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Jeesus ymmärsi periaatteen,
jonka mukaan siemen ei
voi tuottaa hedelmää, jollei
se kuole, kuten Johannes
kirjoittaa evankeliumissaan
Joh. 12:24
Rev. Gayle Claxton
Joulu tulee pian, ja on surullista huomata, että joulun
kaupallista puolta tuodaan esiin joka vuosi entistä
aikaisemmin ja voimakkaammin. Me tiedämme, että
Pelastajamme syntymä ei ollut kaupallinen tapahtuma,
jonka avulla on tarkoitus tehdä rahaa tai luoda uusia
muotivirtauksia, vaan se oli jumalallinen suunnitelma
Isän sydämeltä, joka rakasti meitä niin paljon,
että halusi antaa meille ikuisuuden lahjan!
Jeesuksen syntymän lahja on sen arvoinen, että
siitä kannattaa puhua edelleen. Siitä ei kuitenkaan
kannata pelkästään puhua, vaan se tulisi jakaa
tuhansille ihmisille, niin että hekin voisivat kokea
joulun todellisen merkityksen.
On lähes käsittämätöntä, että Jeesus ylipäänsä
syntyi maailmaan ja eli tarkoituksenaan kuolla
puolestamme, mutta se oli kuitenkin Isän toivon
täyteinen suunnitelma, ja siinä on aihetta juhlaan
ja kiitollisuuteen. Jeesus ymmärsi periaatteen,
jonka mukaan siemen ei voi tuottaa hedelmää,
jollei se kuole, kuten Johannes kirjoittaa evankeliumissaan ( Joh. 12:24). Jeesuksen syntymän
päämääränä oli kuolema – jotta me voisimme
viettää ikuisuuden taivaassa. On kiinnostavaa huomata,
että monet ihmiset haluavat mennä taivaaseen, mutta
juuri kukaan ei halua kuolla! Mitä tarkoitan tällä?
Kyllä, me kaikki kuolemme, mutta missä on ikuisuus?
Raamattu sanoo, että minulle elämä on Kristus ja
kuolema on voitto (Fil. 1:21). Tämä tarkoittaa sitä, että
kaikessa mitä teen tai sanon, elämäni tulee heijastaa
Kristusta! Jeesuksen luonteen heijastaminen kaikessa
tarkoittaa sitä, että näytämme toisille, millainen Hän
on ja millaista on viettää ikuisuus Pelastajamme kanssa!

Yksinkertaisesti sanottuna se tarkoittaa sitä, että
näytämme joka päivä, mikä joulun merkitys on. Syntyi
Pelastaja, joka kuoli jokaisen ihmisen puolesta, ja hän
antaa meille ikuisen elämän lahjan! Siinä on todellinen
lahja! Ja vielä enemmän: meillä on etuoikeus jakaa tuota
lahjaa eteenpäin kaikissa tilanteissa.

Joulun
todellinen merkitys
Kun katsomme omaa vaellustamme Jeesuksen
kanssa, haluan mainita vain yhden asian. Meidän
tulisi elää Hänelle ja Hänen valtakunnalleen kaikessa
mitä teemme. Meistä kuitenkin tulee helposti kovin
”turvallisuustietoisia” evankeliumin suhteen. Anna
kun selitän tarkemmin: Evankeliumi ei ole sanoma
turvallisuudesta – se on sanoma elämästä ja Jumalan
kutsusta. Jos meitä kiinnostaa viedä joulun ja ristin
sanoma ainoastaan turvallisiin paikkoihin, emme
saavuta niitä ihmisiä, jotka ovat paikoissa, joita emme
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pidä turvallisina! Jotkut ihmiset ovat vaaran paikoissa,
ja jonkun täytyy saavuttaa heidät siellä. Meidän täytyy
mennä myös pimeyteen ja ”vaarallisiin” paikkoihin,
saavuttaa siellä olevat kadotetut ja jakaa tämä mahtava
joulun lahja heidän kanssaan. Efesolaiskirjeen 6. luku
kehottaa meitä käyttämään Jumalan koko sotavarustusta.
Miksi? Koska evankeliumi täytyy viedä paikkoihin,
jotka eivät aina ole turvallisia, mutta kun viemme sitä
maailmaan, saamme mennä Jumalan täysi suojelus
mukanamme. Meidän täytyy mennä Juudan leijonan
sanoman kanssa ja osoittaa ihmisille Jumalan Karitsa,

Other languages
available

German
English

ikuinen pelastuksemme. Leijona johtaa meitä Karitsan
luo!
Suzetten ja koko tiimin puolesta toivotamme sinulle
siunattua joulua.
Yhdessä elonkorjuun puolesta
Rev. Gayle Claxton
toinen perustaja ja opettaja
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Tammikuussa Frankfurtin-toimistossamme
alkaa todella jännittäviä asioita, ja meistä olisi
mahtavaa, jos voisit rukoilla kanssamme.
Jos satut olemaan Frankfurtin lähistöllä, tule
mukaan uuteen raamattukoulutukseemme, jonka
nimi on ”Transformation”, eli muutos.

Kyse on viikoittaisesta raamattukurssista, jossa opetetaan
myös profeetallisuudesta. Lue lisää nettisivuiltamme ja
Facebookista, tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen
transformation@vitc.eu

www.voiceinthecity.org

Voice in the City

Nordea Bank • IBAN: FI62 1140 3500 1052 94 • BIC: NDEA FIHH

