ILON VALTAKUNTA
Luuk. 1:39-45
39. Niinä päivinä Maria lähti matkaan ja meni kiiruusti erääseen Juudan vuorimaan
kaupunkiin.
40. Saavuttuaan Sakarjan taloon hän tervehti Elisabetia.
41. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, lapsi hypähti hänen kohdussaan, ja Elisabet
tuli täytetyksi Pyhällä Hengellä.
42. Hän puhkesi puhumaan kovalla äänellä ja sanoi: "Siunattu sinä vaimojen joukossa, ja
siunattu sinun kohtusi hedelmä!
43. Kuinka minulle tapahtuu tämä, että Herrani äiti tulee luokseni?
44. Kun tervehdyksesi ääni tuli korviini, lapsi hypähti ilosta kohdussani.
45. Autuas sinä, joka uskoit, sillä sinulle Herralta tullut sana on täyttyvä."
Marian päivä - ilon päivä
Marian päivän valoisa ja iloinen sanoma tuo kirkkaan välähdyksen paastonajan ja
lähenevän kärsimysviikon tummiin sävyihin. Niin tehdessään se viittaa Jeesuksen
kärsimyksen, kuoleman ja ylösnousemuksen tuottamaan suunnattoman suureen iloon.
Tuskien tien päätöksenä oli syntymässä uusi ilon ja riemun valtakunta. Kärsimystiensä
loppuun asti kulkenut korotettu Herra oli vuodattava Isän luota taivaasta oman Pyhän
Henkensä kaiken lihan ylle. Helluntaina oli alkava Pyhästä Hengestä syntyneiden uusi
suku, Jumalan seurakunta.
Riemuitseva seurakunta
Riemua täynnä oleva Elisabetin ja Marian tapaaminen on hieno kuva Pyhästä Hengestä
elävän seurakunnan luonteesta. Itse asiassa kysymys ei ollut vain näiden kahden
odottavan äidin kohtaamisesta. Paikalla oli myös kaksi muuta. Jo kuusi kuukautta
Elisabetin kohdussa kehittynyt Johannes Kastaja. Mutta ennen kaikkea itse seurakunnan
Herra ja Pää oli tapaamisen keskuksessa.
Ääretön ja käsityskykymme täysin ylittävä ihme oli tapahtunut ehkä runsasta viikkoa
aikaisemmin. Pyhä Henki oli laskeutunut Marian ylle, Korkeimman voima oli varjonnut
hänet ja Jeesuksen synnittömän sikiämisen ihme oli tapahtunut. Jumala oli astunut
iankaikkisesta kirkkaudestaan ja tullut Marian kohtuun kehittyäkseen ja kasvaakseen
siellä todelliseen, mutta synnittömään ihmisyyteen.
Pyhästä Hengestä sikiämisen epäilijät
Jeesuksen Pyhästä Hengestä sikiämisen ihmettä ja neitseestä syntymisen tosiasiaa on
viime aikoina jopa suomalaisessa kirkollisessakin lehdistössä - maallisesta
puhumattakaan - epäilty moneen kertaan. Lukemattomat ihmiset ovat korottaneet oman
pienen järkensä tai mitättömän kokemuksensa omaksi jumalakseen ja julistaneet, että
sellaista ihmettä ei ole voinut tapahtua. Itsensä korottavalle epäuskoiselle ei Jumalalla ole
vastausta, joka hänet tyydyttäisi. Jumalan on käytävä murtamaan sellaisen ihmisen
sokeaa uskoa itseensä ja vasta sen jälkeen Hän voi palata itse ihmeen salaisuuteen.
Mutta Herra on valmis käsittelemään jokaisen vilpittömän kyselijän epäilyksiä. Jos oman
pienuutesi ja rajallisuutesi tunnustaen tulet Jeesuksen eteen ja kerrot, että sinä et
ymmärrä tätä ihmettä, kuulut samaan joukkoon kuin Maria itsekin. Ei hänkään voinut
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käsittää tapahtumaa. Enkeli Gabriel ei kuitenkaan pyrkinyt selittämään ihmeen luonnetta.
Eihän pieni ihminen voi ihmettä mitenkään ymmärtää.
Sen sijaan Gabriel kertoi sen, KUKA ihmeen tekee. Gabriel kertoi, että Jumalalle ei
mikään ole mahdotonta. Sen lisäksi Gabriel rohkaisi Mariaa ottamaan Jumalan
osoittaman tehtävän vastaan viittaamalla vanhalla iällään raskaaksi tulleen Elisabetin
elämässä tapahtuneeseen Jumalan työhön. - Meidänkään ei tule lakata kertomasta
Jumalan teoista omassa ja toisten ihmisten elämässä. Niiden kertominen rohkaisee
epäileviä ja arkoja uskomaan Herran sanan.
Marian usko
Maria uskoi enkelin viestin, suostui ottamaan sanan nöyrästi vastaan. Ja ihme oli nyt
tapahtunut. Hän alkoi odottaa lasta, joka oli siinnyt Pyhästä Hengestä ja joka oli ei vain
hänen lapsensa vaan ennen kaikkea hänen Herransa. Marialle asia ei suinkaan ollut
helppo. Jos tämän maailman epäuskoiset leimaavat hänet yhä seksuaalisesti
väärinkäytetyksi lapseksi, joka ei ymmärtänyt mistä oli kysymys ja siksi luuli
synnyttäneensä isättömän lapsen, niin mikä mahtoikaan olla aikalaisten arvio hänestä,
kun kaupungissa alkoi levitä tieto siitä, että Maria alkoi kesken kihlausajan odottamaan
lasta, jonka isä ei ollut Joosef. Mitkään selitykset eivät auttaneet. Jumalalta ilmoituksen
saanutta Joosefia lukuun ottamatta kukaan ei niitä uskonut. Maria oli leimattu nainen,
ivapuheiden aihe. Mutta hänen sydämensä oli samalla pakahtua ilosta ja halusta kertoa
muille, minkä ihmeen Jumala oli tehnyt. Hän olisi halunnut huutaa maailmalle: "Ihme on
tapahtunut, Jumalan lupaama Pelastaja on tulossa maailmaan."
Kaanaan häät
Vielä vuosia myöhemmin Kaanaan häissä Maria seurasi samaa tuntoa. Nyt Jeesus oli jo
alkamassa julkista toimintaansa. Maria tiesi, kuka Hän on. Kukaan opetuslapsistakaan ei
vielä ymmärtänyt sitä niin kuin hän. Siksi äidin sydän huusi: "Osoita jo nyt näille ihmisille,
KUKA olet! Tee ihme niin, että he ymmärtävät ja tunnustavat Sinut Messiaaksi." Tähän
Marian sydämen huutoon Jeesus vastasi tylyltä kuuluostavin sanoin, jotka sanatarkasti
käännettyinä kuuluivat: "Mitä yhteistä on minun ja sinun välillä, nainen. Minun aikani ei ole
vielä tullut." Jeesus tarkoitti niillä, että vaikka Maria oli Hänen äitinsä, Hän oli Marian
Herra eikä ottanut vastaan neuvoja edes omalta äidiltään. Syynkin Jeesus selitti: "Sinun
sydäntäsi puristavaa suuruutista eivät ihmiset tule ymmärtämään edes sen avulla, että
minä teen ihmeitä. Muutan kyllä veden viiniksi, mutta eivät he silti ymmärrä. Vasta kun
minun aikani tulee, he ymmärtävät."
Sanoilla "minun aikani" Jeesus tarkoitti omaa kärsimystään, kuolemaansa ja
ylösnousemustaan. Vasta kun Jeesus oli valmistanut pelastuksen ja vuodatti Pyhän
Henkensä ihmissydämiin, he voisivat nähdä Jeesuksen olemuksen salaisuuden. Ilman
Pyhää Henkeä ei sitä tänäänkään voida ymmärtää eikä tunnustaa.
Kohti Juudan vuorimaata
Maria oli siis uskonut enkeli Gabrielin välittämän Jumalan sanan ja ihme oli tapahtunut.
Joosefkin oli saanut Jumalan viestin ja luopunut ajatuksesta hyljätä morsiamensa.
Hämmennyksen, ilon ja ihmisten pilkkapuheiden aiheuttama kipu sekoittuivat Marian
sydämessä. Hän tarvitsi paikan, jossa hän voisi olla rauhassa ja miettiä asioita. Enkeli oli
antanut hänelle myös vihjeen. Hän päätti lähteä Elisabetin sukulaisensa luo Juudeaan.
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Hän halusi nähdä Jumalan teot Elisabetin elämässä ja halusi jakaa sydäntään sellaiselle
ihmiselle, joka kykenisi häntä ymmärtämään. Hän voisi myös auttaa iäkästä Elisabetia,
jonka odotus alkoi jo kääntyä loppupuolelleen. Niin hän saapui yllätysvierailulle Elisabetin
luo.
Pyhän Hengen täyteys
Kun hän koputti ovea ja Elisabet ilmestyi ovelle tapahtui sellaista, mikä kertoo meille jotain
seurakunnan olemuksesta ja helluntain ihmeestä. Kaikki neljä täyttyivät Pyhästä
Hengestä.
Maria kohdussa Jeesus oli siinnyt Pyhästä Hengestä ja oli siksi täynnä Pyhää Henkeä ja
muiden Pyhällä Hengellä täyttämisen syy. - Vain sellainen seurakunta, jonka keskellä on
Jeesus Kristus itse, saa Pyhän Hengen lahjan ja voi myös uudelleen täyttyä Pyhällä
Hengellä. Jeesus vuodattaa Henkensä, Jeesus täyttää omansa uudelleen. Pyhä Henki
kirkastaa juuri Jeesusta ja korottaa Hänen uhriaan syntiemme tähden ja suuntaa
sydämemme Hänen voittoonsa kuolemasta.
Seurakunnan salaisuus
Seurakunta on Pyhästä Hengestä syntyneiden ihmisten uusi suku. Pelastetut eivät ole
vain Aadamin jälkeläisiä, vaan he ovat saaneet toisesta Aadamista eli Jeesuksesta uuden
syntymisen armon. He kuuluvat uuteen pelastettujen sukukuntaan, joka alkaa
Jeesuksesta. Uudestisyntymässä Jeesus itse ottaa syntisen ihmisen ruumiin Pyhän
Henkensä temppeliksi, puhdistaa sen synnistä ja tuomiosta, antaa oman
lahjavanhurskautensa ja oman uuden elämänsä ihmiseen.
Jeesuksesta syntyneet lähtevät sitten kasvamaan Pyhän Hengen antamaa kasvua, niin
että heidän elämässään Jeesus saa muotoa aina siihen riemulliseen päivään asti, jona
lihan ja synnin vielä monella tavoin ahdistama tomumaja saadaan vaihtaa Jeesuksen
ylösnousemusruumiin kaltaiseen kirkastettuun asuntoon. Seurakunnan salaisuus on siis
sama kuin Marian salaisuus: "Minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa." Tätä
salaisuutta ei maailma tänäänkään ymmärrä eikä näe yhtä vähän kuin se ymmärsi Marian
salaisuuden.
Veljien ja sisarten yhteys
Mutta vaikka maailma ei ymmärräkään, veljet ja sisaret ymmärtävät. Pyhä Henki täytti
seuraavaksi Johannes Kastajan, kuusi kuukautisen sikiön. Johanneksen isä Sakarias oli
saanut enkeliltä ilmoituksen, että Johannes olisi täynnä Pyhää Henkeä jo äitinsä kohdusta
asti. Siksi Johannes hypähti äitinsä kohdussa, kun Marian kohdussa Jeesus Kristus
lähestyi häntä.
Elämän salaisuus ja arvo
Tämä Johanneksen ja Jeesuksen kohtaaminen raottaa meille jotain Jumalan lahjoittaman
elämän salaisuudesta. Se sotkee ensiksikin kaikki meidän hienot teologiset kaavamme
siitä, milloin ihminen saa Pyhän Hengen. Tapahtuuko se ennen vai jälkeen kasteen vai
kaste hetkellä? Kaikkivallassaan Jumala osoittaa, että Hän ei ole meidän kaavojemme
sitoma. Hän voi täyttää jo sikiön omalla Hengellään.
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Samalla tapahtuma on meille ilmoitusta siitä, miten Jumala näkee sikiön ihmisyyden ja
arvon. Voi meitä, jos katsomme, että meillä on oikeus mennä syntymättömien sikiöiden
elämä lopettamaan. Voi jospa pimentyneiden suomalaisten silmät näkisivät, mitä noissa
kauhuteoissa ollaan tekemässä! Voi jospa kätensä vereen tahrineet ja syyllisyytensä
taakoittamat kävisivät parannuksessa Armahtajan luo! Jeesus tuli ja syntyi kärsiäkseen
murhamiesten ja murhanaisten kaikkien syntien tuomion. Hän kukisti myös kuoleman ja
on tuova esiin ylösnousemuksen päivänä myös kaikki murhatut sikiöt.
Johannes ja Jeesus, laki ja evankeliumi
Johanneksen tuleva tehtävä oli julistaa Jumalan lakia sen koko terävyydessään ja
toisaalta osoittaa tulevaa Kristusta, Pelastajaa lain murskaamille sydämille. Johanneksen
ilo Elisabetin kohdussa oli siksi Pyhän Hengen iloa siitä, että Johanneksen julistuksen ja
Jumalan pyhien vaatimusten ja tuomioitten edessä murtuneet saisivat Jeesukselta
täydellisen anteeksiantamuksen. Jeesuksen tuleva uhriveri tulisi riittämään kaikille ja
kaikenlaisille syntisille. Jeesuksessa olisi vapaa pääsy Isän sydämelle armon ja
iankaikkisen elämän osallisuuteen. Tänäänkin Pyhän Hengen täyteydessä iloitsevan
seurakunnan riemuna on Vapahtaja ja Hänessä valmistettu täydellinen ja lopullinen
pelastus.
Meidän on tietenkin vaikea kuvitella, että Johannes olisi ollut äitinsä kohdussa aikuisen
tietoisuuden tasolla. Mutta Pyhän Hengen työ ei rajoitukaan vain meidän ajattelumme ja
tietoisuutemme tasoon. Sen tunkeutuu ihmisen salatuimpiin syvyyksiin asti. Pyhän
Hengen työ on meille korkeimman tietoisuuden tasolla ollessammekin salaisuus, jossa
meidän on tyydyttävä vain siihen, mitä Jeesus sanoi: "Tuuli puhaltaa mistä tahtoo, me
kuulemme sen huminan, mutta emme tiedä mistä se tulee tai minne se menee. Niin on
myös laita jokaisen, joka on Hengestä syntynyt."
Pyhä Henki avaa silmät ja sydämen
Myös Elisabet täyttyi Hengestä. Hänen esimerkkinsä osoittaa, että Pyhä Henki ei vain
toimi syvällä sydämissämme, vaan kohottaa myös tietoisuuden uudelle tasolle. Se taso ei
ole ihmisvoimin itse saavutettavissa, niin kuin voimakkaasti leviävä uususkonnollisuus
meille väittää. Sehän etsii korkeampaa tietoisuuden tasoa mietiskellen tai shamanistisia
kokemuksia etsimällä. Niissä päästäänkin kyllä merkillisiin kokemuksiin, jotka ovat
kuitenkin pimeyden ruhtinaasta kotoisin. Pimeyden ruhtinas lupasi jo lankeemuksen
päivänä sellaista tietoa, jolla saavutetaan Jumalan taso. Pimeyden tiellä joudutaan
kuitenkin järkyttävällä tavalla kokemaan synnin ja valheen sitova voima.
Pyhä Henki vie Raamatun lupauksiin
Pyhä Henki vie taas aivan toiseen suuntaan. Pyhä Henki antoi Elisabetille profetian lahjan
ja täytti myös Maria suun ja sydämen ylistysvirren sanoilla. Molemmissa oli kysymys siitä,
että Pyhä Henki vei heidät syvälle Vanhassa Testamentissa ilmoitettuun totuuteen. Pyhä
Henki osoitti Elisabetille, että nyt oli tapahtunut se, minkä kirjoitukset olivat luvanneet:
"Neitsyt oli tullut raskaaksi". Hänen edessään seisoi Raamatun ennustusten mukaisesti
hänen Herransa äiti. Jumala oli täyttänyt lupauksensa.
Oikea ja väärä profetia
Viime aikoina on keskusteltu paljon oikeasta ja väärästä profetiasta. Tekstimme kertoo,
millaista oikea profetia on luonteeltaan. Pyhästä Hengestä saatu profetia vie Raamatun
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sanaan. Se korottaa Jeesuksen Kristuksen ja Hänen tekonsa keskukseen. Se vie
ylistämään Herran läsnäolosta ja voitosta synnin, kuoleman ja sielunvihollisen vallan yli.
Oikea profeetallinen sana paljastaa myös kuulijoiden synnit, osoittaa niiden todellisen
luonteen voidakseen johtaa heidät Vapahtajan luo. Raamatullinen profetia korottaa
Jeesuksen Herraksi, Vapahtajaksi ja Tuomariksi. Se ei koskaan korota profeettaa.
Elisabet ei Pyhän Hengen täyttämänä korottanut itseään eikä Mariaa, vaan Marian
kohdussa siinnyttä Herraa Jeesusta Kristusta.
Seurakunnan sielunhoito
Pyhän Hengen viesti Elisabetin kautta Marialle kertoo meille myös, millaista on kristillinen
sielunhoito. Ihmisen syvimpiä ongelmia ei voida käsitellä vain sillä, että heitä kuunnellaan
tai heille annetaan mahdollisimman viisaita neuvoja. Näissä asioissa ei sinänsä ole
mitään väärää, mutta ne eivät voi ihmistä pohjimmiltaan auttaa tai parantaa. Kristillisessä
sielunhoidossa on kysymys siitä, että Pyhässä Hengessä jaettu Jumalan sana pääsee
vaikuttamaan ja muuttamaan ihmissydäntä. Todellisen muutoksen kykenee saamaan
aikaan vain Jumala.
Usko ja vaikeudet
Maria oli uskonut, ottanut vastaan Herran sanan ja saanut kokea Herran ihmeen. Mutta
seurauksena olikin kasvava joukko vaikeuksia ihmissuhteissa ja aimo annos
epävarmuutta tulevaisuuden suhteen. Miten tästä eteenpäin? "Oliko valintani, jossa otin
vastaan Herran sanan sittenkään oikea? Olenko mennyt ehkä itse sekaisin? Eihän
tällaista voisi ajatella tapahtuvan juuri minulle, mitättömälle ihmiselle? Sitä paitsi
minussahan asuu niin paljon syntiä, pahoja ajatuksia ja lihallisuutta."
Siunaus
Marian sydän oli siis myllerryksessä, johon hän tarvitsi apua eli sielunhoitoa. Sen Jumala
järjesti Elisabetin profetian kautta. Maria sai ensinnäkin siunauksen Elisabetin suun
kautta. Siunaus ei tarkoita vain sitä, että toivotamme toisille hyvää tai puhumme heistä
hyvää tai rukoilemme heidän puolestaan. Siunaus sisältää toki nekin, mutta siihen sisältyy
enemmän: Se, jota Herra siunaa, saa vaeltaa Herran itsensä seurassa ja saa olla Herran
käytössä. Siunattu elämä kantaa Pyhän Hengen tuottamaa rakkauden, rauhan, ilon,
kärsivällisyyden ja hyvyyden hedelmää. Maria sai tietää, että hänen elämänsä
hämmennys ja jatkossakin kohtaavat monet tuskat tulisivat lopulta kantamaan
iankaikkista hedelmää. Ei vain Maria saisi synnyttää maailman Vapahtajaa, vaan Maria
saisi olla myös alkuseurakunnassa keskeisessä tehtävässä auttamassa monia ihmisiä
samaan uskoon, joka hänet itsensä pelasti.
Autuus uskon kautta
Maria sai myös vakuutuksen, että hän oli autuas. Siltä ei välttämättä hänestä ollut
tuntunut viime päivinä. Autuus, jumalallinen onni ei näet ole ensi sijassa ihania tunteita.
Kyllä Pyhän Hengen synnyttämä riemulaulu eli Marian ylistys vei varmasti hänen
tunteensakin kattoon, mutta myöhemmin oli miekka kulkeva kaikkine kipuineen hänen
sydämensä lävitse. Syvin hänen tuskansa oli, kun hän joutui katselemaan omaa
Poikaansa ristin puulla ja kun hän joutui tunnustamaan, että hänen omat syntinsä olivat
syyt hänen Poikansa kuolemaan.
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Autuudessa on kysymys enemmästä kuin tunteista. Autuus on pelastetun onnea. Se on
tietoisuutta siitä, että Jeesuksen pelastustyö riittää tähän nykyiseen ja tulevaan elämään.
Autuus on osallisuutta iankaikkisesta pelastuksesta. Se on yhteyttä Kristuksessa
ilmaistuun Isän rakkauteen, josta mikään ei voi Herran omaa riistää irti.
Mitä usko on?
Maria oli autuas, koska hän uskoi. Mutta mitä usko sitten oikein on? Mitä erityistä uskossa
on? Miten usko oikein vaikuttaa, kun se pelastaa ihmisen.
Maria oli kuullut Jumalan ilmoituksen. Hän oli vastannut siihen:
"Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit."
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 niin kuin sanoit."
Uskon piirteitä
Usko Jeesukseen on siis sitä, että otamme vastaan Hänen sanansa sellaisena kuin se on.
Sekä sen sanan, joka todistaa meidät syyllisiksi että sen sanan, jolla hän todistaa meille,
että kaikki on maksettu, Golgatan uhri riittää, taivas on meille annettu ihmeellinen lahja.
Usko ei siis ole jotakin sisimmän “kutinaa”, vaan meille puhuvan ja meidän kanssamme
kuolemallaan testamenttiliiton solmineen ihmeellisen Henkilön, Vapahtajamme,
luotettavuuden tunnustamista, sen varaan jäämistä ja siitä iloitsemista. Usko tarrautuu
siihen, mitä Jeesus on tehnyt, se on jäämistä Hänen suuriin käsiinsä.
Epäusko
Epäusko ei suinkaan ole uskon puutetta, niin kuin usein kuvitellaan, vaan tietoista omiin
mahdollisuuksiinsa, omiin kykyihinsä ja omiin ponnistuksiinsa luottamista. Se on asioiden
pitämistä omissa käsissään. Epäusko on sitä, että yritän itse korjata epäkuntoon
joutuneen rannekelloni. Usko on sitä, että vien sen kellosepän korjattavaksi ja annan
hänen tehdä sille juuri sen, mitä hän katsoo tarpeelliseksi.
Usko pysyy Jeesuksessa
Usko on myös pysymistä Kristuksessa. Se ei ole vain menemistä Jeesuksen luo
pyytämään anteeksiantamusta, sitäkin, vaan se on myös jäämistä Jeesuksen luo niin, että
kaikki elämämme yksityiskohdatkin eletään yhdessä Hänen kanssaan. Jeesus ja me
asumme samassa talossa. Jeesus on siellä hyvinä ja huonoina päivinä. Voittojen ja
lankeemusten hetkillä. Pysyminen Jeesuksessa ei siis ole kuin jonkinlaista epätoivoista
tarrautumista rekkitankoon tietoisena siitä, että ennemmin tai myöhemmin voimani
pettävät ja putoan alas. Ei, Jeesuksessa pysyminen on sitä, että emme lähde ulos ja pois
siitä kodista, joka Jeesuksen uhrikuolema ja ylösnousemus meille takaa. Se on alituista
henkilökohtaisen suhteen vaalimista Jeesukseen. Jeesus itse tekee senkin mahdolliseksi,
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että voimme hänessä pysyä. Hänessä olemme aina ja kaikkialla Hänen armonsa
ympäröimiä.
Autuus tulee uskon kautta
Jumala osoitti Elisabetin kautta Marialle, ettei hänen autuutensa ollut hänen tehtävänsä
varassa, ei hänen hurskautensa varassa, vaan sen Herran varassa, jonka hän synnyttäisi
ja joka kantaisi hänenkin syntinsä ristin puulle. Usko ja turvaaminen Jumalaan, joka
valmisti meille täydellisen pelastuksen, antaa meille autuuden.
Seurakuntayhteys
Jumalan seurakunta on tänäänkin Herran omien yhteys, jossa Pyhä Henki vie Sanan
kautta iloitsemaan ja riemuitsemaan Vapahtajasta. Seurakunta on paikka, jossa Jumalan
sana hoitaa sydämiä, synnyttää ja vahvistaa uskoa Vapahtajaan. Seurakunta on uskovien
sydänten yhteys, jossa iloitaan iankaikkisesta ja täydellisestä pelastuksesta.
Seurakunnassa Pyhä Henki korottaa Jeesusta Kristusta niin, että hätääntynyt sielu
uskaltautuu tarttumaan Hänessä tarjottuun iankaikkiseen pelastukseen.
Entä sinä?
Oletko Sinä jo sisällä Jumalan seurakunnassa? Ellet vielä ole, Jeesus kutsuu Sinua
tänään. Jeesus sanoo: "Minä seison sydämesi ovella. Tunnusta syntisi ja pyydä minua
sisälle. Jos niin teet, tulen, annan sinulle kaikki synnit anteeksi, puhdistan sinut kaikesta
vääryydestä, annan sinulle autuuden, jota ei kukaan voi riistää pois. Olen kärsinyt ja
kuollut juuri sinun tähtesi. Olen maksanut velkasi. Olen kukistanut kuoleman. Päästä
minut elämäsi Herraksi ja Kuninkaaksi!"
Jos olet jo sisällä seurakunnassa, kuule mitä Herra vakuuttaa Sinulle: "Jeesuksen uhri
Golgatalla riittää!" Saat olla autuas ja onnellinen, koska olet paennut turvaamaan
Jeesukseen. Käy rohkeasti jakamaan iloasi muiden kanssa. Saat kertoa pelastuksen
salaisuutta muiden uskovien kanssa. Saat siunata toisia. Saat rohkaista muita. Jeesuksen
läsnäolo Pyhässä Hengessä on sinun valtuutuksesi. Saat myös kertoa vielä ulkopuolella
oleville, että Jumala itse tuli tänne maailmaan ihmiseksi heitäkin pelastamaan!
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