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HERRAN PALVELIJATAR 
Luuk. 1:26-38

26. Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean
kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, 
27. neitsyen luo, joka oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosef-nimiselle miehelle.
Neitsyen nimi oli Maria. 
28. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi: Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun
kanssasi." 
29. Maria hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi
merkitä. 
30. Enkeli jatkoi: "Älä pelkää, Maria. Sinä olet saanut armon Jumalan edessä. 
31. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. 
32. Hän on oleva suuri, ja häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi. Herra Jumala antaa
hänelle hänen [esi-]isänsä Daavidin valtaistuimen. 
33. Hän on oleva Jaakobin huoneen Kuningas iäti. Hänen valtakunnallaan ei ole oleva
loppua." 
34. Maria kysyi enkeliltä: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun en ole ollut yhteydessä miehen
kanssa?" 
35. Enkeli vastasi: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut.
Sen tähden myös sitä pyhää, joka syntyy, on kutsuttava Jumalan Pojaksi. 
36. Myös sukulaisesi Elisabet kantaa kohdussaan poikalasta vanhalla iällään. Tämä on
kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi. 
37. Eihän Jumalalle mikään ole mahdotonta." 
38. Maria sanoi: "Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle sinun sanasi
mukaan." Niin enkeli lähti hänen luotaan. 

Keiko Fujiin valinta
Vaikea perhekriisi ajoi 50 vuotiaan japanilaisen naislääkärin Keiko Fujiin etsimään
Jeesusta. Hän entinen buddhalainen nunna löysi Jeesuksen elämänsä Vapahtajaksi. Itse
asiassa hän oli jo lukiossa ollessaan päässyt tutustumaan sekä kristinuskoon että
buddhalaisuuteen. Molempia tutkittuaan hän tajusi, että niitä ei voisi mitenkään sovittaa
yhteen. Siksi hän joutui tekemään valinnan näiden väliltä. Hän kertoi uskoon tulonsa
jälkeen, että valinta ei ollut vaikea. Ilman muuta hän valitsi buddhalaisuuden. Ja minkä
vuoksi? Siksi että hän oli aivan oikein päässyt ymmärtämään, että kristinusko olisi
merkinnyt ikuista alamaisuutta ja Jumalan palvelijaksi suostumista, mutta sen sijaan
buddhalaisuus lupasi sellaista valaistusta, korkeamman tietoisuuden tasoa, jolla hän olisi
saattanut saada koko maailmankaikkeuden salaisuudet omaan hallintaansa. 

Keiko Fujuu hakeutui lääkäriksi valmistuttuaan yli kolmeksi vuodeksi buddhalaiseen
luostariin ja antautui kokosydämisesti uskonnollisiin harjoituksiin, joiden päämääränä oli
tuon valaistuksen saavuttaminen. Mutta kaikista ponnistuksista huolimatta hän joutui
näkemään, että hän ei kyennyt saavuttamaan valaistusta. Kun häntä oltiin asettamassa
noviisien ohjaajaksi ja opettajaksi, hän päätti luopua luostarielämästä, koska halusi olla
rehellinen itselleen. Hän palasi lääkäriksi, meni naimisiin ja sai kaksi lasta. Lopulta Jeesus
sai hänen sydämensä hallintaansa. Uskoon tulonsa jälkeen hän tajusi, että hän ei ollut
suinkaan valinnut nuoruudessaan kristinuskon ja buddhalaisuuden vaan nöyryyden ja
ylpeyden väliltä.
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Miksi elän?
Marian päivän, aihena on "Herran palvelijatar". Kysymys on siis nöyryydestä eli ihmisen
asettumisesta Herran eteen tunnustaen Hänen päätös ja hallintavaltansa omaan
elämäänsä. Vain ihminen, joka on saanut vastauksen elämänsä peruskysymykseen, on
Herran palvelija tai palvelijatar. Kysymyshän kuuluu: "Ketä varten minä elän?" "Millainen
olet Sinä, Herra, jota tahdon palvella?" Tämä kysymys tehdään siis kasvotusten Herran
edessä ja polvillaan Hänen totuuttaan ja armoaan kumartaen. 

Moni suomalaisen ei kuitenkaan tuota kysymystä koskaan itselleen aseta. Sen sijaan
hänen sisintään hiertävät kysymykset: "Mitä mieltä koko tällä elämälläni oikein on? Mitä
varten ylipäänsä olen tänne syntynyt? Mitä minun pitäisi tehdä, voidakseni elää onnellista
elämää" Tällaiset kysymykset ovat eksyneen, Jumalasta erossa janoissaan erämaata
laahustavan ihmisen tuntomerkkejä.  

Kysymys "Mitä varten, miksi elän?" on itse asiassa väärä kysymys. Vääriin kysymyksiin
on mahdotonta saada oikeita vastauksia. Kysymykseen kätkeytyy salaisen ylpeä ja
valheellinen asenne, että ihminen muka voisi itse elää omaa elämäänsä. Raamattu
osoittaa, että et voi elää sanan varsinaisessa merkityksessä, ennenkuin olet palannut
Luojasi ja Lunastajasi yhteyteen. Erossa Jumalasta ihminen on hengellisesti kuollut eli
syvimmässä merkityksessä ei elä ollenkaan.

Kun ihminen on tajunnut tilansa vailla elämää, alkanut etsiä elämän lähdettä Vapahtajaa
ja on Jeesuksen uhriveren kautta päässyt Herran yhteyteen ja osalliseksi todellisesta
elämästä, kysymys ei enää kuulukaan, "miksi elän" vaan "KENELLE elän?" Herran
yhteydessä elävälle ei ole ratkaisevaa, MITÄ hän elämässään tekee, vaan tekeekö hän
kaiken sen, mitä hän tekee itse Herraa Jeesusta varten.  Hänen suurimmaksi halukseen
tulee saada yhä syvenevä vastaus kysymykseen: "Kuka ja millainen oletkaan Sinä, joka
minut pelastit ja annoit minulle oman elämäsi". Herran yhteyteen päässyt etsii syvempää
yhteyttä Vapahtajaan ja haluaa antaa elämänsä yhä kokosydämisemmin Hänen
käyttöönsä. Samaan tapaan kuin syvästi rakastuneen ihmisen kysymys ei ole "miksi
elän", vaan "ketä varten elän", pelastettukin suuntaa elämänsä rakasta Vapahtajaa kohti.
Jeesus, kuka Sinä olet? Vapahtaja, miten voisin palvella Sinua tänään? 

Pyhästä Hengestä siinnyt Jeesus Kristus
Marian päivän sanoma on tiivistetty uskontunnustuksemme sanoihin: "...minä uskon
Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi
Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta..." Jumalan Pojan tuleminen ihmiseksi vastaa
syvimmiltään kysymykseen "Kuka ja millainen Jeesus olet?" Jumalan tuleminen ihmiseksi
on Jumalan armon käsittämätön ihme, josta käsin vasta voimme ymmärtää Jeesuksen
Golgatan kärsimyksen syvyyden ja synnit sovittavan voiman. Jeesuksen ruumiillinen
ylösnousemus, joka sinetöi Hänen saavuttamansa voiton synnin, kuoleman ja
Sielunvihollisen vallasta, oli myös johdonmukaista seurausta siitä, että Jeesus sikisi
Pyhästä Hengestä. Jumala itse tuli neitsyt Marian synnyttämässä Pojassa keskellemme.
Marian päivän sanoma vastaa kysymykseen: Kuka ja millainen Jeesus on? 

Marian kaksinkertainen onni
Mariassa, nuoressa vaatimattomassa neidossa, Herra löysi sopivan välikappaleen
suunnitelmansa toimeenpanoon. Enkeli ylisti Mariaa autuaaksi eli onnelliseksi.
Tapahtumasarja Nasaretissa kertoo meille siis myös, miten aito usko, joka taivuttaa



3

sydämensä Herran palvelukseen, tekee ihmisestä syvimmässä merkityksessä onnellisen.
Marian autuus ja onni oli kaksinkertainen.  

Ensiksikin enkeli ilmoitti Marialle, että hän oli pelastettu. Hän eli armosta Jumalan
yhteydessä. Armahtaessaan ihmiä ja ottaessaan heidät yhteyteensä Jumala ei
milloinkaan halua jättää heitä epätietoiseksi tästä ihanasta tosiasiasta. Jumalalla on aina
ollut lähettiläänsä, jotka ovat julistaneet katuville, syntinsä ja köyhyytensä tunteville
ehdotonta armoa, täyttä vapautusta, lyhentämätöntä anteeksiantamusta Jeesuksen
nimessä ja veressä.  

Toisaalta Maria onneen kuului se, että Herra oli valmistanut häntä varten tehtävän. Hän
sai toteuttaa omassa elämässään Herran suunnitelmia. Hän sai elää Herralle. Hän otti
Herralta vastaan sen tehtävän, jonka Jumala oli hänelle suunnitellut. Hän suostui Herran
palvelijattareksi ilman ehtoja. 

Vaikka luterilaisina kristittyinä meillä on kaikki syy torjua katolinen Marian palvonta
epäjumalanpalveluksena, emme saa kuitenkaan heittää lasta pesuveden mukana.
Raamattu ja myös Herra Jeesus itse ylistää Mariaa autuaaksi. Hänen uskonsa kelpaa
meille esikuvaksi tänäkin päivänä. Jokainen Maria tavoin Herraan turvaava, saa osakseen
Kristuksen tähden lahjavanhurskauden ja Herran häntä varten suunnitteleman tehtävän.
Pelastettu ja Herraa palveleva on tänäänkin syvimmässä merkityksessä onnellinen. 

Jumalan ilmoituksen luonteesta (26-27)
Jumalan toimintatapaan maalimassa kuuluu ilmoittaa omilleen etukäteen siitä, mitä Hän
aikoo tehdä oli sitten kysymys Hänen tuomioistaan tai pelastusteoistaan. Tämä Jumalan
ilmoitus tapahtuu ihmisille ajassa ja paikassa.  Jeesuksen sikiämisen ilmoittajana toimi
enkeli Gabriel, Jumalan luoma enkeliruhtinas. Vastaanottaja oli Nasaretissa asuva Maria,
neitsyt, joka oli tehnyt lupauksen avioitua Joosefin kanssa. Molemmat kuuluivat Daavidin
sukuun. Tapahtumapaikka oli noin 15.000 asukkaan Nasaret, kaupunki kauppatien
varrella. Roomalaisten sotilaiden yöpymispaikkakuntana se oli saavuttanut niin
turmeltuneen kaupungin maineen, että myöhemmin hurskaan Natanaelin kysymys: "Voiko
Nasaretista tulla mitään hyvää?" oli täysin perusteltu. Suurimmankin turmeluksen keskeltä
Herra löysi kuitenkin sydämiä, jotka turvautuivat Hänen sanansa lupauksiin.  

Herran lähettiläs kulki Jerusalemin ja sen temppelin ohi, sillä Jumalan säädöksellä
pyhitetyn paikan olivat valloittaneet rahanahneus, viisasteleva Raamatun kirjoitusten
halveksunta ja ulkokultainen muotomeno. Jumala on usein joutunut kulkemaan niiden
paikkojen ohi, jotka on Hänen nimelleen rakennettu, koska niistä ei ole löytynyt Herran
sanalle vastaanottavia sydämiä, mutta aina Hän on löytänyt jonkun, josta Hän on saanut
välikappaleen omaan työhönsä.  

Gabrielin välittämä ilmoitus tapahtui vuorovaikutteisesti. Hän kertoi Jumalan viestin
Marialle ja Maria sai esittää kysymyksensä ja sai niihin vastauksensa. Marian oli
mahdollista joko ottaa ilmoitus uskossa vastaan tai sitten torjua se. Tänäänkin Herran
Sana on keskellämme, mutta saavuttaa vain sen sydämen, joka avautuu sen
vastaanottamaan, uskoo ja seuraa sitä. Herran palvelija ja palvelijatar saa nähdä Jumalan
armotyön elämässään.  
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Pelastuksen armo (28) 
"Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi: Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun
kanssasi."    
Maria uskoi Vanhan Testamentin lupauksiin. Hänen suhteesta Jumalan todellisuuteen
kertoo se, ettei hän hämmästynyt itse enkelin ilmestymistä - yliluonnollinen on uskovalle
sydämelle luonnollista - vaan siitä, mitä enkeli puhui hänelle.  

Marian hämmästys johtui siitä, että Gabriel tervehti häntä "armoitettuna eli armon
saaneena". Marian saaman armon sisältö oli siinä, että itse Herra Jumala oli hänen
kanssaan. Tervehdys ei viitannut Marian tehtävään, vaan Marian asemaan Jumalan
edessä. Maria usko oli vilpitöntä turvautumista Jumalan armolupauksiin, Aabrahamin
uskoa. Jumala oli lukenut sen hänelle vanhurskaudeksi. Maria oli siis uskon kautta
Jumalalle otollinen ja siksi myös ihminen, jota Herra halusi ja voi käyttää omien
päämääriensä toteuttamiseen. Mariaa ei tehnyt Jumalalle kelpaavaksi se, että hän sai
toimia Jeesuksen äitinä, vaan hänen uskonsa Jumalan sanan lupauksiin. 

Maria hämmästyi tervehdystä myös siksi, että hän ei ollut vilpittömästä uskostaan
huolimatta koskaan tajunnut kuinka suuren armon Hän oli saanut osakeen Jumalan
lapseudessa. Moni muukin Herraan uskova kristitty tekee kovin harvoin loppuun asti
johtopäätöksiä sen armon suuruudesta, joka hänellä on Kristuksen omana ja Hänen
yhteydessään.  

Tänäänkin Herran omilla on täysi syy hämmästellä ja ylistää Herran armon suuruutta:
Synneissään Jumalan tuomion ansainnut pääseekin Jeesuksen veren kautta Jumalan
yhteyteen ja taivaallisen perinnön omistajaksi. Muista, että jos turvaat Herraan, olet
vanhurskas, olet Kristuksen kanssaperillinen olet Jumalan lapsi, olet osallinen
iankaikkisesta elämästä jo nyt. Herran on muistutettava meitä saamamme lahjan
suuruudesta, sillä vasta taivaan kirkkaudessa pääsemme kokemaan täyteydessään sen,
jonka jo kuitenkin uskon kautta omistamme.  

Palvelustehtävän armo (30-33)
Enkeli jatkoi: "Älä pelkää, Maria. Sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Sinä tulet
raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.
Jumalan armo on kaksinkertaista. Hän antaa ensin pelastuksen armon ja sitten
pelastetulle armon palvella Häntä. Jumala voi ja tahtoo ottaa käyttöönsä ne, jotka ovat
uskon kautta Häneen oikeassa suhteessa, vanhurskautettuja ja joiden kanssa Herra itse
on. Pelastavan työn välikappaleina ei Jumala käytä muita kuin armahtamiaan ja
yhteyteensä liittämiä. 

Maria sai tehtäväkseen synnyttää Jeesuksen ja kasvattaa Häntä Joosefin kanssa.
Tehtävään kuului myös antaa lapselle nimeksi Jeesus: "Jumala on Pelastus". Mitään
korkeampaa ja ihanampaa Jumalan olemuksesta ei voida sanoa, kuin se, että Hän on
Pelastaja. Jeesuksen nimeen on jokainen ihminen kerran polvistuva ja tunnustava, että
Pelastaja Jumala, Jeesus, on myös Hallitsija, Herra.  

Samanlaista tehtävää kuin Maria ei kukaan toinen ihminen ole saanut. Kuitenkin eräässä
mielessä jokaisen Jumalan lapsen tehtävä on ainutlaatuinen. Jumalalla on jokaista
omaansa varten eri tehtävä. Vaikka Jumala voi viedä oman maailmanhallintansa ja
pelastussuunnitelmansa päätökseen, vaikka Sinä et taipuisikaan Hänen käyttöönsä, silti
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vain Sinä voit tehdä sen tehtävän, jonka Hän on Sinulle suunnitellut. Ratkaisevaa ei ole
tehtävän suuruus, vaan se, haluatko olla uskollinen sille, mitä Herra antaa
hoidettavaksesi. Muista tehtäviesi arvoa ei määrää se, mitä teet, vaan se Herra, jolle sen
teet.  

Rohkaisu
Tehtävän antaessaan Herra antaa myös rohkaisun sen suorittamiseen ja tarvittavan
armon - oman rakkautensa ja läsnäolonsa - niin että Sinä voit myös täyttää tehtäväsi
Jumalan suunnitelman mukaan. "Älä pelkää, Maria. Sinä olet saanut armon Jumalan
edessä." Jos tuijotamme vain omiin mahdollisuuksiimme, emmekö Jumalan armon
mahdollisuuksiin, emme palvelukseen lähde emmekä siinä pitkään jaksa. 

Maria tehtävän tarkoituksena oli Jeesuksen synnyttäminen. Sen seurauksena tuli ilmi,
millainen Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan on ja millainen on Jumalan valmistama
pelastus: Jeesus - Jumala ja ihminen.  
"Hän on oleva suuri, ja häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi. Herra Jumala antaa hänelle
hänen [esi-]isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän on oleva Jaakobin huoneen Kuningas iäti.
Hänen valtakunnallaan ei ole oleva loppua." (32-33)  
Vaikka Marian tehtävä oli ainutlaatuinen, syvimmiltään jokaisen kristityn tehtävä on sama
kuin Mariankin. Kun Pyhän Hengen kautta ihmiseen asumaan asettunut Herra Jeesus
pääsee toimimaan omansa kautta, niin Jeesuksen suuruus, Hänen valtansa päättää
pelastetun asioista ja Hänen kuninkaallisen hallintansa iankaikkisuus alkaa näkyä.
Uskovan tehtävä on tuoda ilmi Kristuksen vapauttavaa kuninkuutta synnin ja kuoleman
keskellä. 

Miten se on mahdollista? (34-35)
Neitseestäsyntymisen ihmeestä on käyty keskustelua. Epäilijöitä on riittänyt.
Mielenkiintoista on se, että ensimmäinen epäilijä oli Maria itse. 
Marian kysymys: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun en ole ollut yhteydessä miehen
kanssa?" oli mitä luonnollisin. Siinä ei ollut sitä epäuskoa, jolla tämän päivän epäilijät
asiaan suhtautuvat. Hehän asettavat epäuskossaan Raamatun sanan ja enkelin
ilmoituksen epäilyn alaiseksi. Marian kysymys nousi hänen Jumalan sanan mukaisesta
moraalisesta vaelluksestaan ja halusta tietää, kuka olisi hänen tulevan lapsensa isä.  

Enkeli vastasi: "Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan.
Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi." Enkelin
vastaus osoitti, että Lapsen Isä tulisi olemaan Jumala ja Lapsi sikiäisi Pyhän Hengen
vaikutuksesta.  

Itse asiassa enkeli ei selittänyt, miten ihme tapahtui. Eihän Maria olisi kuitenkaan voinut
ihmettä ymmärtää. Gabriel kertoi sen sijaan, KUKA ihmeen tekee. Pyhästä Hengestä
siinneenä Jeesus on syntisen Marian Poikanakin synnitön ja täydellinen ihminen. Jeesus
edustaa Isän edessä ihmiskuntaa. Pyhästä Hengestä siinneenä Jeesus on myös
todellinen Jumala, Jumalan Poika, joka edustaa ihmisten edessä Jumalaa. Jeesuksen
Kristuksen olemuksen salaisuus on avain sille, että Hän on ihmisille tie Jumalan luo ja
Jumalan armolle tie ihmisten luo. Jeesus Kristus on suuri Välimies ihmisten ja Jumalan
välillä. Vain Hän saattoi sovittaa ihmiskunnan synnit ja tuottaa iankaikkisen pelastuksen.

Pyhä Henki synnyttää ihmisen tänään uudesti, jotta Kristus saisi pelastetussa muodon ja
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jotta pelastetun kautta Hänen valtakuntansa leviäisi. Ihminen pelastetaan palvelemaan.
Sekä pelastus että palvelu ovat armoa, jonka Jumala lahjoittaa Pyhän Henkensä kautta.

Todistus Jumalan teoista (36)
Jumala tietää, että me tarvitsemme rohkaisua niihin tehtäviin, joihin Hän meitä lähettää.
Hän tietää, myös sen, että toiset Herran käytössä olevat voivat rohkaista meitä. Siksi
Gabrielkin viittasi Jumalan tekoihin Elisabetin elämässä: 
"Myös sukulaisesi Elisabet kantaa kohdussaan poikalasta vanhalla iällään. Tämä on
kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi."  
Meidän kokemamme Jumalan armon ihmeet eivät ole vain meitä varten. Herra haluaa,
että kertoisimme niistä toisille ja niin rohkaisisimme toisiamme uskossa. Herra haluaa,
että jaamme kokemamme Jumalan armon keskenämme. 

Jumalalle ei mikään ole mahdotonta (37)
Lopuksi Gabriel vie Marian kaiken kristillisen palveluksen salaisuuteen: "Eihän Jumalalle
mikään ole mahdotonta."  
Jumalan kaikkivaltius kuuluu Jumalan olemukseen. Se on helppo tunnustaa teoriassa,
mutta sen varaan jättäytyminen vaatii uskon rohkeutta ja selkeää päätöstä vaeltaa
Jumalan tahdon mukaan. Jumalan kaikkivaltius merkitsee sitä, että Hän on toteuttava
tahtonsa ja suunnitelmansa lopullisesti kaikesta vastustuksesta huolimatta. Mutta
onnellinen on se, joka vaeltaa Hänen tahdossaan. Silloin hän saa vaeltaa Kaikkivaltiaan
varjossa. Kristillisellä palvelulla ei ole menestymisen mahdollisuuksia, jos me
turvaudumme tämän maailmanajan voimiin, menetelmiin, rahaan, ihmisten suosion
etsimiseen. Todellista apua ihmiset eivät löydä muualta kuin siltä Herralta, joka on synnin,
kuoleman ja Sielunvihollisen voittanut. 

Marian usko (38)
Marialle ei riittänyt, että hän kuuli Jumalan ilmoituksen. Hän vastasi siihen: "Minä olen
Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan."
Marian uskon olemus oli asettumista Jumalan hallittavaksi, Herran alamaiseksi. "Minä
olen Herran palvelijatar." Hänen elämänsä sisältö määräytyi siitä, KUKA päätti hänen
asioistaan ja KENELLE hän eli. Usko on Jumalan ilmoittaman sanan vastaanottamista
sellaisena kuin se on, tulkitsematta sitä omista ennakkokäsityksistä ja omista haluista
käsin. Rukous "Tapahtukoon Sinun tahtosi!" on uskon ydintä. Herran tahto voidaan ottaa
vastaan, kun Herra tulee ja puhuu meille. Usko vastaa: "Tapahtukoon minulle niinkuin
sanoit." 

Vasta helluntaina Maria pääsi ymmärtämään saamansa tehtävän koko valtavuuden.
Silloin hän ymmärsi, että hänen oma Poikansa hankki kärsimisellään ja
ylösnousemisellaan pelastuksen myös hänelle itselleen. Vaikka Gabrielin ilmestyessä hän
ei vielä ymmärtänytkään tehtävänsä koko suuruutta, hän silti hän otti sen vastaan.  

Herra ei odota meiltäkään muuta, kuin sitä, että suostumme Hänen käyttöönsä. Hän itse
kyllä huolehtii sitten, että eräänä päivänä näemme toteutuneena sen Jumalan
suunnitelman, joka tähtää Hänen valtakuntansa leviämiseen kaikkialle maailmaan, siis
myös lähimpiemme sydämiin. Nyt Hän tarvitsee Sinua tässä tehtävässä. 

Entä Sinä tänään?
Siksi tänään Herra kysyy Sinulta, joka olet Hänen lapsensa: "Tahdotko palvella Minua?
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Tahdotko tehdä sen sillä tavalla kuin minä tahdon?" Katso Hänen pelastusarmonsa
suuruuteen ja lähde rohkeasti viemään evankeliumia eteenpäin. 

Myös Sinulle, joka tiedät olevasi vielä Herran armon ulkopuolella Heralla on asiaa: "Minä
haluan Sinut omakseni. Olen antanut Oman Poikani kärsimään Sinun syntiesi
rangaistuksen, jotta Sinä saisit kaiken anteeksi ja pääsisit yhteyteeni. Käänny, tunnusta
syntisi, pyydä Minut sydämeesi! Halua Sinut, jotta veisin Sinut taivaalliseen kirkkauteeni.
Haluan Sinut, myös voidakseni antaa Sinun elämällesi todellisen sisällön jo tänään. Minä
tarvitsen Sinua! Vain Minun luonani löydät onnen ja autuuden. Tule tänään luokseni!"   


