteus kuitenkin kohdistaa ne Messiaaseen. Koska Mat-
teus kirjoittaa Pyhässä Hengessä, hänen täytyy olla oikeassa.

Kerran konservatiivi luterilainen professori Buls vieraili kes-
kuudessamme ja kysyin häneltä asiaa professori Robert Preusin 
läsnäollessa. Buls vetosi aivan oikein Matteukseen, mutta ei muuten 
osannut selittää tekstiä eikä Robert Preuskaan sanonut mitään. 

Alusta alkaen on selvää, että Matteus antaa oikean ja ainoan 
oikean selityksen. Toisaalta on totta se, että Mooses sanoo Israelia 
Jumalan esikoispojaksi (2 Moos. 4:22). Olen paljon yrittänyt tutkia, 
miten tämä on selitettävissä ja olen mielestäni löytänyt ratkaisun. 

Ensiksi on todettava, ettei se, että Mooses sanoo Israelia Ju-
malan esikoispojaksi, estä Hooseaa sanomasta Messiasta Jumalan 
Pojaksi. Samoja sanoja voidaan eri yhteyksissä käyttää eri tavalla. 
Hoosean kirjassa Israel on luopiovaimo, ei poika. Se on koko kirjan 
teema. Tätä luopiota Jumala on kuitenkin rakastanut koko sen ole-
massaolon aikana ja kutsunut sitä parannukseen. Tämän rakkauden 
erityisenä osoituksena on se, että Jumala kutsui Poikansa Egyptistä. 
Kaikesta Israelin syvästä luopumuksesta huolimatta ja epäuskoisten 

"Egyptistä
 minä kutsuin Poikani"
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ankarasta vastustuksesta huolimatta Jumala toteutti pelastussuun-
nitelmansa myös siinä, että hän kutsui Poikansa Egyptistä ja päästi 
hänet Herodeksen tyranniasta.

Raamatussa on vaikeita kohtia, ja tämä Hoosean kohta on yksi 
sellainen. Jos evankelista Matteus ei osoittaisi sen puhuvan Kris-
tuksesta, me tuskin sitä oikein käsittäisimme. Vaikeat kohdat ovat 
annetut meille kokeeksi, pysymmekö siinä, mitä Raamatun kirjoit-
tajat ovat Pyhässä Hengessä kirjoittaneet.

Se, että Hoosea puhuu Israelista luopiovaimona, on auttanut 
minua ymmärtämään, että sanoessaan Jumalan kutsuneen Poikansa 
Egyptistä, sen täytyy tarkoittaa Kristusta, kuten Matteus sanoo.

Kreikkalainen Septuaginta on kääntänyt Hoosealla esiintyvän 
sanan "poika" monikolla. Luther sanoo siitä, että Matteus korjaa 
tämän erehdyksen ja "osoittaa sillä vallalla, mikä hänellä on, ja 
todistuksellaan, että tämä Jeesus, Mariasta syntynyt ja enkelin 
Egyptistä pois kutsuma, on Jumalan iankaikkinen, todellinen Poika, 
iankaikkisuudessa syntynyt. Sen vuoksi tämä profeetan todistus so-
pii paljon paremmin häneen kuin vanhaan kansaan, joka oli poika 
adoption nojalla. Tämä on yksinkertainen ja oikea selitys." (W2 VI, 
1303s.) Näin uskonpuhdistajamme.

                                                             MS
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"Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen 
aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hä-
net seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. Ja sillä seudulla oli 
paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään 
seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he 
peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä kat-
so, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille 
on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin 
kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna 
ja seimessä makaamassa." Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko 
taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat: "Kunnia Juma-
lalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä 
on hyvä tahto!" Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, 
niin nämä puhuivat toisillensa: "Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan 
sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti." Ja he menivät 
kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefi n ja lapsen, joka makasi seimessä. 
Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu 
heille tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä 
paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli 
niitä sydämessänsä." (Luuk. 2: 6-19)
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Jeesuksen lunastajantoimeen 
kuuluu kaikki se, mitä hän teki ja 
kärsi meidän pelastamiseksemme. 
Tätä Jeesuksen pelastustyötä sano-
taan lunastukseksi, koska sen kaut-
ta Jeesus lunasti meidät vapaiksi 
synnistä ja kuolemasta. Jeesuksen 
lunastustyö huipentui hänen kärsi-
essään ristillä ja antaessaan henken-
sä puolestamme. Kuitenkin myös 
kaikki, mitä Kristus sitä ennen teki, 
kuuluu hänen Vapahtajan tehtä-
väänsä. Jeesus nimittäin aloitti lu-
nastajantoimensa jo sikiämisestään.

Jeesus sikisi Pyhästä Hengestä, 
kun Korkeimman voima varjosi 
Neitsyt Marian enkeli Gabrielin 
sanojen mukaan. (Luuk. 1:35) Sillä 
hetkellä Jumalan Poika astui maa-
ilmaan ja omaksui ihmisluonnon. 
Pieni, alkava ihmiselämä Marian 
kohdussa oli lihaksi tullut Isän ian-
kaikkinen Sana. (Joh. 1:14) Tästä 
alkoi Jumalan Pojan työ maailman 
pelastamiseksi.

Vanhan kirkon ajalta on peräisin 
sanonta: ”mitä ei ole omaksuttu, 
sitä ei ole lunastettu”. Se tarkoittaa, 
että Jumalan Pojan oli omaksuttava 
ihmisyys kokonaan, että hän voisi 
lunastaa sen täysin. Ihmisyys on 
nimittäin kokonaan synnin turme-
lema niin, ettei siinä ole jäljellä mi-
tään luonnostaan puhdasta ja pyhää. 

Tämä tosiasia koskee myös ih-
misen elämänkaarta: ihminen on 

Milloin Kristuksen lunastajantoimi alkoi

syntinen aina elämänsä ensimmäi-
sestä hetkestä aivan loppuun saak-
ka. Meidän sikiämisemme ja synty-
mämmekin tapahtuu synnissä, niin 
kuin psalmissa sanotaan: ”Katso, 
minä olen synnissä syntynyt, ja 
äitini on minut synnissä siittänyt.” 
(Ps. 51:7) Siksi Jeesuksen oli aloi-
tettava meidän lunastamisemme ai-
van elämän alusta. Jeesuksen pyhä 
ja synnitön sikiäminen hyvittää 
meidän perisynnin alaisen sikiämi-
semme ja on siksi olennaisen tärkeä 
osa hänen lunastustyötään.

Apostoli Paavali kirjoitti Kris-
tuksen maailmaan tulemisen salai-
suudesta galatalaisille: ”Kun aika 
oli täytetty, lähetti Jumala Poikan-
sa, vaimosta syntyneen, lain alai-
seksi syntyneen, lunastamaan lain 
alaiset, että me pääsisimme lapsen 
asemaan.” (Gal. 4:4–5) Koko elä-
mänsä ajan Jeesus täytti Jumalan 
lakia meidän sijassamme. Hän oli 
sikiämisestä ristinkuolemaan syn-
nitön ja Jumalalle otollinen. Tämä 
hänen vanhurskautensa on nyt 
meidän uskon kautta. Näin voimme 
asettaa Jumalan eteen Jeesuksen 
synnittömän ja pyhän elämän, kun 
lähestymme häntä, ja olla varmoja 
siitä, että Kristuksen tähden olem-
me hänelle mieluisia. Jeesus on 
lunastanut meidät synnin vallasta 
Jumalan yhteyteen.

                                                         VH
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Opiskelu on jossain vaiheessa 
suuri osa useimpien nuorten ih-
misten elämää. Tarkoitan sillä nyt 
kaikkea peruskoulun jälkeistä opis-
kelua. Kristityn koko elämä on Ju-
malan palvelemista ja sitä eletään 
Jumalan edessä. Ei ole mitään sillä 
tavalla maallista, että taivaallinen 
ja pyhä ei koskettaisi sitä. Siksi 
myös opiskelu tapahtuu kristityn 
elämässä Jumalan yhteydessä ja 
hänen kunniakseen. ”Teittepä mitä 
hyvänsä, tehkää se Jumalan kunni-
aksi.” (1 Kor. 10:31)

Opiskelu on yksi Jumalan an-
tama kutsumus muiden joukossa. 
Kutsumus tarkoittaa elämänosaa, 
jossa palvellaan Jumalaa ja lähim-
mäistä. Eikö opiskelusta kuitenkin 
ole hyötyä lähinnä itselle? Miten se 
palvelee lähimmäistä? Opiskelun 
tarkoituksena on antaa valmiuk-
sia ja taitoja, joilla voi palvella 
toisia työssä ja toimia vastuullise-
na kansalaisena yhteiskunnassa. 
Sellainen työ, jonka tulokset ovat 
tulevaisuudessa, on myös Jumalan 
ja lähimmäisen palvelemista. Siksi 

se on Jumalan siunaama elämän-
osa. Kasvaminen, oppiminen ja 
erilaisissa taidoissa kehittyminen 
ovat myös osa Jumalan luomistyötä 
ja sellaisena arvokkaita ja hyviä 
asioita.

Jumalan antamaa kutsumusta 
kuuluu hoitaa uskollisesti. Tästä 
seuraa myös työn iloa, kun tietää 
tekevänsä jotain merkityksellistä ja 
arvokasta. 

Jumala on läsnä opiskeluaikaan 
liittyvissä haasteissa

Jumalaa kunnioitetaan paitsi 
elämällä omassa kutsumuksessa 
Jumalan tahdon mukaan, myös 
kiittämällä niistä hyvistä asioista, 
joita kuhunkin elämänvaiheeseen 
liittyy. ”Iloitse, nuorukainen nuo-
ruudestasi”, Saarnaaja kehottaa. 
(Saarn. 11:9) 

Toisaalta Jumalan kunnioitta-
minen on niiden kiusausten vält-
tämistä, jotka saattavat kuulua 
opiskeluaikaan. Ympäristö voi 
näyttää huonoa esimerkkiä, usein 
erityisesti alkoholinkäytön ja suku-
puolisuhteiden asioissa. Itsenäisty-

Kristitty opiskelijana

Opiskelu on kutsumus
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misen myötä vastuu hengellisestä 
elämästä jää enemmän itselle, jol-
loin on vaarana, että Jumalan sanan 
käyttäminen jää. On tärkeää pitää 
kiinni sanan jokapäiväisestä käytös-
tä. ”Kuinka voi nuorukainen pitää 
tiensä puhtaana? Siten, että hän nou-
dattaa sinun sanaasi.” (Ps. 119:9) 
Sana tuo myös lohdutusta, voimaa 
ja rauhaa jokaisessa elämänvaihees-
sa. Se vakuuttaa Jumalan armosta 
ja auttaa olemaan kiitollinen siitä 
hyvästä, mitä Jumala antaa.

Opiskeluaika on omanlaisensa 
vaihe ihmiselämässä, ja siihen liit-
tyvät omat erityiset siunauksensa ja 
haasteensa. Itsenäistymiseen sekä 
oman paikan ja päämäärän löytä-
miseen liittyvät kysymykset ovat 
pinnalla. Elämän keskeneräisyys 
ja epävarmuus saattavat ahdistaa. 
Uudet ihmissuhteet ja lisääntyvä 
vapaus päättää omasta elämästä 
puolestaan ovat iloisia asioita. Kai-
kissa asioissa Jumalan johdatus ja 
varjelus tuovat turvan. 

On hyvä muistaa, että vaikka 
Jeesuksen ajan maailma oli hyvin 

erilainen, hän eli silti samojen 
oppimisen, kasvamisen ja aikuis-
tumisen elämänvaiheiden läpi. Hän 
tietää, millaista on aloittaa aikui-
sen elämä. Me olemme syntisiä ja 
teemme syntiä kaikissa elämän-
vaiheissa, mutta Jeesus oli kaikes-
sa vanhurskas. Hänen synnitön 
elämänsä tuo meille anteeksianta-
muksen synneistä ja auttaa kilvoit-
telemaan siinä elämänosassa, jossa 
olemme.

Jumalan sana ja seurakunta ovat 
turvana ja tukena myös opiskelu-
aikana. Armonvälineidensä kautta 
Jumala antaa syntimme anteeksi ja 
auttaa elämään armossaan. Sanalla 
ja sakramenteilla hän myös vah-
vistaa meissä toivoa ja luottamusta 
häneen, niin että saamme lohdu-
tusta kaikissa vaikeuksissa. Jumala 
tahtoo auttaa ja siunata uskoamme 
ja elämäämme myös uskovien yh-
teyden kautta. Pysy siis Jumalan 
sanassa ja seurakunnan yhteydessä, 
niin saat siitä siunausta myös elä-
määsi opiskelijana.

                                                 VH
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Olemme iloisia, kun saamme 
valkean joulun. Mutta millaisissa 
tunnelmissa lie aikojen kuluessa 
odotettu Vapahtajan tuloa? Vanhan 
liiton aikana joulun eli Vapahtajan 
maailmaan tulon ja hänen syntymän-
sä odotus ei keskittynyt yhteen päi-
vään vuodessa, vaan se oli jatkuvaa.

Säät tietysti vaihtelivat suuresti 
vuodenajasta toiseen. Mutta löy-
dämme Raamatun lehdiltä myös 
kylmän jakson, eikä lumen tulo 
noilla Palestiinan ja sen lähiseu-
tujen alueilla ollut ennennäkemä-
töntä. Profeetta Jesaja mainitsee 
Messiaan tuomasta syntien anteek-
siantamuksesta, että veriruskeat 
syntimme tulevat lumivalkeiksi. 
Valkoisesta lumesta Libanonin 
vuorikin oli saanut nimensä, sillä 
Libanon merkitsee valkoista.

Jobin kirjasta saamme lukea, 
että hänen aikanaan oli ollut niin 
kylmää, että oli lunta, rakeita ja 
kivikovaa, siis kantavaa jäätä. Niis-
sä oloissa paimennettiin karjaa, 
viljeltiin jonkin verran viljaakin ja 
yritettiin selviytyä. 

On erilaisia useita perustei-
ta, joiden nojalla voimme päätel-

Patriarkka Jaakobin kokema 
"joulusää"

lä, että Job on elänyt patriarkka 
Jaakobin aikaan. Job eli Uusin 
maassa, siis "Idässä", jossakin 
Eufratin ja Palestiinan välissä. Sii-
hen aikaan oli laaja, monia maita 
koskettanut nälänhätä. Egyptin 
laihat vuodetkin voidaan selittää 
kylmällä kaudella, joka toi pahat 
katovuodet. Nämä "jouluiset" säät 
olivat kaikille sen suuren alueen 
asukkaille ja eläimille Egyptistä 
Eufratille ja ties miten kauaksi 
hyvin koettelevia. Näissä vaikeis-
sa olosuhteissa Jumala kuitenkin 
säilytti jäännöksen, joka uskoi ja 
joka odotti Messiasta. 

Herra on uskollinen Jumala 
meillekin ja varjelee meidät ian-
kaikkiseen elämään. Heidän kes-
tämisensä on sanoma meille, ettei 
kannata luovuttaa, vaikka ankarissa 
koettelemuksissa pahalta tuntuu-
kin. Jumala kyllä pitää huolen 
omistaan. "Mutta ei hiuskarvaa-
kaan teidän päästänne katoa. Kes-
täväisyydellänne te voitatte omak-
senne elämän." (Luuk. 21:18s.) 
Tästä todistaa meille Jaakobin ja 
Jobin "joulusää".

                                               MS
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Silloin kun syntien syytökset vyöryvät ylitseni 
hyökyaaltojen lailla
on rauhoittavaa muistaa:
meren syvyyteen
Jumala heitti syntimme
meren äänettömään syvyyteen

Silloin kun synnit tuntuvat iskeneen
lähtemättömät leimansa sydämeeni
on rauhoittavaa muistaa:
niin kauas kuin itä on lännestä
niin kauas 
Hän siirtää meistä rikkomuksemme

Silloin kun sydämeni syyttää 
syyttämästä päästyään
on rauhoittavaa muistaa:
meillä on puolustaja Isän luona
Jeesus Kristus, joka on vanhurskas 
minunkin puolestani

ja rauha 
Jumalan kanssa
kaiken ymmärryksen ylittävä 
rauha
                                                                  Nimim. Pisara

”Rauhan minä jätän teille”
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Kun vedenpaisumus peitti maapallon, Jumala muisti Noo-
aa ja kaikkia niitä eläimiä ja karjaeläimiä, jotka olivat hänen 
kanssaan arkissa. Hän lähetti tuulen puhaltamaan, ja vesi alkoi 
vähetä. Syvyyden lähteet ehtyivät, taivaan ikkunat sulkeutuivat 
ja sade taukosi. Vesi alkoi valua pois maan päältä.

Arkki pysähtyi korkealle vuorelle nimeltä Ararat. Muitakin 
vuorenhuippuja tuli esiin. Silloin Nooa odotti vielä 40 päivää. 
Sitten hän avasi ikkunan, ja päästi korpin ulos. Se lenteli edes 
takaisin, kunnes löysi kuivaa maata. Seitsemän päivän päästä 
Nooa laski kyyhkysen lentoon. Mutta koska se ei löytänyt kui-
vaa paikkaa, se palasi arkkiin. Taas seitsemän päivän kuluttua 
Nooa päästi toisen kyyhkysen lentoon. Se tuli illalla takaisin ja 
sillä oli nokassaan öljypuun lehti. Siitä Nooa käsitti, että vesi oli 
lähes poissa. Vielä Nooa odotti seitsemän päivää, ja lähetti sitten 
kyyhkysen lentoon. Se ei enää palannut takaisin. 

Sitten Nooa poisti arkin kannen ja näki, että vesi oli koko-
naan poissa. Ja aurinko paistoi arkkiin, joka oli ollut niin kauan 
pimeä. Tämän jälkeen Nooa viipyi vielä kahdeksan viikkoa ar-
kissa, kunnes maa oli aivan kuiva. 

Rakas lapsi! Jumala muistaa myös sinua, kun olet keskellä 
suuria vaikeuksia ja pelastaa sinut. Tämä on varmaa.

Rukous
Rakas Jumala, sinä muistat minua ja autat minua. Minun ei 

tarvitse koskaan pelätä. Sinä olet Isäni, ja minä olen lapsesi. 
Aamen.

                                             Carl Manthey-Zorn, Weide meine Lämmer, suom. toim. MS.

Jumala muisti Nooaa
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Nooa oli ollut arkissa yhden vuoden ja kymmenen päivää. 
Silloin Jumala puhui Nooalle ja sanoi: "Lähde arkista, sinä ja 
vaimosi, poikasi ja miniäsi sinun kanssasi. Ja kaikki eläimet, 
jotka ovat luonasi, kaikki liha, linnut ja karjaeläimet ja kaikki 
matelijat, jotka maan päällä matelevat, vie ne ulos kanssasi. Nii-
tä vilisköön maassa, ja ne olkoot hedelmälliset ja lisääntykööt 
maan päällä."

Silloin kaikki lähtivät pois arkista. 
Mutta mitä ajattelet? Mitä Nooa teki kaikkein ensimmäisek-

si? Hän teki kivistä alttarin, uhrasi karitsan sen päällä ja ajatteli 
sitä rakasta Vapahtajaa, joka oli tuleva ja saarnasi hänestä. 

Herra iloitsi siitä, että Nooa niin uskoi häneen, ja sanoi sydä-
messään: "En minä koskaan enää kiroa maata ihmisen tähden; 
sillä ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saak-
ka." toisin sanoen, heti kun ihminen syntyy, hänellä on paha 
sydän. Siis vaikka Jumala surmaisi yhä uudestaan lähes kaikki 
ihmiset, niin silti jäljelle jääneillä olisi pahat ajatukset.

Herra halusi vain yhden kerran näyttää, että hän rankaisee 
synnin tekijöitä, jos he ovat jumalattomia eivätkä halua uskoa 
rakkaaseen Vapahtajaan. 

Vielä Jumala sanoi sydämessään: "Enkä minä koskaan enää 
tuhoa kaikkea, mikä elää, niin kuin nyt olen tehnyt. Niin kauan 
kuin maa pysyy, ei lakkaa kylväminen eikä leikkaaminen, ei 
vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö."

Rukous
Rakas Vapahtaja! Enää ei tule uutta vedenpaisumusta. Siitä 

kiitän sinua. Mutta kerran tulee viimeinen päivä maan päälle, ja 
silloin tulee kauhea ja ikuinen rangaistus jumalattomille. Auta 
minua, että turvaan sinuun ja tulen armostasi ikuisesti autuaak-
si. Aamen.

Carl Manthey-Zorn, Weide meine Lämmer, suom. toim. MS.

Nooa lähtee arkista
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Nyt Jeesus ei antanut enää Nikodeemuksen puhua. Hän halusi tehdä Niko-
deemuksesta uskovan, hän halusi Nikodeemuksen uudestisyntyvän. Mitä hän 
nyt tekee? Hän julisti evankeliumia, jonka myötä Pyhä Henki tulee. Sanan toi-
sensa perään hän antoi virrata hiljaa kuuntelevan Nikodeemuksen sydämeen. 
Ensiksi Herra Jeesus sanoi: "Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi 
hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa" (Joh. 3:13). – 
Kukaan muu ei voi avata taivasta kuin vain se, joka on tullut taivaasta maan 
päälle. Kuka tämä on? Hän on Ihmisen Poika, neitsyen poika. Hän taivaassa, 
vaikka hän on myös maan päällä, koska hän ei ole vain ihminen, vaan myös 
Jumala.

Sitten Herra Jeesus sanoi: "Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaas-
sa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, 
olisi iankaikkinen elämä (Joh. 3:14–15). 

Kun myrkkykäärmeet purivat israelilaisia erämaassa heidän syntiensä 
tähden, silloin Jumala käski Moosesta ripustamaan sellaisen käärmeen kuvan 
korkealle ristin päälle, niin että se, joka katsoi tähän käärmeeseen, säilyi hen-
gissä. Samoin täytyi Ihmisen Pojan, Jeesuksen Kristuksen, tulla ripustetuksi 
meidän kirottujen syntisten puolesta ylös ristille. Kuka nyt katsoo häneen us-
koen, hän ei joudu kadotetuksi eikä tuomituksi, vaan hänellä on iankaikkinen 
elämä. 

Jeesus jatkoi puhettaan: "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että 
hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, 
vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä" (Joh. 3:16).

Kuuletko tätä? Oi rakkaus, rakkaus, miten voimakas oletkaan! Niin, Ju-
mala on rakkaus. 

Sitten Jeesus sanoi: "Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan 
tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pe-
lastuisi" (Joh. 3:17). Kuuletko, mitä Jeesus tässäkin sanoo? Jeesus on tullut 
pelastamaan meidät. Hän haluaa pelastaa syntiset.

Tämän jälkeen Jeesus sanoi: "Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita" (Joh. 
3:18). – Ne, jotka katsoivat erämaassa ylennettyyn vaskikäärmeeseen, eivät 
kuolleet. Sitä, joka uskoo ristiinnaulittuun Jeesukseen, ei tuomita. 

Mutta vihdoin Jeesus sanoi: "Mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska 
hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen" (Joh. 3:18). Sillä, joka 
ei tahtonut katsoa vaskikäärmeeseen, oli jo myrkky ruumissaan ja hän kuoli. 
Sillä, joka ei halua uskoa Jeesukseen Kristukseen, on jo synti ja tuomio hä-

 Jeesuksen keskustelu 
Nikodeemuksen kanssa uudestisyntymisestä, osa 3

Evankeliumi, joka uudestisynnyttää
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nessä itsessään, ja hänet tuomitaan. Sillä hän ei usko ainokaisen Jumalan 
Pojan nimeen, häneen, joka on tullut maailmaan. Mikä on hänen nimensä? 
Vapahtaja eli Autuaaksitekijä. "Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; 
sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi 
pelastuman (Apt. 4:12)"

Nämä sanat putosivat Nikodeemuksen sydämeen kuin hedelmää tuotta-
vat siemenet. Pyhä Henki saattoi ne itämään. Nikodeemus oli nyt uudestisyn-
tynyt, vaikka tosin ensi alussa ja hyvin heikko. Uskon ensi alku oli kuitenkin 
jo hänen sydämessään. 

Niin ihmisestä tulee uskova. Monet kysymykset, vastaukset ja sanoil-
la väitteleminen eivät auta. Niistä tulee vain ihmisen vanha, paha Aadam 
esiin, tuo vanha Aadam, joka pitää itseään hyvin viisaana, vaikka on tyhmä. 
Yksinkertainen evankeliumi tekee uskovaksi, sillä sen mukana tulee Pyhä 
Henki. Siksi lapset ovat parhaita saarnaajia niille, jotka eivät tunne Vapah-
tajaa. Lapsethan eivät osaa väitellä ja viisastella. Mutta lapset voivat sanoa 
evankeliumin niin kuin sen äsken kuulit.

Rukous
Rakas Vapahtaja! Onko totta, että minäkin voin julistaa evankeliumia ja 

tehdä ihmisiä uskoviksi, niin kuin sinä toimit Nikodeemuksen kanssa? Toki, 
tunnen sen ja voin sen lausua julki. Auta minua kertomaan se monille ja saa-
maan heitä uskoviksi, että hekin tulisivat taivaaseen. Aamen.

                         Carl Manthey-Zorn, Lasset die Kindlein zu mir kommen, suom. toim. MS
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Herra Jeesus puhui vielä Nikodeemukselle: "Mutta tämä on 
tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat 
pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat 
pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule 
valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi." (Joh. 3:19–20)

Miksi kaikki ihmiset eivät synny uudestaan evankeliumista? 
Miksi niin monet ihmiset eivät usko Jeesukseen eivätkä hänen 
evankeliumiinsa? Siihen Jeesus vastasi sanoilla, jotka äsken kuu-
lit. Jeesus Kristus on valkeus, joka on tullut maailmaan. Hän toi 
pelastuksen maailmaan. Kuitenkin koko maailma on pimeydessä, 
synnissä, kuolemassa ja tuomion alainen. Hirveätä. Mutta niin 
monet rakastavat pimeyttä enemmän kuin valkeutta. Monet ihmi-
set rakastavat syntiä niin paljon. 

Mutta miten on kuoleman laita? Ihmiset sanovat: Koska kerran 
meidän täytyy kuolla, meidän tulee pitää hauskaa niin kauan kuin 
elämää on. 

Miten sitten on tuomion ja kadotuksen kanssa? Ihmiset sa-
novat: Semmoista ei ole olemassakaan! He tietävät sydämensä 
sopukoissa kuitenkin asian paremmin. Mutta he eivät halua sitä 
tietää ja tunnustaa, koska synti on heille niin rakasta. 

Entäpä mitä Vapahtajaan tulee? Hänestä he eivät halua tietää 
yhtään mitään. Miksi eivät? Koska kaikki heidän tekonsa ovat 
pahoja, ja he haluavat tehdä pahaa. He rakastavat sitä, mikä on 
pahaa. Sillä jos he tulisivat Jeesuksen ja hänen evankeliuminsa 
tykö, heitä nuhdeltaisiin heidän pahoista teoistaan ja heille näytet-
täisiin, miten pahoja heidän tekonsa ovat ja heidän täytyisi jättää 
ne. Mutta sitäpä he eivät halua.

Miksi kaikki ihmiset 
eivät synny uudestaan evankeliumista
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Kun valo tulee pimeään, pimeyden täytyy väistyä pois. Eikö 
niin?

Eivät siis kaikki ihmiset uudestisynny evankeliumista. Monet 
eivät usko Jeesukseen Kristukseen. Monet työntävät pois luotaan 
Pyhän Hengen, koska he rakastavat syntiä eivätkä halua siitä 
pois.

Lopuksi Jeesus sanoi Nikodeemukselle: "Mutta joka totuu-
den tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, 
sillä ne ovat Jumalassa tehdyt" (Joh. 3:21). Se, joka on Jumalan 
armosta uudestisyntynyt, se "tekee" totuuden, hän etsii aina ian-
kaikkista armon totuutta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Hän 
tulee jatkuvasti siihen valkeuteen, joka on Jeesus Kristus. Hän 
haluaa kaikkien tekojensa tulevan ilmi. Hän ei halua salata mi-
tään Jumalan edessä. Hän haluaa mielellään, että häntä nuhdel-
laan kaikista hänen synneistään. Hänen hyvät tekonsa kertovat 
hänen uskostaan. Ne on "Jumalassa tehty".

Niin päättyi Jeesuksen puhe Nikodeemuksen kanssa uudesti-
syntymisestä.

Rukous
Rakas Vapahtaja! Minä haluan tulla aina sinun luoksesi ja 

käyttää sanaasi. Haluan, että sinä nuhtelet aina minua synneistä-
ni. Haluan tehdä sellaisia tekoja, jotka ovat Jumalalle mieleen. 
Anna minun aina pysyä luonasi. Pidä minusta kiinni, sinä uskol-
linen Vapahtaja. Aamen.

                       Carl Manthey-Zorn, Lasset die Kindlein zu mir kommen, suom. toim. MS
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Lapsille, nuorille ja pyhäkoulunpitäjille 
verkkosivuillamme

luterilainen.com/advkalenteri
luterilainen.com/joulukalenteri 

joka viikolle oma kuvitettu teksti = pyhäkoulu.fi  

Rukouskirja lapsille sisältää pie-
niä, runomuotoisia rukouksia 
lapsen elämän eri tilanteisiin. Osa 
on vanhoja tuttuja, osa uusia. Ru-
kousten lomassa on myös lapselle 
ymmärrettävällä tavalla opetusta 
rukouksesta ja kristillisen uskon 
keskeisestä sisällöstä. Rukouk-
semme on, että se omalta osaltaan 
saisi  ohjata kastettua lasta ”varttu-
maan viisaudessa, iässä ja armossa 
Jumalan ja ihmisten edessä”. 
Kuvitus Eeva Pakarinen. Toinen 
painos, 2014. Hinta 15,- €.

JOULULAHJAKSI 
Perheen pienimmille 
ja isommillekin



221Luterilainen 7-8 /2014

Gustaf A. Aho

Tiedän 
Lunastajani elävän

Tähän kirjaan "Tiedän Lu-
nastajani elävän" on koottu 
Ahon saarnoja, joita on kauan 
säilytetty heikkokuntoisina 
monisteina arkistossa. Jotkut 
näistä on aikanaan julkaistu 
Luterilainen -lehdessä ja muu-
tama vihkosessa "Vanhan Tes-
tamentin esikuvia Jeesukses-
ta". Saarnoja, jotka on painet-
tu Ahon saarnakirjaan "Elävän 
veden virtoja" (3. painos) ei 
ole otettu tähän. Osa kirjoi-
tuksista on tarkoitettu opetus- 
tai hartauslukemiseksi, eikä 
varsinaisesti saarnoiksi, mikä 
ei kuitenkaan haitanne ym-
märtäväistä lukijaa. Loppuun 
on liitetty kaksi Ahon pitämää 
esitelmää. Kieliasua on hyvin 
varovasti paikoin uudistettu.

Näissä saarnoissa laki ja 
evankeliumi erotetaan selvästi 
ja lukijan eteen vyörytetään 
Raamatun selkeät todisteet Ju-

malan vihasta syntiä kohtaan 
ja hänen kaikille syntisille 
valmiina olevasta armostaan, 
joka on ilmestynyt risti in-
naulitussa ja ylösnousseessa 
Vapahtajassamme Jeesuksessa 
Kristuksessa. Sana rohkaisee 
uskovia osallistumaan Herran 
työhön ja viemään ilosanomaa 
toisillekin
Kirjan saamme painosta mar-
raskuun aikana, siis sopivasti 
jouluksi. Sen hinta on 20,-
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Riippumatta siitä, mitä joulu itse kullekin merkitsee, lähes kaikki 
viettävät joulua. Annetaan ja saadaan lahjoja, koti koristellaan kuusin ja 
kynttilöin, valmistetaan jouluruokia. Monilla on tapana kuunnella jouluis-
ta musiikkia. Etsitään oikeaa tunnelmaa ja muistellaan lapsuuden jouluja. 

Ihmiset suhtautuvat jouluun eri tavoin. Toisille joulu on nopeasti ohi 
menevä loma-aika, toisten elämässä joulu on läsnä koko vuoden. Nämä 
jälkimmäiset alkavat valmistautua seuraavan joulun viettoon heti, kun 
edellisen joulun koristeet on riisuttu. Heitä sanotaan jouluihmisiksi.

Sanotaan, että joulussa tärkeää on toisten muistaminen, rakkauden ja 
välittämisen osoittaminen tavalla tai toisella. Siksi jo pitkin vuotta jou-
luihmiset panevat merkille asioita, joista läheiset voisivat iloita. Lapsia 
on kiva muistaa myös aivan konkreettisesti. Myönnän kyllä, että lahjan 
antaja saa tästä iloa ehkä enemmän kuin lahjan saaja.

En väheksy ulkonaisia joulunviettotapoja. Mielelläni olisin minäkin 
jouluihminen. Mutta kaikki se ulkonainen touhu on tyhjää ja turhaa, jos 
oikea sisältö puuttuu. Joulun sisältö on kuitenkin niin valtava, että sen 
rinnalla kaikki muu on tarpeetonta: Jumala lahjoittaa itsensä minulle.

 Olen saanut lahjoista suurimman: Herran Jeesuksen. Hän antoi itsen-
sä. Hän ei pyytänyt vastalahjaa. Kun me syntiset ihmiset saamme jolta-
kulta lahjan, alamme miettiä vastalahjaa. Myös lahjan antaja voi odottaa 
jotakin vastalahjaksi. Mutta eikö tämä ole jonkinlaista kaupankäyntiä? 
Jumala ei käy kanssamme kauppaa, sillä ei meillä ole mitään, mitä hänelle 
voisimme antaa.

Jeesus sanoo, ettei hän tullut palveltavaksi vaan palvelemaan. Hän tu-
lee meidän Vapahtajaksemme kasteessa, ehtoollisessa, jumalanpalveluk-
sessa, jokaisena elämämme päivänä Raamatun sanassa. Hän antaa itsensä 
minulle ja näin minulla on oikea joulu joka päivä. Jospa voisin ottaa tämän 
lahjan vastaan niin kuin pieni lapsi, joka ei tarjoa vastalahjaa eikä pohdi 
omia ansioitaan tai rikkomuksiaan. 

”Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra” 
(Luuk. 2:11).

               Mummi

Jouluihmisiä
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Sanomme ilmoitetuksi Jumalak-
si sitä, minkä Jumala on ilmoittanut 
itsestään, ja salatuksi Jumalaksi sitä, 
minkä Jumala on salannut ja mitä hän 
ei ole ihmisille ilmoittanut. Tämän 
erotuksen tekee Raamattu, ja se on 
hyvin tärkeä uskoville, varsinkin niil-
le, joille on ominaista pohtia asioita.

Luther aikanaan painiskeli tä-
män erotuksen kanssa ja kirjassaan 
Sidottu ratkaisuvalta piti ehdotto-
man tärkeänä, että tutkimme Juma-
laa hänen ilmoituksensa nojalla eli 
Pyhän Raamatun sanasta.

"HERRA on sanonut tahtovan-
sa asua pimeässä”, julisti Salomo 
temppelin vihkiäisjuhlassa (1 Kun. 
8:12). Vaikka Jumala ilmestyi kirk-
kaudessaan, hän kuitenkin salasi 
itsensä. Kansan oli jäätävä sen 
varaan, mitä Jumala selvästi sanoi. 
Samalla lailla hän ilmestyi Siinail-
lakin. Toisaalta oli suuri kirkkaus, 
toisaalta pimeys. Mutta Jumalaa ei 
voitu tutkia niistä kummastakaan, 
vaan sitä oli seurattava, mitä hän 
sanoi. Siitä, kun Jumala ilmestyi Is-
raelille Siinailla, Raamattu kertoo: 
”Vuori paloi tulena, joka loimusi 
sisimpään taivaaseen asti pimeyden 
ja synkkien pilvien keskellä. Ja Her-
ra puhui teille tulen keskeltä. Sanat 

te kuulitte, mutta ette nähneet hänen 
muotoansa, kuulitte vain äänen. Ja 
hän ilmoitti teille liittonsa, jonka 
hän käski teidän pitää, nimittäin ne 
kymmenen käskysanaa.” (5 Moos. 
4:11-13) Myöskään Uuden liiton 
aikana Jumala ei ole ilmoittanut 
meille asioita, jotka kuuluvat hänen 
salattuun valtasuuruuteensa. Sen 
sijaan meidän on pitäydyttävä Ju-
malan vakavaan armotahtoon, että 
hän todella tahtoo pelastaa jokai-
sen uskon kautta Poikaansa. Tähän 
liittyvät asiat hän on ilmoittanut 
Raamatussa, ja sen sanoista meidän 
tulee pitää kiinni ja niiden mukaan 
ohjata uskomme. 

Kaikkiin asioihin, jotka kuulu-
vat Jumalan valtasuuruuden piiriin, 
myös joulun ihmeisiin, liittyy asi-
oita, joihin turmeltunut järkemme 
loukkaantuu, ja jos seuraamme sen 
ajatuskulkua, lopputuloksena on 
joko epätoivo tai paatumus. Mutta 
evankeliumiin uskoessamme ja 
Sanassa pysyen meille loistavat 
Kristuksessa rakkaat taivaallisen 
Isän kasvot. Arvoitukset ratkeavat 
sitten siellä, missä saamme katsella 
Herraa kasvoista kasvoihin hänen 
kirkkaudessaan (1Kor. 13:12).

                                            MS

Jumala haluaa olla 
pimeässä
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Joulu-Luterilaisessa v. 1969 on kirkkoisä Hieronymuksen kir-
joitus, jossa hän kertaa sydämessänsä tapahtuneesta keskustelusta 
Jeesuslapsen kanssa. Hieronymus kirjoittaa: ”Minä lausun… minun 
täytyy jotakin antaa sinua itseäsi varten tai muuten minä menehdyn 
murheeseen”. Jeesuslapsi vastaa: ”Rakas Hieronymus, kun sinä olet 
niin antelias. niin tahdon sanoa sinulle, mitä voit antaa minulle: Anna 
minulle syntisi, paha omatuntosi ja kadotustuomiosi.”

Rakas ystävä
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Samalla tavalla puhuu Jeesuslapsi meillekin tänä jouluna. ”Mistä 
sitten johtuu, että minä kuulen vallan toisenlaisen äänen sydämessäni, 
äänen, joka sanoo: Jeesus vaatii sinulta täydellisiä tekoja, täydellistä 
rakkautta, suurempaa intoa, enemmän hurskautta, vilpittömämpää 
katumusta? Jos hän ei näitä sinulta saa, olet kadotettu.” – Tämä ääni 
ei ole Jeesuksen ääni. Se on järjen ääni. Sielunvihollinen on yllyt-
tänyt sen näin puhumaan. Hän näet yrittää riistää sinulta todellisen 
jouluilon.

Jeesus ei tullut maailmaan vaatimaan ja tuomitsemaan. Hän tuli 
pelastamaan ja palvelemaan syntisiä. Älkäämme siis, ystävät, tänä 
jouluna miettikö miten voimme tyydyttää hänen vaatimuksiaan. Sillä 
tavalla emme löydä omantunnon rauhaa, emmekä myöskään siten saa 
voimaa ja intoa häntä palvelemaan. Kuunnelkaamme sen sijaan kun 
Jumala Sanassaan meille sanoo: ”Katso Jumalan Karitsaa, joka pois 
ottaa maailman synnit.” Antakaamme Jeesukselle syntimme – kaikki 
pahat ajatuksemme, pahat sanamme, pahat tekomme, kaikki laimin-
lyöntimme. Uskokaamme, että hänen verensä puhdistaa meidät niistä 
kaikista. Näin tulee omantunnon ja sydämen rauha Näin tulee halua 
ja voimaa palvella häntä.

Ei muuta lahjaa Jeesus
sulta pyydä

Kuin että annat hälle
syntisi

Ei hän sua tuomitse, ei hän suo syytä
Hän tuli maksamaan sun velkasi.

On joulu tosi riemun juhla sulle
Kun syntitaakkas Jeesus kantaa saa

Kun uskot, että sulle 
tuomitulle

Hän voiton toi – sua yhä
puolustaa.

                                                                                  R. Efraimson
                                  Kirjoitus on julkaistu vuoden 1974 Joulu-Luterilaisessa
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Rakas Jeesus, rukoilen sinua tietäen, että olet minutkin lunastanut. 
Tahdon tuoda eteesi ne pienet lapset, jotka olet ottanut nimiisi kasteen 
armossa. Anna heidän kasvaa sinun tuntemisessasi ja johdata heidän elä-
määnsä niin, että he eivät uskosta lankeaisi pois, vaan saisivat kuulla ja 
oppia jatkuvasti evankeliumin sanaa. Anna vanhemmille, isovanhemmille 
ja kummeille uskoa ja taitoa näitä pieniä ohjata.

Minun Herrani, Jeesus Kristus, sinä tiedät, miten moni nuori on alttarin 
edessä vannonut sinua seuraavansa ja vaikka kuolevansa ennen kuin sinut 
kieltävät. Sinä tiedät, että monelle on käynyt niin kuin Pietarille, joka si-
nut kielsi. Palauta luopuneet lapset! Armahda tuhlaajapoikia ja –tyttäriä! 
Vedä heitä puoleesi, kallis Pyhä Henki! Muistuta maailmaan eksyneitä 
siitä opetuksesta, mitä he vanhemmilta ja seurakunnalta ovat saaneet, että 
he, niin kuin tuhlaajapoika Jeesuksen vertauksessa, muistaisivat sinun 
hyvyytesi, rakkautesi ja pohjattoman armosi ja palaisivat takaisin.

Sinä Jeesus, tahdot tuhlaajalastesi palaavan. Niin kuin sinä itkit Je-
rusalemia, sinä itket yhä luopuneita lapsiasi. Kaiken päivää sinä ojennat 
käsiäsi heidän puoleensa. Sinä et heitä ulos yhtäkään, joka sinun tykösi 
tulee. Sinun rakkautesi on rajaton. Siihen turvaten ja luottaen jätän kaiken 
sinun haltuusi. Amen!

             Mummi

”Mutta Israelista hän sanoo: "Koko päivän minä olen ojentanut käsiä-
ni tottelematonta ja uppiniskaista kansaa kohden."”Room.10: 21

”Minä olen suostunut niiden etsittäväksi, jotka eivät minua kysyneet, 
niiden löydettäväksi, jotka eivät minua etsineet; minä olen sanonut kan-
salle, joka ei ole otettu minun nimiini: Tässä minä olen, tässä minä olen!  
Koko päivän minä olen ojentanut käsiäni uppiniskaista kansaa kohden, joka 
vaeltaa tietä, mikä ei ole hyvä, omain ajatustensa mukaan.” Jes. 65: 1-2

Sydän huokaa

Rukous lasten puolesta
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Tilaajien huomioon
Vuoden 2015 Luterilaisen vuosimaksu on 25 euroa. Sen voi 
maksaa suoraan Luterilaisen tilille ilman laskua. 
Maksun saaja: Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko, 
Luterilaisen toimitus. Tilinumero: FI15 8000 1700 3033 09 
Säästämme näin laskutuskuluja. Kiitoksia paljon!

Avioliittoon vihitty
Mika André Bergman Helsingin Tunnustuksellisesta Luteri-
laisesta Seurakunnasta ja Matilda Elina Joenpelto Helsingissä 

23.8.2014.

Uuden vuoden rukous
Kirkasta tää uusi tie,
joka uuteen vuoteen vie.
Näytä matka, suunta anna
vaarain tiellä, Jeesus, kanna!

Auta aina ymmärtämään
hyvä tahtos käsittämään,
vaikka joskus kyynelin
tieni vastaanottaisin.

Armokättes suoja anna,
sylissäsi lastas kanna,
etten tieltäs lankeis pois,
armos että luonain ois.

Sanassasi turvani,
siinä annat neuvosi. 
Siinä Jeesus, Ystäväni
olet aina lähelläni

Kirjasta Hiljainen tuuli
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Kirjan ovat suomeksi toimittaneet Matti Leisola ja Pekka Reinikai-
nen. 125 sivua. Tekijät Reinhard Junker, Siehfried Scherer, Daniel Keim. 
Niko Winkler, Markus Widenmeyer, Hendrik Ullrich. Datakirjat. 

Viime numerossa kerroimme Matti Leisolan kirjasta Evoluutiouskon 
ihmemaassa. Nimi oli siinä valitettavasti lyhentynyt, mutta tässä on nyt 
kirjan oikea nimi. Nyt Matti Leisola on yhdessä Pekka Reinikaisen kans-
sa julkaissut suomeksi kirjan, jonka tekijäluettelo muodostuu monista 
alan johtavista tutkijoista. Kirja sisältää paljon koeteltua ja harkittua tie-
toa. Kirja kiinnittää huomiota siihen, että erilaiset maailmankatsomukset 
ovat vaikuttaneet tutkijoiden asenteisiin ja lopputuloksiin. Kirjan toimit-
tajat tunnustautuvat kristilliseen maailmankatsomukseen, joka sisältää 
Raamatun ilmoittaman luomisen.

Professori Tapio Puolimatka on kirjoittanut tämän  ajankohtaisen kir-
jan. Julkaisija: Suunta kirjat. 256.s. Aiheesta pyysi asiantuntijalausuntoa 
eduskunnan lakivaliokunta Tapio Puolimatkalta, joka on kasvatuksen 
teorian ja tradition professori Jyväskylän yliopistossa. Tästä lausunnos-
taan Puolimatka teki sitten laajemman esityksen ja julkaisi sen kirjana. 
Kirja jaettiin kaikille kansanedustajille. Suosittelemme kirjaa kaikille 
aiheesta kiinnostuneille ja asian kanssa painiskeleville.

Kuten Luterilaisen lukijat tietävät, STLK:n kristinoppi on käännet-
ty igbon kielelle ja leviää Nigeriassa Imo-heimon keskuudessa. Kirjan 
kääntäjä Chief Nwokoro pitää kirjaa aivan omana henkilökohtaisena 
lähetystyö- eli evankelioimisvälineenä. Sen lisäksi, että hän on levittänyt 
sitä seurakuntiin, hän on kutsumassa koolle kirjan esittelytilaisuuden 
marraskuun 22. päivälle. Esittely on tarkoitettu erityisesti sikäläisille 
valtion virkamiehille, joiden hän toivoo hankkivan kirjaa joululahjoiksi.

Elämä Nigeriassa ei ole helppoa. Neljä miestä oli tullut Nwokoron ko-
tiin ja ryösti kaikki perheen kännykät. Heillä oli aseet, mutta onneksi am-
muskelua ei tapahtunut. Jumala antakoon heille apunsa ja joulurauhan.

Evoluutio ja biologinen informaatio

Uusia kirjoja

Lapsen ihmisoikeus: oikeus isään ja äitiin
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Kastettu
Niilo Nestori Katara, syntynyt 5.8.2014, on kastettu Tampereen Tun-
nustuksellisessa Luterilaisessa Seurakunnassa 14.9.2014. "Muista 
minua, Herra, armolla, jota kansallesi osoitat, etsi minua avullasi, 
että minä näkisin sinun valittujesi onnen, iloitsisin sinun kansasi ilolla, 

kerskaisin sinun perintöosasi kanssa" (Ps. 106:4–5).

1. Lupaus vaimon siemenestä ja lupaus Nooalle  
2. Lupaus Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille
3. Lupaukset Moosekselle ja Israelin kansalle  
4. Lupaus Daavidille, lupaus Uudesta liitosta profeettojen kautta
5. Lupaukset täyttyvät: Kristuksen syntymä, kuolema ja ylösnousemus  
6. Uuden liiton lupaukset

Lasten ja nuorten talvileiri
Teema: Lupausten Jumala

Sunnuntai 28.12. 
12.00 Lounas
13.00 Avaus ja majoittuminen
14.00 Jumalanpalvelus (HPE)
15.30 Kirkkokahvit
16.20 Oppitunnit nuorille ja lapsille
17.00 Päivällinen
18.30 Joululauluja
19.00 Iltahartaus
20.00 Iltapala
Ohjelmaa nuorille
Maanantai ja tiistai 
8.30 Aamiainen
9.30 Aamuhartaus
10.30 Oppitunnit nuorille ja lapsille
11.30 Joululauluja

12.00 Lounas
Ulkoilua / askartelua
15.00 Päiväkahvi
16.20 Oppitunnit nuorille ja lapsille
17.00 Päivällinen
18.30 Joululauluja
19.00Iltahartaus
20.00 Iltapala
Ohjelmaa nuorille
Keskiviikko 31.12. 
8.30 Aamiainen
9.30 Aamuhartaus
10.30 Oppitunnit nuorille ja lapsil-
le11.30 Joululauluja ja päätöshartaus
12.00 Lounas
Pakkaus ja loppusiivous

Koko leirin hinta on 50 € ja 20 €/vrk (huom. vrk ei päivä).
Samasta perheestä max kahdesta lapsesta. Ei alennuksia työttö-
mille / opiskelijoille jne. ilmoittautuminen viimeistään 20.12.,
          Dani Puolimatka, 044 0802861, dani.puolimatka@gmail

Oriveden Siitamassa 28–31.12. 2014
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Seurakuntien toimintaa

Helsinki, Fabianinkatu 13 A 1: Ju-
malanpalvelukset joka sunnuntai klo 
11. HPE 9.11. ja 30.11., jolloin myös 
joulujuhla, 11.1. ja 8.2. Joulukirkko to 
25.12. klo 16 (HPE) Pyhäkoulu sun-
nuntaisin klo 10 (ei ehtoollispyhinä). 
Hämeenlinna, Saaristenkatu 22: Ju-
malanpalvelus (HPE) su 16.11., 21.12, 
18.1., ja 15.2. klo 14.
Joensuu/Kontiolahti, Jumalanpal-
velus (HPE) ke 12.11., 10.12., 7.1. ja 
4.2. klo 19.
Jyväskylä. Jumalanpalvelus sun-
nuntaisin klo.16:00.Parilliset viikot, 
Brockwell, Tyyppäläntie 8 C 19; pa-
rittomat viikot (HPE), Keisala, Keski-
sentie 1 B 55. Poikkeus: Jumalanpal-
velusta ei ole su. 28.12. ja 4.1.
Keuruu / Haapamäki, Jumalanpal-
velus to 6.11. klo 13.
Kokkola, Jumalanpalvelus (HPE) pe 
7.11., to 4.12., pe 9.1. ja 6.2. klo 18.30.
Kyyjärvi, Jumalanpalvelus (HPE) pe 
7.11., to 4.12., pe 9.1. ja 6.2. klo 14.
Lahti,  Rajakatu 7: Jumalanpalvelus 
joka sunnuntai klo 10. HPE 16.11., 
23.11, 7.12., 21.12., 4.1., 18.1., 25.1., 
1.2., 15.2. Ei jumalanpalvelusta 28.12. 
Raamattutunti ke 5.11., 19.11. ja 3.12. 
klo 15. Jouluaaton hartaus ke 24.12. 
klo 15. Joulukirkko to 25.12. klo 10. 
Uudenvuodenpäivän jumalanpalvelus 
to 1.1. klo 10. 
Pori, Marttala, Valtakatu 7: Jumalan-
palvelus (HPE) la 8.11., 6.12., 10.1. ja 
7.2. klo 17.

Siitamaja: Joululeiri lapsille ja nuo-
rille 28.–31.12., ilmoittautuminen vii-
meistään 20.12., Dani Puolimatka, 044 
0802861, dani.puolimatka@gmail.com 
. Joulukirkko 25.12. klo 12 ja jumalan-
palvelus (HPE) 28.12. klo 14. 
Tampere, Marttala, Hämeenpuisto 39 
A: Jumalanpalvelus joka sunnuntai klo 
14. HPE 23.11., 14.12., 25.1. ja 22.2. 
Poikkeava kellonaika 14.12. klo 13. 
Jumalanpalvelusta ei ole 28.12. Joulu-
juhla ehtoollisen vieton jälkeen 14.12. 
noin klo 14. Nuorten kokoontumisia. 
Seuraavat ajat ovat varmistuneet: 12.11. 
ja 10.12. Kellonaika on 18:30. Paikoista 
ja muista nuorten kokoontumisista saa 
tietoja Vesa Hautalalta, 040-8445368. 
Sähköposti vesa8985@gmail.com
Turku, Vähä-Hämeenkatu 12: Juma-
lanpalvelus (HPE) la 20.12., 17.1. ja 
14.2. klo 15.
Tyrnävä: Jumalanpalvelus (HPE) pe 
5.12. klo 15.30.
Vaasa, Marttala, Kirjastonkuja: Juma-
lanpalvelus (HPE) la 8.11., 6.12., 10.1. 
ja 7.2. klo 11.
Muualla pyyntöjen ja sopimuksen 
mukaan.

Radiohartaus Yle radio 1 ti 2.12. 
klo 18.50, teol. maist. Markus 
Mäkinen-Taina
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