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HERRAN ILMESTYMISTÄ ODOTTAVAT 
Luuk. 19:11-28 
 
11. Jeesus esitti vielä kuulemassa oleville 
vertauksen, koska hän oli lähellä Jerusale-
mia, ja he luulivat, että Jumalan valtakunta oli 
heti kohta ilmestyvä.  
12. Hän sanoi: "Eräs ylhäisöön kuuluva mies 
lähti matkalle kaukaiseen maahan saadak-
seen siellä nimityksen kuninkaaksi ja sitten 
palatakseen.  
13. Hän kutsui luokseen kymmenen palveli-
jaansa, antoi heille kymmenen maanea ja 
sanoi heille: 'Asioikaa näillä, kunnes minä 
palaan'.  
14. Hänen kansalaisensa kuitenkin vihasivat 
häntä ja lähettivät hänen jälkeensä viestin-
viejiä sanomaan: 'Emme halua tätä miestä 
kuninkaaksemme'.  
15. Saatuaan kuninkuuden ja palattuaan hän 
käski kutsua eteensä palvelijat, joille hän oli 
antanut rahat, saadakseen tietää, mitä kukin 
oli niitä käyttämällä ansainnut.  
16. Ensimmäinen tuli esiin ja sanoi: 'Herra, 
sinun maanesi on tuottanut kymmenen 
maanea'.  
17. Hän sanoi tälle: 'Hyvä on, sinä hyvä pal-
velija. Koska olet vähimmässä ollut uskolli-
nen, sinä saat hallita kymmentä kaupunkia'.  
18. Toinen tuli ja sanoi: 'Herra, sinun maa-
nesi on tuottanut viisi maanea'.  
19. Hän sanoi tälle: 'Hallitse sinä viittä kau-
punkia'.  

20. Vielä tuli yksi ja sanoi: 'Herra, tässä on 
sinun maanesi, jota olen säilyttänyt liina-
sessa.  
21. Minä pelkäsin sinua, koska olet ankara 
mies: sinä otat, mitä et ole tallettanut, ja kor-
jaat, mitä et ole kylvänyt'.  
22. Kuningas sanoi hänelle: 'Oman sanasi 
mukaan minä tuomitsen sinut, sinä kelvoton 
palvelija. Sinä tiesit minut ankaraksi mieheksi, 
joka otan, mitä en ole tallettanut, ja korjaan, 
mitä en ole kylvänyt.  
23. Miksi et siis pannut rahaani pankkiin, että 
palattuani olisin saanut nostaa sen korkoi-
neen?'  
24. Hän sanoi vieressä seisoville: 'Ottakaa 
häneltä pois se maane ja antakaa se sille, 
jolla on kymmenen maanea'.  
25. He sanoivat hänelle: 'Herra, hänellä on jo 
kymmenen maanea'.  
26. [Kuningas jatkoi:] 'Minä sanon teille: Jo-
kaiselle, jolla on, annetaan, mutta jolla ei ole, 
häneltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on.  
27.Mutta nuo viholliseni, jotka eivät halun-
neet minua kuninkaakseen, tuokaa heidät 
tänne ja teloittakaa heidät minun edessäni'."  
28.Tämän sanottuaan Jeesus lähti nouse-
maan Jerusalemiin, kulkien toisten edellä.  

 
Tulevaisuus – tehtävä - hallintavalta 

Mikä on tulevaisuutesi? Millaiset odotukset Sinulla on tulevaisuuteesi nähden?  
Entä seurakunnan ja maailman tulevaisuuteen nähden?  
 
Mikä on Sinun tehtäväsi nyt ajatellessasi sitä, mikä on edessäpäin? Mikä on se yh-
teisö tai kansakunta, jonka jäsenenä löydät mielekkyyden elämääsi? 
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Kuka ja mikä viime kädessä hallitsee Sinua ja päättää elämäsi asioista? Kenen pal-
velija olet? Kenen Sinä haluat hallitsemaan elämääsi ja antamaan sille mielekkyyden 
ja tehtävän?  

 
Elämään väsyneet 

Monella meistä on unelmia tulevaisuutemme suhteen, mutta minkä varaan voi ra-
kentaa, niin ettei tarvitse lopulta pettyä tai sortua, ettei tarvitsisi päätyä väsyneenä ja 
pettyneenä toteamaan, että pääasia on kuitenkin saada olla edes kohtalaisen hy-
vässä kunnossa ja viettää hiljaista ja rauhallista elämää. 

 
Kansallinen samaistumiskaipuu 

Monella on edelleen unelma suur-Suomesta tai suur-Japanista ja siitä, miten oma 
kasakunta osoittautuu maailman parhaaksi, ihailluimmaksi ja rikkaimmaksi, kansa-
kunnaksi, jonka ajattelua ja kulttuuria on koko muun maailman ihailtava ja kunnioi-
tettava ja kuunneltava. Tällaisen unelmakansakunnan keskellä voisi tuntea oman ar-
vonsa ja kokea tekevänsä todella arvokasta ja pysyvää.  
 
Kun poliitikot sotkeutuvat jatkuvasti kaikenlaisiin väärinkäytöksiin, kun rikollisuus re-
hottaa ja virkamiehistö kavaltaa eläkerahoja ja nuorison moraali kaiken aikaa pahe-
nee, tällaiset unelmat rapisevat tai vaihtuvat yrityksiin edes henkilökohtaisessa elä-
mässä selvitä paremmin tai saada aikaan edes joitain saavutuksia. Kuvaava esi-
merkki ikääntyvässä ja eläköityvässä kansakunnassa oli erään eläkkeelle päässeen 
miehen urotyö: Hän päätti osoittaa olevansa vielä ”terässä” lentämällä tuulipurjeella 
halki koko Japanin, 2000 kilometriä, laskeutuen matkalla maihin vain kolme kertaa. 
Halu edes henkilökohtaisessa elämässä osoittaa voivansa avata itselleen tie eteen-
päin on yhä kova. 

 
Turhuuden ja tarkoituksettomuuden tunto 

Mutta kaiken taustalla ihmissydämiä hiertää syvä turhuuden tunto. Kaikki aikaan-
saannokset on pian unohdettu. Elämä liukuu käsistä, mitään pysyvää ei saa aikaan. 
Kalvava kuolemanpelko, joka raivokkaasti pyritään torjumaan tietoisuudesta, syövyt-
tää sisintä ja vie elinvoimaa. Rahaa kyllä onnistuttiin keräämään ja sitä myös palvottiin. 
Mutta se ei kyennyt antamaan sitä, mitä syvimmin etsittiin. 

 
Mitä rahalla saa? 

Rahalla sai ruokaa, mutta ei ruokahalua. Sillä sai lääkkeitä, mutta ei terveyttä. Rahalla 
sai hyvän sängyn, mutta ei unta. Sillä sai tietoa, mutta ei viisautta. Rahalla sai ehos-
tusaineita, mutta ei kauneutta. Rahalla sai kesämökin, mutta ei kodikkuutta. Sillä sai 
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huveja, mutta ei iloa. Sillä voi hankkia ystäviä, mutta ei ystävyyttä. Sillä voi palkata 
palvelijoita, mutta sillä ei saanut uskollisuutta. Sillä voi hankkia hiljaisia elinpäiviä, 
mutta ei sydämen rauhaa. 

 
Jeesus muuttaa elämän 

Jeesus kertoi tämän päivän tekstimme vertauksen sille kansanjoukolle, joka oli juuri 
kuullut Jerikon kaupungin rikkaimman miehen tunnustuksen omista vääristä teoistaan 
ja nähnyt, miten hänen elämänsä oli muuttunut Jeesuksen kohtaamisen seurauksena. 
Mies luopui rahoistaan ja lähti Jeesuksen seuraan. Jeesus oli kansan kuullen julista-
nut, että Hän oli tullut etsimään ja pelastamaan juuri Sakkeuksen kaltaisia elämäs-
sään Jumalan yhteyden kadottaneita, turhautuneita, väsyneitä, kadonneita ihmisiä. 

 
Jeesus matkalla ristin kautta Isän oikealle puolelle taivaaseen 

Jeesus oli matkalla kohti Jerusalemia. Parin viikon sisällä Jeesus oli kärsivä ristin 
puulla Sakkeuksen ja lukemattomien muiden ihmisten syntien syyllisyyden rangais-
tuksen ja avaava ylösnousemuksellaan tien uuteen elämään. Jerusalemista Hän oli 
myös parin kuukauden kuluttua täydellisen pelastustyön valmiiksi saatettuaan nou-
seva Isän luo taivaaseen hallitakseen sieltä käsin kuninkaana siihen asti, kunnes Hän 
tulee suuressa kirkkaudessaan ja osoittaa koko ihmiskunnalle oman kuninkuutensa. 

 
Vääriin odotuksiin oikaisu 

Jerusalemiin oli Jeesuksen kanssa matkalla suuri joukko muitakin. Pääsiäisjuhlille 
kokoontuisi pari miljoonaa juutalaista laajalta alueelta koko Rooman valtakunnasta. 
Kolmen ja puolen vuoden julkinen toiminta oli nostattanut kansassa erityisesti Gali-
leasta kotoisin olevissa suuria odotuksia, vaikka Juudeassa Jeesusta vastustettiin ja 
kansan johtomiehet olivat jo päättäneet selvittää välinsä Jeesuksen kanssa. Sekä 
Jeesuksen opetuslapset että suuri kansanjoukko elätti toivetta siitä, että Jeesus ju-
listautuisi kuninkaaksi, Messiaaksi, joka vapauttaisi kansan Rooman ikeestä ja pa-
lauttaisi kansakunnan Salomonin ajan loistoon. Kaiken tämän Messias tekisi ihmeel-
lisellä jumalallisella valtuutuksella. Odotukset olivat siis korkealla, matkalaiset sekä 
pelkäsivät että toivoivat suurta taistelua ja sen seurauksena tulevaa vapautusta. 
 
Tälle odotuksia täynnä olevalle joukolle Jeesus puhui tekstimme vertauksen ja oikoi 
heidän vääriä odotuksiaan Jumalan valtakunnan luonteesta, sen ilmestymisen ajan-
kohdasta ja siitä tiestä, joka johtaisi Kristuksen kirkkauden ilmestymiseen.  
 
Jeesus selitti, millaisesta kuninkuudesta oli Hänen kohdallaan kysymys. Jeesus ei tu-
lisi juhlilla perustamaan poliittista ja ulkonaista Jumalan valtakuntaa, vaan kärsimi-
sensä ja kuolemansa kautta hengellisen valtakunnan, jossa totuus ja armo hallitsisivat 
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siihen asti, kunnes Hän tulee toisen kerran takaisin maan päälle kirkkaudessaan. 
Jeesus oli ja on Kuningas nytkin, Hän istuu Isän valtaistuimella ja hallitsee nytkin 
kaikkea, mutta vasta Hänen toisessa tulemisessaan Hänen kuninkuutensa ja her-
ruutensa tulee kaikille ilmeiseksi. 

 
Historiallinen tausta 

Jeesuksen vertauksella oli historiallinen taustansa. Jeesus puhui sen ehkä hyvinkin 
lähellä Herodes Suuren pojan Arkelauksen rakentamaa komeaa palatsia, joka sijaitsi 
Jerikossa, rikkaiden kaupungissa noin 60 kilometrin päässä Jerusalemista. Betlehe-
min lapset murhanneen Herodes Suuren kuoltua Rooman keisari Augustus jakoi 
maan neljään osan, ja asetti Arkelauksen yhden ruhtinaaksi. Arkelaus ei kuitenkaan 
ollut tyytyväinen nimitykseensä, siksi hän päätti lähteä Roomaan keisarin luo saa-
dakseen nimityksen kuninkaaksi. Mutta hänen hallintonsa oli ollut siihen asti niin vä-
kivaltaista, että alueen asukkaat lähettivät lähetystön Roomaan keisarin luo valitta-
maan hänen hallinnostaan. Sen seurauksena Arkelaus ei lopulta saanut nimitystä 
kuninkaaksi ja myöhemmin hänet erotettiin ja lähetettiin maanpakoon, missä hän kuoli 
vuonna 18. 

 
Jeesus on kuningas? 

Kun Jeesus lähti kaukaiseen maahan, tarkoittaako se sitä, että Jeesus siirsi kunin-
kuutensa vasta toiseen tuloonsa asti. Ei siitä ollut kysymys. Kysymys oli siitä, että 
Jeesus siirsi kuninkuutensa julkisen ilmestymisen myöhemmäksi. Kuolemallaan ja 
kärsimyksellään Jeesus seppelöitiin Kuninkaaksi ensin piikkikruunulla ja sitten tai-
vaaseen astumisen hetkellä jumalallisen kirkkauden kruunulla. Jeesuksen taivaaseen 
astuminen oli Hänen kruunauspäivänsä, niin kuin Filippiläiskirje asian kertoo: 
 
5.Olkoon teilläkin se mieli, joka oli Kristuksella Jeesuksella. 6.Vaikka hänellä oli Ju-
malan muoto, hän ei pitänyt voittamanaan etuna olla Jumalan vertainen. 7.Hän tyh-
jensi itsensä, otti palvelijan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, eläen ihmisenä ihmisten 
joukossa. 8.Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan 
saakka. 9. Sen tähden onkin Jumala ylentänyt hänet korkealle ja antanut hänelle ni-
men, kaikkia muita nimiä korkeamman. 10.Kaikkien polvien, sekä taivaissa että maan 
päällä ja maan alla olevien, on siksi notkistuttava Jeesuksen nimeen. 11.Jokaisen 
kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.  (Fil. 
2:5-11) 
 
Kysymys ei siis ole siitä, että Jeesus ei vielä hallitsisi, vaan siitä, että Hänen kunin-
kuutensa ilmestyminen kaikille nähtävällä tavalla toteutuu vasta Hänen toisessa tu-
lemisessaan. Hän tulee takaisin ja toteuttaa pyhät ja vanhurskaat tuomionsa. Synti 
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hävitetään lopullisesti ja alkaa totuuden, vanhurskauden ja rakkauden valtakunta.  
 
Jeesuksen paluun odotus 

Uskova kristitty suuntautuu tähän lopullisen voittoon. Hän ei ajattelekaan tätä ajallista 
elämää syntymän ja kuoleman välisenä jaksona, vaan uuden syntymän ja Jeesuksen 
toisen tulon välisenä jaksona. Hän odottaa Jeesuksen tuloa. Herra voi palata milloin 
tahansa. Hän on ilmoittanut millaiset merkit edeltävät Hänen paluutaan. Tärkein niistä 
on se, että evankeliumi julistetaan kaikille kansoille todistukseksi, ennen Herran pa-
luuta. Jeesuksen paluu on varma, siksi meidän ei tule väsyä tai menettää toivoamme. 
 
Saarnaamisen lähtökohtana ja kaiken muunkin tekemisen lähtökohtana tulee olla se, 
että jos Jeesus tulee kesken tämän saarnan, sen sisällön täytyy olla sellaista, että 
Jeesus itse voi keskeytyksettä jatkaa siitä, mihin minä jäin. 

 
Palvelijoiden tehtävä 

Mitä nyt sitten Herran palvelijoiden tulee tehdä sinä aikana, kun Kuninkaan näkyvä 
paluu vielä viipyy. Tämä vertaus ja Jeesuksen toinen vertaus viidestä, kahdesta ja 
yhdestä talentista ovat eri vertauksia. Talenttivertauksessa on kysymys siitä, että 
Herra jakaa omilleen erilaisia lahjoja hyvän ja viisaan tahtonsa mukaan. Meidän teh-
tävämme on käyttää Häneltä saamiamme lahjoja evankeliumin eteenpäin viemisessä.  
 
Tämänkertaisessa vertauksessa kaikki kymmenen palvelijaa saavat yhtä paljon rahaa, 
joka tarkoittaa niitä tilaisuuksia ja mahdollisuuksia, joita Herra antaa omilleen toteuttaa 
tehtäväänsä julistaa Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta.  
 
Palvelija, joka käytti nämä mahdollisuudet huolellisesti, saa kiitosmaininnan: ”Sinä 
hyvä palvelija!” Hän saa palvelustaan palkaksi uuden suuremman tehtävän, hallita 
kymmentä kaupunkia. Puolet mahdollisuuksistaan käyttänyt saa vastaavasti viisi 
kaupunkia hallittavakseen, mutta mahdollisuutensa pelkonsa vuoksi hukannut, me-
nettää senkin, mitä hänelle jo oli annettu.  
 
Elämän laki on sellainen, että mahdollisuutensa hyvin käyttäneelle annetaan aina 
uusia mahdollisuuksia. Se taas, joka ei tilaisuuksiaan käytä hyväkseen, menettää 
lopulta kykynsä toimia Herran nimen kunniaksi ja ihmisten sielujen pelastukseksi.  

 
Kristuksen tuomioistuin ja viimeinen tuomio 

On huomattava, että kaikki kolme palvelijaa ovat Herran omia. He eivät kuulu Hänen 
vihollisiinsa, joille viimeisellä tuomiolla kuuluu hirveät sanat: ” Menkää pois minun 
luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen.”  
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(Matt. 25:41)  
 
Kysymys on pelastuneista ja Jumalan armosta lopulta taivaalliseen kirkkauteen pää-
sevistä ihmisistä. Heille ei kuulu mitään kadotustuomiota, koska he ovat Kristuksen 
veren tähden saaneet syntinsä anteeksi. Mutta myös he saavat Kristuksen tuomiois-
tuimella kuulla arvion omasta palveluksestaan Herran paluuta odottaessaan: 
10.Sillä meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi 
sen mukaan, mitä on ruumiissa ollessaan tehnyt, joko hyvää tai pahaa. 11. Kun siis 
tiedämme, mitä Herran pelko on, me koetamme saada ihmisiä uskomaan,…  (2. Kor. 
5:10-11) 

 
Jumalan pelko - ihmispelko 

Oikea Jumalan pelko, oikea alamaisuus Herran kuninkuudelle saa meidät julistamaan 
pelastuksen evankeliumia. Jos väärä ihmispelko estää meitä julistamasta evanke-
liumia ja todistamasta Herrasta, meidän vaelluksemme on hedelmätöntä ja elä-
mämme rakennus ikään kuin palaa poroksi. Mutta Kristuksen armon tähden sellai-
nenkin palvelija kyllä pelastuu taivaan kirkkauteen: 
11.Muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä on pantu, ja se on Jeesus Kristus. 
12.Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä 
tai oljista, 13.kunkin työ on tuleva ilmi. [Tuomio]päivä, joka ilmestyy tulessa, koettelee, 
millainen kunkin aikaansaannos on. 14.Jos jonkun tekemä rakennus kestää, hän saa 
palkan. 15.Se taas, jonka tekemä rakennus palaa, kärsii vahingon. Hän itse kuitenkin 
pelastuu, mutta kuin tulen läpi.  (1. Kor. 3:11-15)  

 
Mielekäs elämä 

Jos haluat, että unelmasi ihannevaltakunnasta pääsee joskus toteutumaan, ainoa 
vaihtoehtosi on Jumalan valtakunta. Kaikki muut valtakunnat katoavat lopulta kuin 
usva. Mutta Herran Jeesuksen paluu on varma. Sen vakuutena on Hänen ristinsä ja 
ylösnousemuksensa voitto. Jeesuksen paluu on sitä paitsi ehkä hyvinkin lähellä.  
 
Jos haluat, että elämäsi tässä ajassa on mielekästä ja että sen merkitys jatkuu aina 
iankaikkisuuteen asti, ainoa vaihtoehto on omistaa elämä Jeesuksen evankeliumin 
jakamiseen niille ihmisille, jotka ovat vielä ulkopuolella. Kaikki muu lopulta menettää 
merkityksensä, mutta valtava riemu on niillä, jotka saavat olla kirkkaudessa monen 
sellaisen kanssa, jotka ovat kuulleet pelastuksen sanoman häneltä: 
Taidolliset loistavat niin kuin taivaanavaruus loistaa, ja jotka saattavat monia van-
hurskauteen kuin tähdet, aina ja iäti.  (Dan. 12:3) 
 
Mutta mitään tästä et voi saavuttaa, ellet tunnusta piikkikruunulla kruunattua Jeesusta 
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omaksi Vapahtajaksesi ja taivaallisella valtaistuimella istuvaa Kristusta Kuninkaaksesi 
käymällä Hänen eteensä tunnustaen syntisi ja syyllisyytesi ja omistamalla Häneltä 
anteeksiantamuksen ja pelastuksen armo. Herra haluaa Sinut palvelukseensa. 

 

Kutsu Herran työhön 
Lopuksi pieni esimerkki siitä, miten Herra kutsuu omansa palvelukseensa. Nuori 
opiskelunsa aloittanut 15-vuotaana elämänsä ensimmäisessä kristillisessä tilaisuu-
dessa Jeesuksen kohdannut Eiichi Itoo kertoo:  
 

Vuoden 1924 lokakuun eräänä aamuna olin pitämässä aamurukoushetkeä piskeli-
ja-asunnossani. Luin Matteuksen evankeliumista:  
"Jeesus kulki ympäriinsä kaikissa kaupungeissa ja kylissä, opetti heidän synagoo-
gissaan, saarnasi valtakunnan evnkeliumia ja paransi kaikenlaisia tauteja ja vaivoja. 
Nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt 
kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Hän sanoi opetuslapsilleen: 'Eloa on paljon, mutta 
työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkor-
juuseensa.'" (Matt. 9:35-38) 
 
Olin ennenkin lukenut tämän kohdan, mutta olin aina ajatellut, että se ei kuulu minulle 
vaan papeiksi tai evankelistoiksi aikoville. Mutta sinä aamuna Jumala pysäytti minut 
tämän sanan ääreen. Se alkoi puhua seuraavaan tapaan:  
- On paljon ihmisiä, joiden tulisi pelastua, mutta vähän niitä, jotka pelastuvat. Se joh-
tuu työmiesten vähyydestä. Kysymys ei ole siitä, että olisi vain vähän niitä, jotka on 
määrätty pelastumaan ja paljon niitä, joiden pelastuminen ei ole edes tarpeen. Ju-
malan tahto on, että jokainen ihmisen pelastuisi uskomalla Jeesuksen evankeliumiin, 
mutta vain harvat pelastuvat, koska evankeliumin julistajia on liian vähän. Siksi Japa-
nin kirkko ei kasva. Sinun tulee pyytää elon Herraa lähettämään työntekijöitä elon-
korjuuseen. Asia koskee sinua. Niin, myös sinun pitää lähteä työhön. Lähde sinä 
kertomaan Jeesuksen teoista, jotta mahdollisimman moni voisi pelastua! 
 
Näin Jumala puhutteli minua ja jouduin todella ahtaalle. Viivyin pitkää tämän Jumalan 
sanan edessä ja rukoilin, mutta en kyennyt heti vastaamaa Herralle:  
- Tapahtukoon, Jumala, Sinun tahtosi! 
Tiesin, että Japanissa pastorien tulot ovat pienemmät kuin muiden ihmisten. Minun 
velvollisuuteni perheen vanhimpana poikana oli auttaa taloudellisesti perhettäni eri-
tyisesti nyt, kun se eli  köyhyydessä vararikon seurauksena. Siksi minun olisi mah-
dotonta ryhtyä papiksi.  
Mutta Jumalan sana ei antanut periksi:  
- Näistä olosuhteista huolimatta antaudu evankeliumin julistajaksi! 
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Olin aivan hämmennyksissäni. Rukoilin kauan polvillani ja pyysin Jumalaa taivutta-
maan sydämeni kuuliaiseksi Hänen tahdolleen. Päätin jäädä koulusta pois ja rukoilla 
siihen asti, kunnes voisin vilpittömin mielin vastata myöntävästi Herran kutsuun. 
 
Taistelu Jumalan sanan haasteen edessä jatkui pitkään. En kyennyt tekemään rat-
kaisua. Vihdoin iltapäivällä saatoin suureksi helpotuksekseni rukoilla: 
- Herra, johdata minua tahtosi mukaan. Jos tahdot tehdä minusta evankelistan, jätän 
taloustieteen ja lain opiskelun ja aloitan opiskelut teologisessa tiedekunnassa. 

 
Entä Sinä? 

Herra ei ehkä kutsu Sinua pastoriksi tai työntekijäksi, mutta Sinulle Jeesuksen omalle 
kuuluu tänään kutsu: Käytä ne tilaisuudet, jotka Herra Sinulle päivittäin antaa osoit-
taaksesi ympäristöllesi Jeesuksen pelastavaa rakkautta. Herrasi on palaamassa ku-
ninkuudessaan! 
 
Jos vielä olet Jumalan valtakunnan ulkopuolella vaikka ehkä hyvinkin läheinen si-
vustaseuraaja, Jeesus kutsuu Sinua. Hän on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä 
on kadonnut! 

 
 
 
 
 
 


