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Joulun lupaus ja todistus 
 

 

Taisto Sokan uutiskirje 3/2020 – 11.12.2020 
 

Hyvät Sleyn Itä-Suomen työn ystävät, 

Syksy on hurahtanut nopealla vauhdilla ja adventinaika on jo puolessa välissä. Se on monella tapaa 

poikkeuksellista, kun aluehallintovirasto on linjannut rajoituksia kokoontumisiin myös Itä-Suomessa. 

Monet pikkujoulut on peruttu, samoin Kauneimmat joululaulut. Ehkä jossakin saa vielä kokoontua, mutta 

monet paikat ovat suljettuja. 

Ulkoisten merkkien lisäksi adventinaikamme on toisenlainen myös sisäisesti. Ehkä pelkäämme oman toi 

läheisen sairastumisen puolesta. Yhtenään uutisoitu virustilanne aiheuttaa epävarmuutta nykyhetkeen ja 

ajatuksiin tulevasta. Yleisen ilmapiirin vuoksi saatamme olla erityisen varovaisia ihan vain lähimmäisen 

kunnioittamisen puolesta. On hyvä, ettemme väheksy sitä, joka pelkää tai on uupunut tänä erikoisena 

aikana. 

Jumalan sana rohkaisee meitää myöskin tänä aikana luottamaan häneen, josta kaikki oleva ja elävä on 

saanut alkunsa ja joka pitää kaiken olevaisen koossa. Kolmiyhteinen Jumalamme on sama eilen, tänään 

ja iankaikkisesti. Se ei ole vain vakiintunut ilmaus Jumalasta, vaan hätkähdyttävä tosiasia Jumalan 

suuruudesta. Ennen muuta se viestii se, että Jumala pitää lupauksensa ja pysyy niissä sanoissa, jotka hän 

on kerran lausunut ihmisille. 

Nyt jouluun valmistautuessa nämä Jumalan sanat ja lupaukset tulevat koskettavalla tavalla meitä kohti. 

Raamattu on täynnä erilaisia lupauksia, jotka tähtäävät jouluun ja ennustavat siitä: 

Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. (1. Moos. 22:18) 

Herra, teidän Jumalanne, antaa veljienne joukosta nousta profeetan, 

joka on minun kaltaiseni. (5. Moos. 18:15) 

Tervehtikää poikaa, hänen voideltuaan, suudelkaa häntä, muuten 
Herra vihastuu teihin ja te suistutte tieltänne tuhoon, sillä hetkessä 
syttyy hänen vihansa. Hyvä on sen osa, joka turvaa häneen! (Ps. 2:12) 

Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi 

ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. (Jes. 7:14) 

Tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso. Hän on kuningas, 

joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. (Jer. 23:5) 

Kuva: Pixy.org 



Tässä on vain joitakin Jumalan sanoja, jotka koskevat hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen syntymistä 

ihmiseksi, meidän Vapahtajaksemme, Jumalaksi meidän keskellemme. Samoin kuin Jumala muinaisina 

aikoina antoi joulun lapsesta lupaukset, hän vakuuttaa sen todellisuutta myös jälkikäteen: 

Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille 

Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. (Luuk. 2:10–11) 

Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, 

kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. (Joh. 1:14) 

Julistamani evankeliumi, jonka Jumala on profeettojensa suulla edeltäpäin luvannut pyhissä 

kirjoituksissa, on sanoma hänen Pojastaan. Inhimillisen syntyperänsä puolelta hän oli Daavidin 

jälkeläinen; pyhyyden Hengen puolelta hän oli Jumalan Poika. (Room. 1:2–3a) 

Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen 

vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. (Fil. 2:6–7) 

Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsullaan, ei meidän tekojemme perusteella 

vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti, jonka hän jo ennen aikojen alkua soi meille 

antamalla meille Kristuksen Jeesuksen ja joka nyt on tullut julki, kun meidän Vapahtajamme, 

Kristus Jeesus, on ilmestynyt. (2. Tim. 1:9–10) 

Jumalan sanassa on lupaus ja lohtu siitä, että elämämme on kaiken 

epävarmuuden, pelon ja arkuuden keskellä hänen käsissään. Saamme 

luottavaisin mielin uskoa todeksi tämän armon evankeliumin, että 

Jeesus Kristus, Jumalan Poika, on totisesti syntynyt keskellemme. 

Hän on Vapahtaja, Pelastaja. Mikään ei voi häntä ja hänen voimaansa 

voittaa. Uskon kautta me olemme hänessä ja hän on meissä, eikä siksi 

yhdelläkään hänen omallaan ole mitään syytä pelätä. Iloitse jo nyt 

siitä, että nimesi on kirjoitettu elämän kirjaan, mikä takaa sinulle 

ikuisen elämän ja Taivaan perinnön. Jumala syntyi ihmiseksi ja hän 

on aina kanssasi. 

Tämä armon ja ilon kanssa saamme elää adventinajan, joulun ja uudenvuoden, mutta myös aina 

iankaikkisuuteen asti. Sitä taivaallista riemua odotellessa elämme tässä maailmassa sen mukaan, kuin 

olemme evankeliumista oppineet uutta elämäntapaa Kristuksen käskyn mukaisesti: rakasta lähimmäistäsi 

niin kuin itseäsi. 

Piirin toiminta alkaa jäädä näinä päivinä tauolle ja jatkuu jälleen tammikuun puolessa välissä. Toivomme, 

että koronavirus hellittäisi ja saisimme kokoontua jälleen vapaasti yhteen iloitsemaan ja rohkaistumaan 

evankeliumin sanasta ja keskinäisestä yhteydestä. Rukoilemme myös, että Jumala johtaa tahtonsa 

mukaan Sleyn YT-neuvotteluja ja niiden perusteella tehtäviä päätöksiä erityisesti kotimaantyössä. 

Rukoilkaa myös Itä-Suomen työn puolesta, jotta se voisi jatkua virkeänä ja saada herätyksen tuulia 

Jumalan ylenpalttisen armon mukaisesti, hän kun ei anna kitsaasti, vaan armonsa rikkauden mukaan. 

Myös meillä jokaisella on tehtävä rukoilla ja toimia evankeliumin työssä sillä paikalla, johon Jumala on 

meidät kutsunut ja yhä kutsuu. 

Jumala antaa sovituksen ja 

rakkauden. Kuva: Thenounproject. 



Nyt joulun alla voimme pohtia myös sitä, mitä Sleyn työ meille merkitsee. Taloustilanne on ollut 

haastava ja on aiheuttanut työn tulevaisuudelle epävarmuutta. Tarvitsemme vielä aktiivisempaa 

lahjoittamista, jotta Itä-Suomen piirissä saisimme tuotoilla katettua toiminnan kulut. Olisiko nyt sinun 

paikkasi antaa tällainen lahja Sleylle? Voit lahjoittaa tähän tukirenkaaseen tai valita jonkin toisenkin 

Sleyn työn kohteen osoitteesta www.taivaallinenlahja.fi. 

Joulunajan vietän kotona Helsingissä ja toivon mukaan 

täällä olevan kansainvälisen seurakunnan parissa. 

Rajoitukset kuitenkin näyttävät siltä, että yhteinen 

joulupäivän messu ja sen jälkeen vietettävä joululounas 

jäävät välistä. Toivon kuitenkin, että pääsemme jollakin 

tavalla juhlistamaan joulua näiden ystävien kanssa. 

Vähintäänkin videoimme joulunajan messut, ja olen joissain 

niissä myös saarnaamassa englanniksi. Ennen joulua 

suunnittelen vielä kevään toimintaamme ja kirjoitan 

raamattuopetuksen Sanansaattajaan.  

 

Kiitos kun olette tukeneet tätä työtä, rukoilleet puolestamme ja 

lahjoittaneet omastanne. Kiitos myös kaikesta 

palvelualttiudesta eri kokoontumisissamme, joissa yksi on 

huolehtinut järjestelyistä, toinen muiden kutsumisesta mukaan 

ja kolmas taas kyydistä sille, joka ei muuten pääsisi mukaan. 

Jumala siunatkoon meitä kaikkia ja rohkaiskoon meitä 

palvelemaan toisiamme omilla lahjoillamme.  

Näillä sanoilla haluan siunata teitä ja jättää kirkkaaksi 

mieleemme Vapahtajamme Jeesuksen ihmeellisen 

syntymäjuhlan. Haluan myös tässä vaiheessa jo toivottaa 

siunattua armon vuotta 2021. Jumala on ollut meille uskollinen 

ja hän pysyy edelleen uskollisena. 

Armo ja rauha teille!  

 

 

Taisto Sokka 

Sleyn Itä-Suomen piirityöntekijä 

taisto.sokka@sley.fi 

puh. +358407352081 

Rukousaiheita: 

- Itä-Suomen työn 

vahvistuminen 

- Sleyn kotimaan työn 

tulevaisuus ja talous 

- Koronaviruksen hellittäminen 

- Joulunaika, erityisesti 

yksinäiset 

Haluaisitko tukea Taisto Sokan työtä? Voit lahjoittaa seuraavilla tavoilla:  

- Pääset helposti lahjoittamaan verkkosivultamme: https://www.taivaallinenlahja.fi/taisto-sokka 

- Voit myös lahjoittaa suoraan antamalla tilisiirrolla haluamasi summan Sleyn lahjoitustilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH. 

o Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jotta lahjoituksesi kohdennetaan Taisto Sokan työhön Itä-Suomessa. Viitenumeron saat Anna 

Poukalta puh. 09 251 39 220 tai anna.poukka@sley.fi. Voit vaihtoehtoisesti kirjoittaa viestikenttään ”Taisto Sokan työ Itä-Suomessa”. 

 

Tukesi tekee mahdolliseksi evankelisen työn jatkumisen Itä-Suomessa. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon. 

Keräyslupa: 2017-2021: RA/2017/100 

 

Kuhmon kirkon alttaritaulu. 
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