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LUKIJALLE
Kuulijani ovat toivoneet minulta saarnakirjan julkaisemista. Pidin sitä
kovin vaativana työnä enkä jaksanut asiasta innostua. Kun toivomuksia edelleen esitettiin, ryhdyin viime syksynä toimeen ja aloin kerätä
materiaalia, mitä oli tallella Luterilaisessa julkaistuna, kaseteille äänitettynä ja tietokoneellani. Monet ystävät auttoivat vaivojaan säästämättä tässä työssä. Haluan heitä siitä sydämellisesti kiittää. Samanaikaisesti kirjoitin uusia saarnoja. Useimmat saarnani olen puhunut ilman kirjoitettua tekstiä, eikä niitä ole mistään saatavana.
Olkoot saarnat kertomassa, millaista sanaa olen pitänyt tarjolla ja
millaisessa hengessä olen halunnut toimia. Monessa olen toiminnassani ollut puuttuvainen – se minun on surulla tunnustettava. Kuulijani
ovat enimmäkseen olleet jaloja, evankeliumista eläviä kristittyjä, jotka ovat olleet työssäni suuri tuki. Arvostelijoitteni lähtökohdaksi olen
ymmärtänyt sellaisen ihmisen motiivit, joka ei ole evankeliumia sisäistänyt, on lain alainen tai sen hylkijä. En ole käyttänyt vähäistä
energiaani itseni puolustamiseen ja esitettyjen valheiden oikaisemiseen. Olen yrittänyt kärsivällisesti opettaa, mitä uskoon kuuluu ja
kutsua autuuden omistamiseen. Sitä yritän tuoda esille tässäkin. Siihen pyydän Jumalalta siunausta.
Jos saarnasta on säilynyt tieto milloin ja missä se on pidetty, olen
sen merkinnyt.
Olen käyttänyt vuoden 1938 raamatunkäännöstä. Kirkkovuoden
tekstit olen ottanut yleensä Evankeliumikirjan vanhemmista laitoksista. Kun aikaisemmin eräät sanaliitot, kuten "sentähden" ja "niinkuin",
kirjoitettiin yhteen, olen kirjoittanut ne kauneussyistä erikseen nykyisten oikeinkirjoitussääntöjen mukaisesti myös Raamatun teksteissä.
Olen puhuessani noudattanut ikivanhaa tapaa alkaa saarna apostolisella tervehdyksellä, päättää se aameneen ja vielä lopuksi sulkea
seurakunta Jumalan rauhaan. Nämä samoin kuin puhuttelut saarnojen
alussa olen jättänyt tästä pois.
Olen merkinnyt sulkuihin raamattuviitteitä välistä silloinkin, kun
kysymyksessä ei ole suora lainaus. Ne on tarkoitettu niille, jotka haluavat perehtyä raamattutodisteisiin ja ehkä niitä toivovat. Muut

voivat ne huoleti ohittaa ja jatkaa keskeytyksettä lukemistaan.
Kirjassa on toistoa, johtuen muun muassa seuraavista syistä:
Kuulijakunta on ollut tilaisuus- ja paikkakuntakohtainen. Saarnat
ovat yli neljän vuosikymmenen ajalta. Samankin ihmisen on hyvä
kuulla uudestaan samoja asioita, kuten apostoli Paavali lausui: "Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä, ja teille se on
turvaksi" (Fil. 3:1). Toistosta ei ole niin suurta haittaa, koska saarnoja
luetaan pitkällä aikavälillä.
Saarnojen perässä on annettu saarnan yhteyteen sopivien virsien
numeroita lukujumalanpalvelusta tai yksityistä hartauden harjoitusta
varten. Virret ovat vuoden 1938 virsikirjasta, jossa on vielä säilytetty
selvä ero Jumalan kansan ja maailman välillä. Vuoden 1986 virsikirjassa raja on hämärtynyt. On olemassa hyvän luterilaisen virsikirjan
tarve. Herra antakoon osaavia tekijöitä.
Kirjan lopussa on liite sananjulistajille saarnataidon perusteista.
Jo lain ja evankeliumin erottaminen on saarnatessa mitä vaikein taito.
Lisäksi saarna edellyttää pitäjältään paljon muutakin. Toivon liitteestä olevan apua ja sen innostavan paneutumaan aiheeseen. Jumala herättäköön Siioniinsa Sanassa väkeviä Jumalan miehiä!
Tarkoitus on julkaista saarnat kolmena niteenä. Jokaisesta kunkin
pyhäpäivän tekstistä ei ole saarnaa, jostakin tekstistä on useampikin.
Olen pyrkinyt siihen, että jokaiselle pyhälle olisi kuitenkin edes yksi
saarna. Vuosikymmenten kuluessa kalenteri on kokenut monenlaisia
muutoksia. Eräitä perinteisiä pyhiä on poistettu. Ei liene haitaksi,
vaikka niillekin on jokin saarna. Hakemiston olen ajatellut tulevan
viimeiseen osaan.
Toivon kirjan puutteistaan huolimatta tuovan lukijalle Jeesuksen
viestin: "Rauha teille!"

Jeesuksen nimessä

hwhy
Orivedellä 10.9.2007
tekijä
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Kunnian kuningas tulee
Ensimmäisenä adventtisunnuntaina. Psalmiteksti. Ensimmäinen saarna
tästä tekstistä.
Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset ovet, kunnian
kuninkaan käydä sisälle! Kuka on se kunnian kuningas? Hän on Herra,
väkevä ja voimallinen, Herra, voimallinen sodassa. Nostakaa päänne,
te portit, nostakaa päänne, te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä
sisälle! Kuka on se kunnian kuningas? Hän on Herra Sebaot, hän on
kunnian kuningas. Sela. Ps. 24.
On alkanut uusi kirkkovuosi uuden vuosituhannen taitteessa. Tekstimme kuuluttaa: "Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset
ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle!" Tämä on Raamatun kutsu meille myös nyt.
1. Kuka on tulossa?
Tekstimme julistaa meille kunnian kuninkaan tuloa. Lisäksi se selittää, kuka tämä kunnian kuningas on. Se lausuu: "Hän on Herra Sebaot,
hän on kunnian kuningas."
Mitä nimi Herra Sebaot merkitsee?
Vain Vanha testamentti käyttää Jumalasta nimeä Herra Sebaot. Tämä nimi ei esiinny Uudessa testamentissa, vaan se ilmaisee saman toisin sanoin, osoittaen siten, ettei pääasia ole ulkonainen nimi, vaan sen
sisältö. Nimen ensimmäinen osa on hepreassa kirjoitettu neljällä kirjaimella JHWH [Tetragrammaton]. Sitä on käytetty tunnuksena muun
muassa Luterilaisten tunnustuskirjojen alkukielisen ensipainoksen etulehdellä. Se on paljon puhuva tunnus, samaan tapaan ja samassa merkityksessä kuin sanat "Jeesuksen nimessä", joilla hurskaat Jumalan miehet aloittivat entisaikaan hengellisen kirjoituksensa. Ei olla aivan varmoja siitä, kuinka nuo neljä kirjainta piti alun perin lukea. Juutalaiset
eivät näet rohjenneet lausua tätä Jumalan nimeä, vaan sanoivat sillä
paikalla joko Šēm, 'Nimi', tai Adonāj, 'Herra'. 1800-luvulle asti nämä
neljä kirjainta luettiin Jehova, nykyisin Jahve. Olennaista ei ole, kuinka
nimi on luettava, vaan tärkeintä on nimen merkitys. Kreikkalainen
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Vanhan testamentin käännös (Septuaginta) ja Uusi testamentti käyttävät
siitä kaikkialla kreikaksi nimeä Kyrios, suomeksi Herra.
Tämä nimi on paljon puhuva mm. seuraavista syistä.
1. Se on taivaan ja maan luojan nimi, hänen, jota Raamattu sanoo
"taivaan ja maan Herraksi" (Matt. 11:25; Apt. 17:24). Hän on kaiken
Luoja, jota ilman ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on, ja jolta
kaikki hyvä tulee, kuten Jaakob kirjoittaa: "Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei
ole muutosta, ei vaihteen varjoa" (Jaak. 1:17).
2. Samalla hän on kaiken Herra eli valtias, jota jokaisen tulee palvella ja kumartaa. Apostoli Paavali kirjoittaa: "  kaikkien polvien pitää
Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että
niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra" (Fil. 2:10–11).
3. Tätä nimeä Vanha testamentti käyttää yhteyksissä, joissa tulee
kysymykseen Jumalan ja ihmisen välinen suhde; siis silloin, kun Jumala
loi ihmisen, puhui hänelle, antoi hänelle lupauksen Vapahtajasta ja asetti armoliittonsa ihmisen hyväksi. Siis joka kerta, kun Vanha testamentti
käyttää nimeä Herra eli Jahve, siinä on viittaus armolliseen Jumalaan,
joka tahtoo, että jumalaton kääntyy epäuskon tieltä hänen tykönsä ja
pelastuu. Se kertoo myös siitä, että Jumala ei ole salannut itseään, vaan
on ilmoittanut itsensä ja nimensä kansallensa, niin että hänet voidaan
oppia tuntemaan. "Hän on puhunut profeettain kautta."
4. Tämä nimi ei kerro vain siitä, että Jumala on armollinen, vaan
myös siitä, että Herra itse tulee meidän Vapahtajaksemme. Vapahtaja
Jeesus on itse Herra Sebaot. Jo Jeremia ennusti Messiaasta sanoen:
"Tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: 'Herra (JHWH) on
meidän vanhurskautemme." (Jer. 23:5).
5. Kun Vanha testamentti puhuu siitä, että Herra on tuleva Vapahtajaksi, Uusi testamentti Ilmestyskirjassa puhuu hänen tulostaan tuomiolle
ja sanoo hänestä: "Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat
vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen." Sitten Ilmestyskirja
jatkaa: "Minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja
joka tuleva on, Kaikkivaltias" (Ilm. 1:7–8). Samassa luvussa Jeesus sanoo asian vielä näin: "Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimei-
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nen, ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti." (Ilm. 1:17–18.) Nämä sanat ilmaisevat sen merkityksen,
mikä liittyy tuohon ylevään sanaan Jahve; se näet johtuu olemista merkitsevästä sanasta. Herra itse selitti nimensä merkityksen Moosekselle.
Mooses sanoi: "Kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin
mitä minä heille vastaan?" Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se,
joka minä olen." Ja Jumala sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä
olen' lähetti minut teidän luoksenne." (2 Moos. 3:13–14.) Tätä nimeä
"Minä olen" Jeesus käytti välistä itsestään.
Sinun kuninkaasi, jonka tuloa nyt kuulutamme, on siis Herra. Hänellä ei ole alkua eikä loppua. Hän elää aina ja iankaikkisesti. Hän on taivaan ja maan Herra, jota kukaan ei voi syöstä valtaistuimelta ja jota vastaan on turha nousta kapinaan. Hän on samalla se, joka on sinua rakastanut, tullut ihmiseksi ja antanut henkensä sinun edestäsi. Hän on iankaikkinen rakkaus.
Hänellä on myös nimi "Herra Sebaot" eli "sotajoukkojen Herra".
Vanhan testamentin aikana käytiin Jumalan kansaa vastaan sotia. Oli
luonnollista, että kiusaaja pyrki voimakeinoin hävittämään Israelin, josta Messias oli syntyvä, tuhotakseen hänen esi-isänsä ja tehdäkseen
mahdottomaksi lupauksen toteutumisen. Hengellisin asein kiusaaja
hyökkäsi Jumalan kansaa vastaan yrittäen saattaa sen uskottomaksi
Herralle. Pelkästään väärällä opilla ja epäuskolla kiusaaja ei kuitenkaan
voinut edes kuvitella voivansa estää Vapahtajan maailmaan tulon, vaan
hän tarvitsi yritykseensä fyysiset aseet.
Nyt kun Messias eli Kristus on jo tullut ja tehnyt työnsä eikä enää
ole täällä alennuksen tilassa, kiusaaja ei voi ahdistaa suoraan häntä. Sen
sijaan kiusaaja ahdistaa Kristuksen Kirkkoa ja pyrkii estämään sielujen
pelastuksen ja käyttää siihen erityisesti sellaisia keinoja, joilla hän voi
estää uskon syntymisen ja langettaa Jumalan omat pois uskosta. Saavuttaakseen tavoitteensa kiusaaja pyrkii viemään uskovien sydämestä ja
käytöstä pois oikean, puhtaan Jumalan sanan. Taistelut ovat nyt hengellisiä, silloinkin, kun kristityt joutuvat vainon kohteiksi. Kiusaaja tosin
käyttää kaikenlaisia aseita, sekä väkivaltaa että henkisiä keinoja, mutta
uskovat eivät puolustaudu voimakeinoin.
Toisin oli Vanhan liiton aikana, jolloin Jumalan kansa kävi pyhiä
sotia. Heidän menestymisensä riippui siitä, että Herra soti heidän puolestansa ja antoi heille voittoja, välistä suoranaisen ihmeen kautta. Her-
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ralla oli suuret sotajoukot, eivät miesvoimat, vaan näkymättömät enkelien joukot.
Kun Herra antoi Israelille voiton Gideonin aikana midianilaisista,
vihollisia oli kuin "hiekkaa meren rannalla", mutta Gideon oli kelpuuttanut joukkoonsa vain kolmesataa miestä (Tuom. 6:8–23).
Kun profeetta Elisan aikana vihollisen sotajoukot piirittivät Samarian
kaupunkia, hän sanoi palvelijalleen: "Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat
meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa." Elisa rukoili ja sanoi: "Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi."
Sitten Raamattu kertoo: "Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki, ja
katso: vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä." (2 Kun. 6:16–17.) Herran ympärillä olevista enkeleistä Raamattu
sanoo: "Tuhannen tuhatta palveli häntä, ja kymmenen tuhatta kertaa
kymmenen tuhatta seisoi hänen edessänsä." (Dan. 7:10.)
Jeesus sanoi Pietarille, joka turvautui miekkaan: "Vai luuletko, etten
voisi rukoilla Isääni, niin että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin
kaksitoista legioonaa enkeleitä?" (Matt. 26:53.) Legioonaan kuului
3000 – 7000 miestä.
Usein taiteessa enkelit kuvataan tyttömäisiksi lapsukaisiksi. Raamatun mukaan enkelit sen sijaan ovat hyvin voimakkaita taistelijoita, joille
annetaan miesten nimiä.
Herra Sebaotilla on valta lähettää enkeleitä sinun ja Seurakuntansa
turvaksi tästä suunnattomasta enkelijoukosta niin paljon kuin hän huolehtivassa rakkaudessaan hyväksi näkee ja estää kiusaajan suunnitelmat.
Raamatun esimerkit kertovat siitä, että Jumala kaikkine joukkoineen on
valmis aina taistelemaan Seurakuntansa, silmäteränsä, puolesta, ja myös
taistelee. Taistelu kestää siihen asti, kunnes Kristus saapuu kunniassaan
ja saattaa vastustajansa häpeään.
Kiusaajallakin on mahtavat voimat. Emme saa aliarvioida niitä ja
ryhtyä vastustamaan niitä ilman Jumalaa ja hänen voimallista sanaansa.
Me olemme heikkoja, mutta Jumalalle pahan mahdit eivät mitään mahda.
Vielä tekstimme sanoo, että Herramme on kuningas, jopa kunnian
kuningas. Hänellä on valtakunta. Se on iankaikkinen, katoamaton, kukistamaton, vanhurskauden, ilon ja rauhan valtakunta. Hänelle kuuluu
kunnia. Sanoohan Raamattu: "Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoa-
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mattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti!" ja lisää tähän vielä sanan "amen", "totisesti" (1
Tim. 1:17).
Siis kunnian kuningas, Herra Sebaot, joka tulee, on kaikkein korkein
Valtias, pyhyydessä, kunniassa ja rakkaudessa puutteeton, ylittämätön
ja ainutlaatuinen.
2. Minne hän on tulossa?
Minne tämä kunnian Kuningas ja herrain Herra on tulossa. Tekstimme lausuu: "Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset
ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle." Tekstimme puhuu porteista ja
ovista. Mitähän portteja ja ovia ne ovat? Tietysti kaupungin portteja ja
temppelin ovia. Herra tulee Siioniin, pyhälle vuorelle ja pyhien kaupunkiin eli Jerusalemiin, siihen, joka "on ylhäällä" ja "joka on meidän
äitimme" (Gal. 4:26). Luther lausuu tästä: "Se Jerusalem siis, joka ylhäällä on, toisin sanoen, taivaallinen, on tämä ajallinen seurakunta. Se
ei ole se isänmaa   joka on tulevassa elämässä, eli riemuitseva seurakunta." (Galatalaiskirjeen pitempi selitys s. 522) Herra Sebaot tulee siis
temppeliinsä, joka on aivan sama kuin tuo kaupunkikin. Raamattu sanoo: "Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on
sanonut: 'Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellänsä ja oleva
heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani'" (2 Kor. 6:16). Toisessa
paikassa on kirjoitettu: "Mutta Kristus on uskollinen Poikana, hänen
huoneensa haltijana; ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti
pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen" (Hebr. 3:6).
Kristus, Herra Sebaot, tulee Seurakuntaansa, uskoviensa luo, meidän
luoksemme. Tällaisella viestillä on hyvä alkaa kirkkovuosi. Ne, jotka
aikanaan jo kauan sitten valitsivat tämän tekstin kirkkovuoden alkuun,
ovat oivaltaneet asian aivan oikein.
Kristuksen valtakunta ei ole täällä ajassa ulkonainen, maallinen valtakunta, vaan se on sydämissä oleva uskon valtakunta. Kun Kristus tulee Seurakuntaansa, hän ei tule jonnekin ikään kuin ilmaan leijailemaan,
vaan hän tulee sydämiin, erikseen aivan jokaisen uskovan sydämeen.
Tätä ajattele ilolla. Saat vieraan – ja millaisen vieraan ja millaisilla armon runsailla antimilla ja lahjoilla varustetun vieraan?
Joka kerta kun Jumalan seurakuntana kokoonnumme sanan ja sak-
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ramenttien äärelle, olkoon meillä kaikilla se pyhä tunto, että kunnian
kuningas tulee keskellemme. Ei hän tule kuin istumaan kirkon penkkiin
tai seisomaan alttarille tai muualle kirkkotilaan – vaikka hän onkin läsnä kaikkialla –, vaan hän on läsnä sanassa ja sakramenteissa ja tulee
niiden välityksellä meidän sydämiimme. Olkoon meillä joka kerta kokoontuessamme mielenkiintoa ilmentävä odotus, miten ihmeellisesti
hän taas mahtaakaan meitä siunata. Onhan hän myös sanonut: "Katso,
minä olen joka päivä teidän kanssanne maailman loppuun asti" (Matt.
28:20). Ja: "Joka paikassa, mihin minä säädän nimeni muiston, minä
tulen sinun tykösi ja siunaan sinua." (2 Moos. 20:24.)
Herra Sebaot tulee "pyhään paikkaan" (Ps. 24:3). Uuden testamentin
aikana ei ole olemassa mitään erityistä ulkonaista pyhää paikkaa. Jumalanpalveluksemme ei riipu siitä, onko paikka jolloinkin vihitty kirkoksi
vai ei, vaan kaikkialla, missä on käytössä Jumalan sana totuudessa, on
pyhä paikka, sillä sana pyhittää paikan eikä paikka pyhitä sanaa. Vaikka
jokin rakennus olisi Jumalan sanaa käyttäen otettu jumalanpalveluskäyttöön eli vihitty kirkoksi, se ei ole pyhä, jos siellä julistetaan väärää
oppia. Jos taas missä hyvänsä tilassa kuuluu oikea Jumalan sana, on
siinä taivaan portti ja Jumalan huone, vaikka tilaa ei olisi erityisesti erotettukaan pyhään käyttöön. Tästä on hyvänä esimerkkinä patriarkka
Jaakob, joka erämaassa Beetelissä luonnon keskellä, missä ei ollut minkäänlaista rakennusta, mutta missä Jumala hänelle puhui, sanoi: "Tässä
on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti" (1 Moos. 28:17).
Kun meillä on taistelu henkivaltoja vastaan monien kiusausten alla,
on hyvä muistaa, että viholliset ovat jo lyödyt. Voittaja on kanssamme
joka ikinen päivä ja puolustaa meitä moninaisin tavoin. Isän edessä hän
puolustaa vanhurskaudellaan ja esirukouksillaan. Kiusauksissa hän antaa meille turvaksi armonsa ja sanansa. Hän johdattaa ja varjelee kulkuamme pyhien enkeleittensä avulla. Emme ole yksin taistelussamme,
vaan meillä on mahdollisimman hyvä ja vahva puolustaja.
3. Millä tavoin hän tulee?
Meidän on tarpeen olla selvillä siitä, millä tavoin kunnian Kuningas
tulee Seurakuntaansa. Aika, jota elämme, on tässä asiassa täynnä harhoja. Paavikirkon vaikutuksen ja kaikenlaisen epäterveen elämänmenon
lisääntyessä ne sen kuin kasvavat.
Reformoidut suunnat opettavat, ettei Jumala tarvitse "kulkuneuvoja"
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tullakseen ihmissydämeen, vaan hän vaikuttaa uskon välittömästi ilman
sanaa ja sakramentteja. Kun Luther ja luterilaiset puhuvat ulkonaisesta
sanasta, reformoidut puhuvat sisäisestä sanasta. Näin he ymmärtävät
monta asiaa väärin. Rukouksesta tulee heille armonväline. He tavoittelevat rukouksella muuta kuin sitä, mikä on ollut Jumalan tarkoitus, kun
hän on käskenyt meitä rukoilemaan. He asettavat sisäiset kokemukset
Raamatun rinnalle ja sen yläpuolelle. Heillä on erikoista kiinnostusta
ennustuksiin ja ihmelahjoihin, jotka he ymmärtävät oman oppinsa valossa toisin kuin Raamattu niistä puhuu. He pitävät niitä uskoa vahvistavina. Kysymyksessä ei ole kuitenkaan vahvistuminen siinä uskossa,
että Jumala on meille armollinen Poikansa tähden, vaan vahvistuminen
omissa käsityksissä ja niiden mukaisen kokemuksen saamisessa.
Paavikirkko ihannoi yksinäisyyttä, luostari- ja erakkoelämää, hiljaisuutta, paastoja ja pyhiinvaellusmatkoja Israeliin ja erityisesti omiin
paikkoihinsa, joissa he sanovat ihmeitä tapahtuneen. Näistä teoista odotetaan saatavan hengellistä rakentumista. Järkyttävää on nähdä, mitenkä
harhaanjohdetut ihmiset haltioissaan suutelevat noita paikkoja. Tämä
kaikki on turhaa, joka ei ihmistä auta ja jota Jumala ei ole käskenyt eikä
hyväksy. Niiden taustalla on sellainen harhakäsitys, että aito hengellisyys olisi jotakin mitä ihminen itse tekee ja mihin hän pyrkii saavuttaakseen pelastuksen. Pelastus ei ole heille lahja tulla osalliseksi Kristuksen armosta, jonka Jumala antaa. He ajattelevat, että noista paikoista
välittyisi jotakin erityisen hengellistä siitä syystä, että Vapahtaja on siellä liikkunut tai että uskotaan jotakin ihmettä jolloinkin niissä tapahtuneen. Eihän edes neitsyt Maria tullut synnittömäksi sen kautta, että Jumalan Poika varttui ihmistaimena hänessä, vaan Mariakin tarvitsi uskon
saadakseen syntinsä anteeksi ja Jumalan sanan ja seurakuntayhteyden.
Raamattu ei turhaan mainitse, että Maria oli muiden mukana alkuseurakunnan kokoontuessa (Apt. 1:14).
Jumala ei ole liittänyt ulkonaisiin paikkoihin mitään lupausta. Jos
niissä käymällä luullaan jotakin ansaittavan Jumalan silmissä, ollaan
pahasti harhassa. Jeesus sanoo sellaisesta: "Turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä" (Matt. 15:9).
Kristus sen sijaan tulee meidän tykömme sanan ja sakramenttien
kautta. Asia on näin yksinkertainen ja sen perustelut ovat yksinkertaiset,
koska Kristus lähetyskäskyssään (Matt. 28:18–20; Mark. 16:15–16)
antoi nämä välineet, kun hän lähetti opetuslapsensa maailmaan ja lupasi
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olla heidän kanssaan, kun he niitä käyttävät.
Luther sanoo: "Jerusalem, vapaa äitimme, on siis juuri Seurakunta,
Kristuksen morsian, josta me kaikki synnymme; ja hän synnyttää lakkaamatta lapsia maailman loppuun asti sanan palvelustoimella, toisin
sanoen opettamalla ja levittämällä evankeliumia." (Gal. sel. s. 523.)
4. Miten otamme hänet vastaan?
Lopuksi tulemme vielä meille elintärkeään kysymykseen, miten
otamme tämän kunnian Kuninkaan vastaan. Tekstimme sanoo: "Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset ovet." Porttien ja ovien
pitää olla avoinna, selkoselällään. Niitä ei saa kaventaa eikä tehdä mataliksi. Kunnian kuninkaalla tulee olla vapaa, esteetön pääsy kaupunkiinsa ja temppeliinsä. Tässä tekstimme puhuu erityisesti niille, jotka ovat
kutsutut hoitamaan saarnavirkaa. Saarnaviran tehtävänä on julistaa
Kristusta, häntä ristiinnaulittuna, ja kokonaista Jumalan sanaa, siitä mitään vähentämättä ja siihen mitään lisäämättä. Sanan ovesta on Kristus
laskettava sisään, kokonaisena, täydessä kunniassaan, voimassaan ja
vallassaan, mutta myös ennen muuta täydellä armollaan ja kaikella lohdutuksellaan, niin että syntisparka voi turvallisesti panna häneen luottamuksensa ja tietää sielunsa olevan hyvässä hoidossa Jeesuksen paimenäänen kaikuessa.
Niin kauan kuin elämme täällä ajassa, meidän elintärkeä kysymyksemme on kysymys syntien anteeksisaamisesta. Sen vuoksi on tarpeen
saarnata meille, että kunnian kuningas kruunattiin orjantappuroilla, että
me saisimme syntimme anteeksi, että meidät laskettaisiin sisälle pyhien
kaupunkiin ja meidän päähämme voitaisiin kerran laskea voitonseppele.
Eikö ole lohdullista tätä kaikkea ajatella ja panna siihen sielunsa turva?
Luota aivan lapsenomaisesti Jumalan haluun auttaa sinua, hänen voimaansa ja kykyynsä auttaa, hänen armollisuuteensa ja hänen Poikansa
uhrin riittävyyteen. Saamme uskossa ilolla sanoa psalmistan kanssa:
"Meillä on Jumala, Jumala, joka auttaa, ja Herra, Herra, joka kuolemasta vapahtaa" (Ps. 68:21).
Haluamme ottaa Kristuksen vastaan niin kuin Kristuksen morsian
ottaa Ylkänsä vastaan. Otamme Kristuksen vastaan kolmella tavalla.
1. Otamme Kristuksen vastaan uskolla vanhurskaudeksemme ja pelastukseksemme. Koska usko syntyy sanasta ja sakramenteista Pyhän
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Hengen vaikutuksesta, kavahdamme sanan halveksimista ja yhteisen
jumalanpalveluksen laiminlyömistä.
2. Otamme Kristuksen vastaan säilyttäen saarnaviran Kristuksen virkana ja hänen asetuksensa mukaisena, sellaisena, jolla hän kaitsee lampaitaan ja huolehtii heidän sieluistaan paimenäänellään. Kun saarnaviran kautta kaikuu Kristuksen selvä, puhdas ääni kaikkia kutsuvana, sielut löytävät pelastuksen ja varjeltuvat Isän kädessä iankaikkiseen elämään. Tällöin pakenemme ja kavahdamme kaikkea Jumalan sanan ja
evankeliumin vastaista opetusta ja käytäntöä.
3. Seurakunta ottaa Kuninkaansa vastaan sydämen nöyrällä kunnioituksella, kiitoksella ja rakkauden teoilla. Haluamme soveltaa arkeen ja
pyhään sitä, kun lapset ja muut uskovat levittivät vaatteita ja palmunoksia Kristuksen tielle hänen ratsastaessaan julkisesti armon valtakunnan
kuninkaana ja luvattuna Messiaana Jerusalemiin.
***
Suuri Valtias, Armonruhtinas ja iankaikkinen Rakkaus tulee yhä
keskellemme. Ottakaamme hänet vastaan lohdullisin mielin, ilolla ja
kunniaa tehden. Siis: "Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te
ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle!"
Tampere 27.11.1999. Virret VK 1938: 1:1–2,8–10; Hoosianna; 2:1,2,5; 5:5,7,8;
9:1,4,5.
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Ketkä ovat Jumalan Seurakunta
Ensimmäisenä adventtisunnuntaina. Psalmiteksti. Toinen saarna tästä
tekstistä. Rippisaarna.
Kuka saa astua Herran vuorelle, kuka seisoa hänen pyhässä paikassansa? Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin. Hän saa siunauksen Herralta ja vanhurskauden
pelastuksensa Jumalalta. Tämä on se suku, joka häntä kysyy, joka etsii
sinun kasvojasi, – tämä on Jaakob. Sela. Ps. 24:3–6.
Kaikkina aikoina on ollut tärkeä kysymys, ketkä ovat todellinen Jumalan Seurakunta. Siitä oli kysymys Jeesuksen ja fariseusten välisissä
keskusteluissa. Ne juutalaiset, jotka eivät tunnustaneet Jeesusta Messiaaksi, vetosivat siihen, että he ovat Aabrahamin lapsia. Jeesus sanoi
heidän olevan perkeleen lapsia, koska he tekivät kiusaajan tekoja, jollaisia taas Aabraham ei tehnyt. Siitä, ketkä ovat todellinen Jumalan Seurakunta, on myös nykyisin kysymys kaikessa kirkollisessa toiminnassa,
ekumeenisissa keskusteluissa ja omankin seurakuntamme jokapäiväisessä elämässä.
Tekstissämme Daavid puhuu niistä, jotka ovat Jumalan kansaa eli
ketkä ovat Jumalan Seurakunta. Keitä nämä ovat? Se on ymmärrettävä
Raamatun esittämissä laajoissa yhteyksissä.
1. Katsokaamme, miten tekstiämme
Jumalan Seurakunnasta ei saa ymmärtää
Tekstimme puhuu niistä, joilla on viattomat kädet ja puhdas sydän,
jotka eivät halaja turhuutta eivätkä vanno väärin Emme saa käsittää
tekstiämme siten, ettei syntinen, syvälle langennut, esimerkiksi kätensä
vereen tahrinut ihminen, saisi käydä sisälle Jumalan valtakuntaan. Tiedämme Jumalan pyhästä sanasta, että Daavid lankesi ja kuitenkin sai
armon. Ryöväri pelastui. Sauluksen, Seurakunnan vainoojan, synnit
pestiin pois kasteessa. Myöhemmin hän toimi Herran apostolina Paavali
-nimisenä. Kieltäjä-Pietari sai anteeksi. Keltäpä pahoja tekoja ei puuttuisi? Kukapa voisi pitää itseään puhtaana tekojensa ja olemuksensa
puolesta? Ei yksikään. "Kaikki ovat tyynni kelvottomiksi käyneet",
kuuluu Raamatun todistus jokaisesta ihmisestä.
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Emme saa käsittää tekstiämme siten, että ihminen voisi itse puhdistaa itsensä ja tehdä itsensä kelvolliseksi Jumalalle. Se on täysin toivotonta. Se on osittainkin mahdotonta.
Emme saa käsittää tekstiämme myöskään siten, että ihmisen täytyy
pelastuakseen tulla synnittömäksi ja pyhäksi sydämensä ja tekojensa
puolesta. Sitä ihminen ei voi tehdä. Ihminen ei voi myöskään saavuttaa
ponnistuksillaan jotakin pyhityksen määrää tai tasoa Jumalan edessä
niin, että hän olisi esimerkiksi puoliksi pyhä ja puoliksi syntinen, täydellisyydestä puhumattakaan. Epäuskoinen ihminen on kaikkine tekoineen sataprosenttisesti "kelvoton", "poispoikennut", "jumalaton", "synteihinsä kuollut". Uskova taas on samalla kertaa itsessään syntinen,
mutta Kristuksessa vanhurskas, kuten Lutherilta olemme oikein oppineet.
Emme myöskään saa käsittää tekstiämme siten, että ne, jotka elävät
karkeissa lihan teoissa ja julkisissa paheissa, olisivat niiden vallassa ollessaan Jumalan kansaa ja pelastuisivat. Daavid haluaa tekstissämme
torjua sellaisen ajatuksen, että Jumalan Seurakunta olisivat ne, jotka
rakentavat uskonsa sydämensä petollisille ajatuksille ohi Jumalan sanan
ja elävät lihan teoissa, vaikka sanovatkin olevansa Jumalan omia.
2. Katsokaamme, miten tekstimme puhe
Jumalan Seurakunnasta tulee ymmärtää
"Herran vuori" on jumalanpalveluspaikka, jossa kuuluu julistaa Herran sanaa, ei ihmisen omia ajatuksia, näkyjä tai unia. Se on "pyhä paikka", jolla on riisuttava jaloista ne kengät, jotka ovat viemässä pois Kristuksen evankeliumin ääreltä eivätkä halua sitä uskoa eivätkä edistää.
Tekstimme nimittää Jumalan omia "Jaakobiksi", joka sai Jumalalta
siunauksen, vanhurskauden ja pelastuksen. Niin petturista tuli Israel,
joka taisteli Jumalan kanssa ja sai voiton. Ne, jotka ovat Jumalan Seurakunta, ovat saaneet voiton Jumalasta hänen omiin armolupauksiinsa
vedoten ja asettamalla ne lain syytöksiä vastaan. Jumalan Seurakunta
ovat siis Kristuksen armolla siunatut ja lain kirouksesta vapautetut.
Heillä on pelastuksen pukuna hänen vanhurskautensa. He ovat saaneet
synnit anteeksi Kristuksen tähden uskon kautta häneen lahjana ilman
lain tekoja.
Tämä Seurakunta on "totuuden pylväs ja perustus". Se "ei halaja tur-
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huutta eikä vanno väärin". Se ei pystytä itse keksimäänsä turhaa jumalanpalvelusta, josta Jeesus varoitti. Se ei käytä Jumalan nimeä väärän
opin kaunistukseksi, vaan pysyy siinä, mitä Jumala on sanonut ja säätänyt. Toisin sanoen sen keskuudessa evankeliumi saarnataan puhtaasti ja
sakramentit jaetaan Kristuksen asetuksen mukaan. Kun se näin tehden
samalla opettaa sakramenteista oikein, niiden lohdullinen sanoma säilyy
ja me uskovina saamme joka päivä lohduttautua pyhän kasteen lujalla
armoliitolla ja käydä usein Herran pöydässä Kristuksen ruumiin ja veren armoaterialla ravittavina.
"Puhdas sydän" on niillä, jotka Jumala on puhdistanut. Se on tapahtunut siten, että he ovat uskolla omistaneet sen täydellisen puhdistuksen,
jonka Kristus toimitti koko maailman synneistä (Hebr. 1:3). He eivät
rakenna pelastusta muun kuin yksin Kristuksen varaan. Jos he rakentaisivat ihmisteoille, he eivät olisi puhdassydämisiä. Jos he sallisivat oikeata Jumalan sanan ohessa väärääkin oppia tai jopa itse julistaisivat
vastoin Raamattua, he eivät olisi puhdassydämisiä. Mutta omista sinä
synneistäsi täysi puhdistus Kristuksessa.
Tekstimme kysyy: "Kuka saa astua Herran vuorelle, kuka seisoa hänen pyhässä paikassansa?" Armoa tarvitseva saa käydä Herran eteen
sellaisena kuin on. Herran vuori on kaikkialla siellä, missä vietetään
hänen asettamaansa jumalanpalvelusta. Käydessämme ehtoolliselle tulemme armollisen Jumalan kasvojen eteen, hänen puhdistettavikseen.
Saamme siinä Kristuksen tosi ruumiin ja tosi veren syntiemme anteeksiantamiseksi. Tekstimme ei työnnä yhtään syntisyytensä tuntevaa ja
tunnustavaa pois, vaan kutsuu meidät Kristuksen luo saamaan synninpäästön. Saamme käydä ilolla Jumalan kasvojen eteen ja ammentaa pelastuksen lähteistä.
Tunnustakaamme siis syntimme hänen edessään ja rukoilkaamme
syntien anteeksiantamusta Kristuksen nimessä.
Rippipuhe. Tampere 27.11.1999.
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"Nostakaa päänne!"
Ensimmäisenä adventtisunnuntaina. Psalmiteksti. Kolmas saarna tästä
tekstistä.

"Nostakaa päänne te, portit, nostakaa päänne te ikuiset ovet, kunnian
kuninkaan käydä sisälle. Kuka on se kunnian kuningas. Hän on Herra,
väkevä ja voimallinen, Herra, voimallinen sodassa. Nostakaa päänne,
te portit, nostakaa päänne, te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä
sisälle! Kuka on se kunnian kuningas? Hän on Herra Sebaot, hän on
kunnian kuningas." Ps. 24:7–10.
Kristityn elämä on aina alusta alkamista, ei koskaan täällä ajassa valmiiksi tulemista. Syntisinä synnymme, syntisinä elämme, syntisinä
kuolemme. Mutta se, joka uskoo Kristukseen ja panee häneen sielunsa
turvan, on vapaa syntien kirouksesta. Armon alla uskova ei ole vihan
lapsi eikä vihan alla. Hän on Jumalalle Kristuksessa otollinen. Jumalan
sana kutsuu häntä pyhäksi, ei hänen itsensä tähden, vaan sen armon
tähden, joka hänet pyhittää. Niinpä Jumalan lapsi ei voi kerskata muusta kuin Jumalan suuresta armosta. Tänäänkin saamme käydä uuteen
kirkkovuoteen armon alla, koskapa Herramme Kristus on Vapahtajamme ja paimenemme.
Tänä aikana Jumalan Seurakunnassa kaikuu kehotus: "Nostakaa
päänne te, portit, nostakaa päänne, te, ikuiset ovet!" Jerusalemia ympäröivät vahvat muurit. Kaupunkiin tultiin sisään muuriin rakennetuista
porteista. Pahoissa aikeissa tulevia ei laskettu sisään. Asukkailla oli
esteetön pääsy. Myös hengelliseen Jerusalemiin, joka on Jumalan Seurakunta, käydään sisälle portista, Jeesus-ovesta. Kuten kaupungin portilla oli oikeuspaikka, sellainen on myös hengellisen Jerusalemin portilla. Siinä Jumala haastaa kulkijan oikeuteen. Tunnon kauhuja kokevalle hän sanoo lohdullisesti: "Käykäämme oikeutta keskenämme:
Vaikka teidän syntinne olisivat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi,
vaikka ne olisivat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi." Oikeudenkäynnin tuloksena syntinen vapautetaan tuomiosta, synnit annetaan anteeksi ja hänet lasketaan sisälle pyhien kaupunkiin. Katumaton
jätetään ulkopuolelle, jotta hän katuisi ja uskoisi.
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Antakaa kunnia Kristukselle
Kirkkovuoden alkaessa Jumalan sana ei julista ainoastaan, että Jeesus on ovi syntiselle käydä sisälle, vaan se sanoo: "Nostakaa päänne...
kunnian kuninkaan käydä sisälle."
Kun Herra Kristus ratsasti aasilla Jerusalemiin, tämä toteutui. Hän
tuli kaupunkiin kiitosvirtten keskellä, vaikka kohta poistui kirouksen
puuta kantaen pilkkahuutojen saattamana. Hän ratsasti sisään Messiaana, hänet työnnettiin ulos pilkkaajana. "Nostakaa päänne te portit, nostakaa päänne te, ikuiset ovet" on kehotus antaa kunnia Kristukselle ja
laskea hänet sisään Seurakuntaansa. Mikään portti ei ole kyllin korkea
hänen astua siitä sisälle. Mutta myöskään ei ole niin matalaa sydämen
ovea, ettei Messias nöyrtyisi käymään siitä armoineen sisälle. Sillä
hän, joka ratsasti sisään, antoi myös viedä itsensä ulos, Golgatan
kummulle. Armahdetut haluavat pitää Herran huoneen ovet avoinna,
niin että kunnian kuningas voi käydä sisään sekä armossaan että valtasuuruudessaan. Hän tulee huoneeseensa sanassa ja sakramenteissa.
On kuitenkin tarpeen kysyä tekstimme kysymys: "Kuka on se kunnian kuningas?" Yhtä välttämätöntä on saada siihen myös vastaus, sillä
pimeä sydämemme ei voisi koskaan sitä keksiä. Sen vuoksi Jumala itse
kysyy ja itse vastaa: "Kuka on se kunnian kuningas? ... Hän on Herra,
väkevä ja voimallinen, Herra voimallinen sodassa... Hän on Herra Sebaot."
Herra Sebaot on taivaan ja maan luoja, kaikkivaltias. Hän on se, joka itse on sanonut itsestään: "Minä olen kiivas Jumala" ja: "Hirmuista
on langeta elävän Jumalan käsiin." Kenelläkään, joka pysyy hänen vihollisenaan, ei ole toivoa, vaan hän on joutuva häviölle ja saava iankaikkisesti katua vastustustaan ja epäuskoaan. "Herra on väkevä ja
voimallinen sodassa." Hänen sydämellinen tahtonsa ei ole kuitenkaan
syöstä meitä tuhoon, vaan pelastaa meidät.
Alamme kirkkovuoden muistaen, että kerran kirkkauden Herra ratsasti sisään Jerusalemin porteista. Muista, että sama Herra Sebaot kolkuttaa
sydämesi ovelle rakkaudessaan joka kerta, kun kuulet hänen armokutsunsa. Hän sanoo: "Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja
aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani" (Ilm. 3:20).
Kristus voitiin ristiinnaulita, kirkkauden Herra voitiin tappaa, koska
hän vapaaehtoisesti meidän lunastuksemme tähden alistui siihen. Mut-

"Nostakaa päänne!"

23

ta kuollessaankin hän oli kaikkia vihollisiaan väkevämpi ja ajoi asiansa
voittoon. Lunastus on suoritettu. Ylösnousemuksellaan hän näytti voittonsa. Evankeliumi on sanoma valmiista, kaikkia ihmisiä varten saavutetusta voitosta ja kutsu sen vastaanottamiseen. Evankeliumi on pelastava totuus. Totta on, mitä Raamattu sanoo, ja kaikki, mitä se sanoo, on
totta: "Emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta."
Evankeliumia ei kannata vastustaa, mutta se kannattaa uskoa ja sen
hyväksi kannattaa toimia.
Jumalan Seurakunnan ovet ovat auki Kristus-kuninkaan käydä sisään temppeliinsä siellä, missä Jumalan sana saarnataan puhtaasti ja
sakramentit jaetaan Kristuksen asetuksen mukaan. Kun ne synnyttävät
uskoa sielujen pelastukseksi, tapahtuu se Pyhän Hengen vaikutuksesta
ilman ihmisen myötävaikutusta. Kun pelastus on yksin armosta uskosta Jeesukseen, niin Jumala saa kunnian.
Herramme antama esikuva
Jerusalemiin ratsasti itsestään ääntä pitämättä kaikkeuden Herra.
Niin hän, "nöyrä, hiljainen, sävyisä, suloinen" (VK 1938 nro 1:3), antoi
meille esikuvan. Veisaamme:
Nöyryyttä, hiljaisuutta, Jumala rakastaa,
Ei kärsi kopeutta, ylpeitä vastustaa."
Valentin Thilo nuorempi VK 1938 nro 7:3.

Kokenut Pietari sanoi: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille
hän antaa armon" (1 Piet. 5:5). Ja: "Nöyrtykää siis Jumalan väkevän
käden alle, että hän ajallaan teidät korottaisi" (1 Piet. 5:6). Se nöyryys,
josta Pietari puhuu, ei ole luonteen ominaisuus, vaan Jumalan vaikutusta. Kun Jumala moukaroi lain vasaralla, hän pakottaa ihmisen tunnustamaan syntisyytensä. Kuitenkin vasta sitä mukaa kuin evankeliumin balsami voitelee ja parantaa lain iskemät haavat, syntyy meissä
Jumalan mielen mukaista nöyryyttä. Nöyrä alistuu Jumalan sanan alle
eikä nouse vastustamaan sitä. Hän kunnioittaa ja noudattaa Jumalan
asettamia ihmiselämän järjestyksiä. Nöyrä on nöyrä Jumalan edessä ja
myös ihmisten edessä. Hän tietää ja tunnustaa, että vain armosta hän,
suuri syntinen, saa syntinsä anteeksi ja pääsee iankaikkiseen elämään.
Huonoutensa tuntiessaan hän ei asetu mielessään muiden yläpuolelle.
Herra sanoo: "Minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty
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henki ja arka tunto minun sanani edessä" (Jes. 66:2). Tällaiset Jumala
on kutsunut kohottamaan portit korkealle kunnian kuninkaan astua sisään.
Kun Kristus ratsasti Jerusalemiin, kivien ei tarvinnut huutaa. Hän oli
valmistanut itselleen kiitoksen imeväisten ja lasten suusta. Saakoon
Herra Sebaot kiitoksen meidänkin suustamme. Antakoon hän meille
sen armon, että kiitos ei jäisi tähän päivään, niin että huomenna kieltäisimme hänen asiansa. Jatkukoon kiitoksemme joka päivä, niin että
uskollisesti seuraamme hänen ääntänsä uskon tiellä. Ilmentyköön kiitollisuutemme erityisesti siinä, että Jumalan seurakuntana julistamme
iankaikkista evankeliumia sielujen pelastukseksi ja niin toteutuisi keskellämme sana: "Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset
ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle."
Kristus käy porteista sisälle
Raamattu sanoo Herrastamme: "Katso, taivasten taivaisiin sinä et
mahdu." Eikö ole jotakin erikoista siinä, että hän käy ovista sisälle,
jotka eivät ole kyllin korkeat hänelle? Eikö ole vielä oudompaa se, että
hän sallii heitettävän itsensä ulos kaupungistaan? Eikö vielä kummallisempaa se, että hän sallii itsensä ristiinnaulittavan rikollisten keskelle
häpeällisimmälle paikalle kaupungin muurin ulkopuolelle? Eikö vielä
monin verroin ihmeellisempää, että hän ei kiivastu vihaan ristiinnaulitsijoitaan kohtaan, vaan Hyvänä Paimenena etsii heidän sielujensa pelastusta ja rukoilee heidän edestään. Kaupungista heitettiin ulos ikuinen Rakkaus. Totuus, Lempeys, Nöyryys ristiinnaulittiin. Viha, panettelu, raakuus, valhe, ylpeys saivat jäädä. Siinä on vanhurskauden ja
synnin yhteen sovittamaton vastakohta. Siinä on ero kiusaajan kirkolla
ja Kristuksen Kirkolla. Entä miten se on meidän sydämissämme ja
meidän seurakunnassamme? Kuka käy sisälle meidän temppelimme
porteista?
Jumalan rakkaus kutsuu eheään kääntymykseen. Jumalalle ei kelpaa
sellainen kääntymys, jossa onnutaan kahtaalle. Jumala ei hyväksy, että
väärä evankeliumi saa elää yhdessä oikean rinnalla, että palvellaan
maailmaa ja mammonaa ja suulla annetaan jotakin tunnustusta Kristuksellekin. Jumala ei hyväksy sellaista asiaintilaa, että missään kirkossa myönnetään toimintavapaus kiusaajallekin. Jumala ei hyväksy, että
armo vedetään ilmeisen jumalattomuuden peitteeksi. Ei, vaan Kristuk-
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sen omat seuraavat yksin hänen ääntänsä, mutta vierasta ne eivät seuraa. Kristus kolkuttaa sydämen ovelle tullakseen sisään ja puhdistaakseen sydämen ja tuodakseen sinne rauhansa. Hän myös puhdistaa
omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa Hengessä ja totuudessa (Hebr. 9:14).
Jos on ihmeellistä, että Kristus kulki sisään Jerusalemin porteista,
vielä ihmeellisempää on se, että hän käy sisälle sydämemme ovesta ja
puhdistaa anteeksiantamuksella saastaisen sydämemme aivan puhtoisen puhtaaksi, valaisee mielemme pimeyden evankeliuminsa ihanalla
valolla, antaa lain ahdistamalle sielulle rauhan, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, ja rakentaa yhteyden taivaan ja maan, Jumalan ja
syntisen välille. Ihmeellisintä kaikesta on jokaiselle Jumalan lapselle,
että Herra on käynyt sisälle hänen sydämeensä. Niin, onhan hän sinunkin sydämessäsi?
Kirkkovuodesta tekee otollisen vuoden Herran Sebaotin voitto ja
rakkaus. Hän tuli todelliseksi ihmiseksi ja samalla vielä lain alaiseksi,
niin kuin Raamattu sanoo: "Kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain
alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan" (Gal. 4:4).
Kun sinulta kysytään: "Miten voit päästä taivaaseen, kun pyhä laki
on sinulta täyttämättä", voit sanoa: "Se on minulta täyttämättä, mutta
silti sen täyttämys minulla on. Se Herra, joka lain antoi, täytti sen itse
minun hyväkseni ja minun sijassani, niin että se ei voi nyt minua tuomita." Sanoohan Raamattu: "Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi
jokaiselle, joka uskoo." Kun laki sanoo: Sinun on kuolemalla kuoltava
ja mentävä ikuiseen kuolemaan, saat sanoa: Hän, joka näin on sanonut,
on minun sijassani käynyt kuolemaan, ja nyt olen hänessä vapaa kaikesta lain kirouksesta. Kun kiusaaja sanoo: Katso elämääsi, etkö huomaa syntejäsi, etkö käsitä, ettet sinä voi mennä sisälle taivasten valtakuntaan, saat sanoa: itse erehdyt ja puhut valhetta. Elämäni toki on
puutteellista ja sellaiseksi se jää, mutta en pane turvaani omaan elämääni, vaan yksin tähän Herraan Sebaotiin, joka on väkevä ja voimallinen sodassa. Olet hävinnyt, Kristus on minun ja minä olen hänen, ja
uskossa häneen olen osallinen hänen voitostaan. Raamattu julistaa:
"Nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä."
3.12.1995.
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"Sinun kuninkaasi tulee sinulle"
Ensimmäisenä adventtisunnuntaina. I vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Ja kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Beetfageen, Öljymäelle,
silloin Jeesus lähetti kaksi opetuslasta ja sanoi heille: "Menkää kylään,
joka on edessänne, niin te kohta löydätte aasintamman sidottuna ja
varsan sen kanssa; päästäkää ne ja tuokaa minulle. Ja jos joku teille
jotakin sanoo, niin vastatkaa: 'Herra tarvitsee niitä'; ja kohta hän lähettää ne." Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu
profeetan kautta, joka sanoo: "Sanokaa tytär Siionille: 'Katso, sinun
kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla, ikeenalaisen
aasin varsalla.'" Niin opetuslapset menivät ja tekivät, niin kuin Jeesus
oli heitä käskenyt, ja toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden
selkään vaatteensa, ja hän istuutui niiden päälle. Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle, ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat
tielle. Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen: "Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon
hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa!" Matt. 21:1–
9.
"Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun
kuninkaasi tulee sinulle. Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja
ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla" (Sak. 9:9). Näin profeetta
Sakarja kutsui Vanhan liiton Herran kansaa riemuitsemaan tulevasta
Messiaasta. Näin Raamattu kehottaa seurakuntaa iloitsemaan uuden
kirkkovuoden alkaessa. Saamme astua siihen riemuiten.
1. Saamme iloita, koska kuninkaallamme on valta
Kuningas, jolla ei ole valtaa, ei voi kansaansa auttaa. Suuresta vallastakaan ei ole hyötyä, jos hallitsijalla ei ole rakkautta kansaansa. Sellainen hallitsija orjuuttaa kansaa omien itsekkäitten pyyteittensä hyväksi. Mutta Kristus on kuningas, jolla on sekä valta että rakkaus. Sanoohan tekstimme: "Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja
ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla."
Se, että Lunastajamme tuli hiljaisena, kertoo hänen suuresta rakkaudestaan syntisiä kohtaan. Itämaan tietäjät tulivat kumartamaan
"juutalaisten kuningasta" (Matt. 2:2). Saavuttuaan Israeliin heidän
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tiensä kulki vallan keskuksesta, Jerusalemista, pieneen Beetlehemin
kaupunkiin, maallisen hallitsijan Herodeksen palatsista siihen vaatimattomaan rakennukseen, josta Joosef ja Maria olivat saaneet toistaiseksi vuokrata Jeesus-lapselle ja itselleen majapaikan. Jumalan Poika
tuli rakkaudessaan ihmiseksi meidän lunastuksemme tähden, ja siksi
hän alentui niin syvästi. Kuningas hän oli jo silloin, kun itämaan tietäjät häntä kumarsivat ja toivat hänelle lahjoja. Kuningas hän oli silloin, kun hän puhui vertauksia Jumalan valtakunnasta. Kuningas hän
oli silloin, kun hän synninpäästöllä avasi taivasten valtakunnan portit
halvautuneelle miehelle. Kuningas hän oli silloin, kun hän käveli pois
niiden keskitse, jotka halusivat työntää hänet jyrkänteeltä alas. Kuningas hän oli silloin, kun hän herätti Nainin lesken pojan kuolleista
ja antoi hänet äidilleen. Kuningas hän oli silloin, kun hän ratsasti
Messiaana aasilla Jerusalemiin. Kuningas hän oli silloin, kun orjantappurakruunu painettiin hänen päähänsä. Kuningas hän oli silloin,
kun ristin ryöväri uskossa rukoili: "Muista minua, kun tulet valtakuntaasi." Kuningas hän oli silloin, kun hän sanoi: "Se on täytetty" ja
kallisti päänsä ja antoi henkensä Isänsä käsiin. Kuningas hän oli silloin, kun hän nousi kuolleista kalliopaasien estämättä. Kuningas hän
oli silloin, kun hän sanoi: "Saul, Saul, miksi vainoat minua." Kuningas hän on ollut kaiken aikaa, kun hän on evankeliumillaan lahjoittanut valtakuntansa uskovilleen vuosisadasta toiseen. Kuningas hän oli
silloin, kun hän kirkasti sinulle armonsa ja teki sinusta taivasten valtakunnan asukkaan. Kuningas hän oli juuri äsken, kun hän pyhässä
kasteessa otti valtakuntaansa nämä pienet kaksoisvauvat. Kuningas
hän on oleva silloin, kun hän tulee suuressa kunniassa ja kokoaa
kaikki kansat eteensä tuomiolle.
Katso, millainen kuningas hän on! Kuningas, jolla on valta ja jolla
on rakkaus syntisiin. Tekstimme kertoo hänestä, että hän tiesi täsmälleen, mistä ja miten hän saa itselleen aasin ratsuksi ilmestyäkseen Messias-kuninkaana Jerusalemiin. Evankelista Matteus kertoo Jeesuksen
lausuman: "Menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte
aasintamman sidottuna ja varsan sen kanssa; päästäkää ne ja tuokaa
minulle. Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa: 'Herra tarvitsee
niitä'; ja kohta hän lähettää ne'."
Evankelista Luukas kertoo lisäksi erään erikoisen yksityiskohdan:
"Lähetetyt menivät ja havaitsivat niin olevan, kuin hän oli heille sano-
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nut. Ja heidän päästäessään varsaa sen omistajat sanoivat heille: 'Miksi
te päästätte varsan?' Niin he sanoivat: 'Herra tarvitsee sitä'" (Luuk.
19:32–34). Kaikki tapahtui niin kuin Jeesus oli sanonut. Jopa Kristus
osoitti tällä ihmeteollaan, ettei hän ollut lain alainen pakosta, vaan
meidän hyväksemme, vapaaehtoisesti, kun omistajat kyselevät aasinsa
perään ja saavat kuulla: "Herra tarvitsee sitä" ja uskovina ihmisinä
myöntyvät siihen. Kuningas Kristus on nöyrä ja hiljainen, alennuksen
tilassa, käyttäen kirkkauttaan vain sikäli kuin se oli tarpeen lunastustyön kannalta. Näemme hänessä jumalallisen kaikkivallan ja kaikkitietävyyden yhdistyneinä rakkauteen, joka uhrasi itsensä koko maailman
syntien tähden..
Millainen on sinun adventtikuninkaasi? Onko hän valon kuningas ja
rauhan ruhtinas? Oi sinua onnellista, jos sinulla on Kristus kuninkaana.
Hän on iankaikkinen kuningas ja hänen valtakuntansa on horjumaton.
Silloin asiasi ovat iankaikkisesti hyvin. Itse olet kurja syntinen. Mutta
muista: Kristus on jo ottanut pois sinun syntisi ja hyvittänyt ne Jumalalle ja lepyttänyt hänen vihansa. Kristus on armon ruhtinas.
On olemassa myös toinen ruhtinas ja toinen valtakunta. Hän on pimeyden ruhtinas ja hänen valtakuntansa on synnin orjien kurjuuden
pesä. Se on kammottava valta, rakkaudeton valta, sen valta, joka on
ollut murhaaja alusta asti ja joka on valheen isä. Voi sitä, joka jää tuon
ruhtinaan jyrän alle. Tosin tuo kurjuus voi olla salakavalasti peitettyä,
niin että ihminen itsekkyydessään ja himojensa vallassa voi saada siitä
lyhytaikaista nautintoa eikä tajua, mikä kaiken loppu on.
Mutta kiitos Jumalalle, Kristus tuli tehdäkseen tyhjäksi perkeleen
teot ja kukistaakseen hänen valtansa. Sen hän teki alennuksen ja kärsimyksen tietä. "Vanhurskas ja auttaja hän on." Niin hänestä oli ennustettu. Hänellä on halu, valta, ymmärrys ja keinot auttaa meitä. Kaikkein
tärkein apu on jo tullut: Lunastus on jo toimitettu. Nyt tarvitsemme
vain uskon, joka omistaa sen, mitä Kristus on meidän edestämme tehnyt.
Herraasi voit sä luottaa, Ah sielu, ainiaan.
Epäillen älä kysy, Tuleeko auttamaan.
Hän rakkaudessansa, Sun rientää avukses
Ja poistaa tuskas, vaivas Ja kaiken kurjuutes.
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Miks epäilet, vaikk onkin Niin suuret syntisi
Ne armostansa aivan Pois pyyhkii Herrasi.
Hän syntisiä tullut On pelastamahan
Ja auttamahan heitä Lapsiksi Jumalan.
Paul Gerhardt. VK 1938 nro 5:7–8.

2. Saamme iloita, koska kuninkaamme tulee
jatkuvasti luoksemme ja on aina luonamme
Evankeliumimme on suoraa kerrontaa siitä, mitä tapahtui. Samalla
se sisältää havainnollisen kuvan Kristuksen valtakunnasta ja opettaa
meille erityisesti sitä, kuinka Kristus tulee luoksemme.
Ratsastaessaan Jerusalemiin Messias-kuninkaana, aasi kuljetti Jeesusta ja kansa levitti vaatteita ja palmunoksia hänen eteensä. "Aaseja"
tarvitaan vieläkin Jeesuksen kuljettamiseen. Vaikka aasi muuten luonnoltaan on itsepäinenkin, kun niikseen tulee, niin Jeesuksen käyttämät
aasit taipuvat vastustamatta hänen tahtoonsa. Nuorella orivarsalla Vapahtaja ratsastaa ja sen emä seuraa sivulla. Samoin Herra kutsuu työmiehiä eloonsa saarnavirkaan. Tämän viran tulee kuljettaa Jeesusta
ihmisten sydämiin evankeliumin suloisella saarnalla ja pyhillä sakramenteilla. Me pastorit olemme Jeesuksen aaseja. Kysymys ei ole oman
tahdon noudattamisesta, vaan Jeesuksen kuljettamisesta sinne, minne
hän on kulloinkin matkalla. Se tarkoittaa sitä, että pysymme puhtaassa
Jumalan sanassa ja alttiisti vaivoja pelkäämättä viemme Jeesusta hänen
sanallaan ja sakramenteillaan ihmissydämiin.
Aasin emän eli Seurakunnan tulee seurata rinnalla. Jeesuksella, Seurakunnalla ja viralla on yhteinen asia.
Tuolloin Jeesus ratsasti Jerusalemiin ja esiintyi ensi kerran julkisesti
Messiaana. Niin myös saarnaviran tulee julistaa, että Jeesus on Kristus,
luvattu Vapahtaja, ja että jokaisen tulee uskoa häneen. Saarnaviran tulee myös selvästi tuoda ilmi, että kaikki muut messiaat, jotka tulevat
Jeesuksen jälkeen ja ottavat hänen paikkansa tai jotka lupaavat hänen
tilalleen jotakin parempaa, ovat vääriä messiaita ja vääriä profeettoja.
Yksin Kristus Jeesus on tie, totuus ja elämä. Vain hänen kauttaan päästään Isän tykö. Mutta hän onkin varma ja luotettava tie.
Jerusalemista Jeesuksen matka kulki muutaman päivän kuluttua
kaupungin ulkopuolelle, Golgatalle. Niin myös saarnaviran tulee kuvata kuulijoiden silmäin eteen Jeesus Kristus ristiinnaulittuna (Gal. 3:1).
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"Sinun kuninkaasi tulee sinulle"

Sellaisessa saarnassa Kristus tulee jatkuvasti luoksemme. Siitä saamme
Pyhän Hengen ja uskon lahjan. Kiitä Jumalaa sydämessäsi aina, kun
kuulet Kristusta selvästi ja puhtaasti julistettavan. Syntinen voi pelastua vain armosta. Siksi tarvitsemme armonruhtinaan, Herran Jeesuksen
Kristuksen, vanhurskaudeksemme.
Vapahtajamme ratsasti hiljaisena, kuitenkin kansa ylisti häntä Hoosianna-hymnein. Niin Kristus tulee sydämiimmekin ulkonaista julkisuutta ja hälinää karttaen, kuin salaa, hiljaisesti. Hän on valinnut itselleen tien tulla sanan ja sakramenttien välityksellä. Mutta siellä, missä
hän on sydämiin käynyt, kaikuvat kiitosvirret muidenkin kuulla ja tämän kuninkaan kulkua juhlistetaan ja autetaan uskovien hyvillä teoilla
ja uhrimielellä. Palmunoksamme ja vaatteemme eli risumme ja ryysymme hän sallii levitettävän eteensä, sillä hän ei etsi ulkonaista loistoa, vaan syntisen pelastusta. Sen aikaan saatuaan hänelle kelpaa pelastetun koruton kiitosvirsi. Se on hänelle arvokkaampi kuin upeat juhlasalit ja hienot konsertit ammattiesiintyjineen.
Miten suuri ilo onkaan avuttomalle syntiselle, että Jeesus on tullut
kuninkaana hänenkin tykönsä ja antanut hänelle valtakuntansa. Onhan
hän sanonut: "Älä pelkää, sinä piskuinen lauma, sillä teidän taivaallinen Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan" (Luuk. 12:32).
Kuoleman edessä ristin ryöväri rukoili: "Jeesus, muista minua, kun
tulet valtakuntaasi." Kuningas, orjantappuroin kruunattu, lupasi valalla
vannoen: "Totisesti minä sanon sinulle: Tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa" (Luuk. 23:42–43). Synti oli tuonut
kirouksen, kirous kuoleman, iankaikkinen kuolema helvetin piinan.
Kristus toi siunauksen, siunaus anteeksiantamuksen, anteeksiantamus
iankaikkisen elämän, iankaikkinen elämä iäisen autuuden. Tyhjiksi on
Kristuksessa tehty perkeleen teot. Tämä kaikki tarjotaan ja tuodaan
sinulle uskossa omistettavaksi uutena kirkkovuotena. Se annetaan lahjana, ilmaiseksi, ketään pois erottelematta, jokaiselle, joka uskoo.
Ota se uskolla vastaan, ja niin se myös sinulla on.
Kristuksen valtakunta on kuningaskunta. Se ei ole tasavalta. Kuitenkaan se ei ole diktatuuri. Se ei ole kylmä ja tyly saneluvalta. Kuninkaamme on kunnian kuningas, ja kuitenkin niin erilainen. Hän on kunniassaan niin korkea, että kaikkien polvien pitää notkistuman hänen
edessään. Jopa kun hän tulee tuomiolle, Jumala sanoo: "Kumartakoot
häntä kaikki Jumalan enkelit" (Hebr. 1:6). Vertaapa nyt hänen korke-
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aan jumalalliseen valtasuuruuteensa sitä, että hän on tehnyt uskovansa
hengellisiksi kuninkaiksi ja papeiksi ja kutsuu heitä ystävikseen. "Sen
suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä
ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei
tiedä, mitä hänen herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä
minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni"
(Joh. 15:13–15).
Tällainen ystävä sinulla on alkaneena uutena kirkkovuotena. Hänelle voit uskoutua. Häneen voit luottaa. Hän ei petä. Hän ei jätä. Veisaamme:
Se autuas, ken Jeesukseen, Jos kuinka käypi, luottaa.
En ystävähän sellaiseen, Mä koskaan turvaa suotta.
Hän ystävä on parahin. Hän auttaa voi ja tahtookin
Suruissa, iloissakin.
Hän on niin hyvä, laupias, Niin altis auttamahan,
Tarvitsijalle armias Lahjoistaan jakamahan,
Hän, hallitsija taivahan, Käy veljeks kaikkein halvimman,
Kuin ois se vertaisensa.
Johan Ludvig Runeberg. VK 1938 nro 130:1,3.

Häntä saamme rukoilla saman virren sanoilla:

Myös minun köyhän luokseni Käy, Jeesus, armahainen.
Tee sydän asunnoksesi, Tää halpa, vajavainen.
Sua ilman on se iloton, Vaan siinä kun sun majas on,
On siellä juhlariemu.
Johan Ludvig Runeberg. VK 1938 nro 130:5.
Helsinki 29.11.1998. Virret VK 1938: 1:1,7–10; Hoosianna; 9:1–3; 5:1,3–5; 478:1–3;6–7.
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Nyt Hoosiannaa veisaamaan!
Ensimmäisenä adventtisunnuntaina. I vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Ja kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Beetfageen,
Öljymäelle, silloin Jeesus lähetti kaksi opetuslasta ja sanoi heille:
"Menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte
aasintamman sidottuna ja varsan sen kanssa; päästäkää ne ja tuokaa
minulle. Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa: 'Herra
tarvitsee niitä'; ja kohta hän lähettää ne." Mutta tämä tapahtui, että
kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo:
"Sanokaa tytär Siionille: 'Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle
hiljaisena ja ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla.'" Niin
opetuslapset menivät ja tekivät, niin kuin Jeesus oli heitä käskenyt, ja
toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa,
ja hän istuutui niiden päälle. Ja suurin osa kansasta levitti
vaatteensa tielle, ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat tielle. Ja
kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat,
huusivat sanoen: "Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän,
joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa!" Ja kun hän tuli
Jerusalemiin, joutui koko kaupunki liikkeelle ja sanoi: "Kuka tämä
on?" Niin kansa sanoi: "Tämä on se profeetta, Jeesus, Galilean
Nasaretista." ... Mutta kun ylipapit ja kirjanoppineet näkivät ne
ihmeet, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat pyhäkössä ja sanoivat:
"Hoosianna Daavidin pojalle", niin he närkästyivät ja sanoivat
hänelle: "Kuuletko, mitä nämä sanovat?" Niin Jeesus sanoi heille:
"Kuulen; ettekö ole koskaan lukeneet: 'Lasten ja imeväisten suusta
sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen'?" Matt. 21:1–11,15–16.
Minulla on ollut tapana laulattaa adventtina koko seurakunnan
kiitosvirtenä juhlavaa Hoosianna -hymniä. Se saa sisältönsä pyhän
Sanan kertomuksesta, kun Jeesus ratsasti ennen suurta kärsimystään
julkisesti Messias-kuninkaana Jerusalemiin. Kertomus tuo esille
monia tärkeitä, rohkaisevia uskon asioita.
Hoosianna -hymni on Vapahtajaa ylistävä rukous. Emme laula sitä
kuitenkaan ilman haikeutta, kun muistamme mille tuskien tielle
Jeesus oli matkalla ja miten valtavaa kärsimystä lunastuksemme
edellytti. Vapahtajamme kääntää kuitenkin tämän haikeuden kohti
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omaa sydäntämme, kun hän varoittaa meitä epäuskosta sanomalla:
"Älkää minua itkekö, vaan itkekää itseänne ja lapsianne" (Luuk.
23:28).
Uskovat lapset ylistävät Jeesusta
Kansa levitti vaatteitaan ja taittoi oksia palmupuista Jeesuksen
tielle ja veisasi kiitosta. Lapsetkin osallistuivat ylistykseen. Miten
sykähdyttävää onkaan nähdä pienten lasten laulavan sydämestään
Jeesuksesta ja kiittävän häntä tai saada kuulla heidän aitoa
uskontodistustaan, kun he niin erikoisesti ja niin osuvasti soveltavat
lapsen maailmaan Jumalan sanan opetusta. Silloin muistuu
mieleemme tämä kertomus ja ne Jeesuksen opetukset, kun hän asetti
pienen lapsen uskon esikuvaksi. Pienet kastetut lapset ovat Jumalan
Seurakunnan todellisia jäseniä. Näistä karitsaisista on paimenten
pidettävä hyvä huoli. On suuri synti estää heitä tulemasta Jeesuksen
tykö. Synti on estää heitä saamasta pyhää kastetta. Synti on jättää
heidät opetusta vaille. Synti on jättää heidät Jumalan Seurakunnan
yhteisen jumalanpalveluksen ulkopuolelle.
Kavala maailma ja omat himot ovat vieneet monen uskovan lapsen
epäuskon tielle maailmaan. Ikääntyessään moni unohtaa helposti
lähimenneisyyden asioita, mutta vanhuudessa lapsuuden suloiset
muistot palaavat mieleen. Kun niihin kuuluu muistoja Jeesuksesta ja
hänen rakkaudestaan, Jumala voi lapsuudessa kylvetyn sanan kautta
vetää tykönsä niitä, jotka ovat hänet unohtaneet.
On myös niitä, jotka kaikista vaaroista ja inhimillisistä
heikkouksista huolimatta säilyttävät lapsenuskonsa. Heistä kasvaa
seurakunnan pylväitä. Heidän uskollisuutensa mahdollistaa
seurakunnan julistustoiminnan myös niiden voittamiseksi, jotka
lapsena ovat jääneet ilman uskon aarteita. He ovat myös
vastaanottamassa tuhlaajalapsia, kun he palaavat kotiin.
"Katsokaa, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä, jotka uskovat
minuun!" Tarpeellinen kehotus pienokaisten kannalta, mutta myös
meidän kaikkien kannalta. Siinä on mittaamattoman syvä viisaus ja
rakkaus. Miten vaikeata, miten mahdotonta meidän on nähdä
suureksi sitä, mikä on suurta Jeesuksen silmissä!
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Sinun kuninkaasi!
Raamattu käskee sanomaan "tytär Siionille" eli Jumalan
Seurakunnalle: "Sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena."
Kristillinen uskomme ei ole äänekästä uhoamista, vaikka siinä on
valtavista asioista kysymys. Kristus-kuninkaamme ratsasti hiljaisena
aasilla. Nyt hän tulee luoksemme armonvälineissä, ei propagandaa
pauhaten, vaan kärsivällisesti opettaen ja sanan siementä kylväen.
Hän ei tee maallisia vallankumouksia, ei nosta sotia eikä käytä
väkivaltaa. Hänen voimansa on sanassa. Hän kääntää sydämen
epäuskosta uskoon. Hän murtaa meidän uhomme, kun hän näyttää
meille syntiturmeluksemme. Hän antaa rauhan sydämeemme
antamalla meille anteeksi syntimme. Hän pitää meidät pienellä
paikalla, kun hän osoittaa meille, mitä lunastuksemme hänelle
maksoi. Lunastaakseen meidät hänen oli juotava Jumalan vihan malja
pohjaan saakka. Hänen piti tuleman Jumalan hylkäämäksi, jotta
meillä rauha olisi. Sen saamme uskoa. Siinä on valtava, vapauttava
kiitoksen aihe. Se hiljentää, vaikka virittääkin sielun ylistyshymniin.
Siinä on haikeuden syy, kun Hoosiannaa veisaamme.
Jeesus ratsastaa aasilla
Silloin Jeesus ratsasti aasilla. Tullessaan ihmissydämiin hän
käyttää ratsuinaan evankeliumin julistajia. Hyvinkin voimme verrata
heitä aasiin. He vievät kuormaansa eteenpäin, vaikkakin hitaasti.
Heillä on suuret korvat, joilla he kuulevat Hyvän Paimenen äänen ja
tarkkaavat lähimmäisen hätähuutoja. He ovat uskossa itsepintaisia,
Sanasta kiinnipitäviä. Jeesus ei ratsasta korskuvalla ratsulla, joka on
varustettu kullalla kirjaillulla loimella. Hän tulee vaatimattomien,
mutta uskollisten palvelijain kautta Seurakunnassaan niiden tykö,
jotka rintaansa lyöden murheissaan sanovat: "Ole minulle, syntiselle,
armollinen."
Jeesus ratsasti istuen aasin selässä. Evankeliumin julistajat vievät
Jeesusta eteenpäin armonvälineillä. Niistä hän tulee kuulijoiden
sydämiin. Vaikka sananpalvelijan tulee itse uskoa Jeesukseen ja
omistaa hänet sydämessään, Jeesus ei kuitenkaan välity julistajan
sydämestä kuulijoille, vaan armonvälineistä.
Armahdetut syntiset, virittäkää Jeesukselle Hoosianna –hymni!
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”Rikkomusten anteeksisaaminen hänen armonsa rikkauden mukaan”
Ensimmäisenä adventtisunnuntaina. Toinen vuosikerta. Osa epistolatekstiä. Rippipuhe.
"[Kristuksessa] on meillä lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten
anteeksisaaminen hänen armonsa rikkauden mukaan." Ef. 1:7.
Saarna syntien anteeksisaamisesta on jäänyt syrjään ympärillämme
olevassa uskonnollisessa kentässä. Sen tilalle ovat tulleet kysymykset,
jotka koskevat parantumista sairauksista, toimeentuloa, Israelin valtiota
ja muita ajallisen elämän asioita. Todellinen hengellinen elämä alkaa
kuitenkin aina Jumalan armon löytämisestä ja säilyy, kun ihminen pysyy synnintunnossa ja armon omistamisessa. Syntien anteeksi saaminen Kristuksen nimessä on Pyhän Raamatun pääsanoma. Meillä on
aihetta aina kysyä itseltämme, onhan tämä myös meille tärkein asia?
Etsimmehän sitä myös Herran Pyhästä Ehtoollisesta.
Kun alamme adventtina uuden kirkkovuoden, pankaamme hengellisyytemme juna heti kulkemaan oikeata raidetta, syntien anteeksisaamisen ja armon omistamisen raidetta. Silloin meille on myös päämäärä
selvänä. Se on taivaan autuus, jonne olemme matkalla, emme omin
voimin, vaan Pyhän Hengen voimassa, armon varassa, uskossa Jeesukseen.
Tekstimme lohduttaa meitä syntisiä: Kristuksessa "on meillä lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen hänen armonsa rikkauden mukaan." Epäselvä hengellisyys painottaa oletettua ihmisen osuutta, ihmisen ratkaisua, ihmisen pyrkimystä, ihmistekoja. Niistä
ei löydy lohdutusta sille sielulle, joka on saanut kokea Jumalan lain
ankaruutta, sen vanhurskaita vaatimuksia ja nähdä, ettei hän pysty niitä
täyttämään. On totta, että Jumalan lain mukaan meidän pitäisi olla aivan toisenlaisia kuin olemme. Emme ole täynnä jumalallista rakkautta
ja laupeutta, emmekä niin ollen voi kelvata teoillamme Jumalalle. Jos
meiltä peitetään Kristuksen työ, tunnemme itsemme entistä kurjemmiksi.
Raamattu sen sijaan osoittaa meille turvapaikan, Kristuksen.
Raamattu ilmoittaa ensiksikin, että Vapahtajamme on persoonaltaan,

36

"Rikkomusten anteeksisaaminen hänen armonsa rikkauden mukaan"

alkuperältään, voimaltaan ja teoiltaan jotakin aivan ainutlaatuista, jumalallista. Kol. 1:16–17: "Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja
mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa" (Kol. 1:16–17). Parempaa, lujempaa turvapaikkaa ei voi mistään saada.
Toiseksi Raamattu osoittaa, että ihmiseksi tullut Jumalan Poika on
tehnyt kaiken, mitä meidän lunastukseemme tarvittiin. Tekstimme sanoo: "Hänessä meillä on lunastus hänen verensä kautta." Lunastus!
Syntivelkamme on maksettu. Kokonaan. Täydellisesti. Lopullisesti.
Hintana oli synnin palkka eli kuolema. Siksi Kristuksen veri on lunastushinta, sillä meitä ei ole lunastettu kullalla eikä hopealla, vaan Jumalan Pojan viattomalla kärsimisellä ja pyhällä, kalliilla verellä. Laki oli
velkojana vaatien hyvitystä kaikista synneistä ja rikoksista. Kun Kristus täytti lain ja maksoi täyden hyvityksen syntiveloistamme, mitään ei
laki voi enää meiltä velkoa. Se on saanut, mitä se on vaatinutkin. Kristus on tehnyt sen meidän edestämme.
Siksi on niin sanomattoman väärin ohjata ihmisiä pelastumaan omilla teoillaan ja vaatia heiltä tekoja voidaksensa pelastua. Mutta nytpä on
niin hyvä kutsua uskomaan Kristukseen ja omistamaan jo olemassa
oleva lunastus ja armo Kristuksessa. Sillä kun lunastus on valmiina
Kristuksessa, seuraa siitä suoraan se. mitä tekstimme sanoo: "Meillä...
on rikkomusten anteeksisaaminen hänen armonsa rikkauden mukaan."
Anteeksisaaminen on olemassa jo ennen kääntymystä eli uskoa. Kääntymys on sitä, että alamme uskoa, että syntien anteeksisaaminen koskee minuakin, ja niin uskolla omistamme sen itsellemme. Usko ei lisää
mitään armoon, se vain ottaa vastaan sen, minkä Kristus on jo meille
hankkinut.
Huomaa, miten ihanasti tekstimme lohduttaa meitä. "Meillä on rikkomusten anteeksisaaminen hänen armonsa rikkauden mukaan", ei
niukkuuden mukaan, vaan rikkauden. Raamattu puhuu lisäksi esimerkiksi Jumalan armon "ylenpalttisesta runsaudesta" (Ef. 2:7), ja siitä,
että Kristus on tullut, että meillä olisi "elämä ja olisi yltäkylläisyys"
(Joh. 10:10).
Kristuksen rakkaus ja armo meitä kohtaan on aivan ylitsevuotavana
läsnä myös Herran Pyhässä Ehtoollisessa, jossa Kristus antaa meille
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oman ruumiinsa ja verensä syntiemme anteeksisaamiseksi. Saamme
käydä Herran pöytään, Hyvän Paimenen ruokittaviksi viheriäiselle niitylle ja olla varmoja siitä, että kelpaamme Jumalalle, emme omiin luuloansioihimme turvaten, vaan Jumalan armoon Kristuksessa luottaen.
Ehtoollinen on tarkoitettu syntisille armon saamista varten. Siinä annetaan meille ne lunnaat, jotka Kristus maksoi Jumalalle meidän edestämme.
Kun lain peilistä tutkimme itseämme, emme löydä mitään ansiollista
Jumalan edessä. Mutta kun evankeliumin suloisissa lupauksissa katselemme Kristusta, löydämme sen, mitä hän on meille ansainnut. Saamme ehtoollisessa suullamme ottaa vastaan hänen tosi ruumiinsa ja tosi
verensä ja niiden myötä uskolla omistaa syntien anteeksisaamisen ja
iankaikkisen elämän. Ehtoolliseen liittyvät nämä suloiset lupaukset.
Asetussanoissa Jeesus vakuuttaa: Tämä on minun ruumiini, joka teidän
edestänne annetaan, ja tämä on uusi liitto minun veressäni, joka teidän
edestänne vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.
Tule siis Herran pöytään hänen kutsuvieraanaan nauttimaan sitä,
mitä autuutemme Ruhtinas tarjoaa. Kun otat suullasi vastaan Herran
ruumiin ja veren, niin usko, että siinä saat syntisi anteeksi, iankaikkisen elämän ja autuuden.
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Kristityn suuri ilon aihe
Ensimmäisenä adventtisunnuntaina. II vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Sillä hetkellä hän [Jeesus] riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi:
”Minä ylistän Sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut
nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.
Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Kaikki on minun Isäni
antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka Poika on, kuin
Isä; eikä kukaan muu tunne, kuka Isä on, kuin Poika ja se, kenelle
Poika tahtoo hänet ilmoittaa.” Ja hän kääntyi opetuslapsiinsa erikseen ja sanoi: ”Autuaat ovat ne silmät, jotka näkevät, mitä te näette.
Sillä minä sanon teille: monet profeetat ja kuninkaat ovat tahtoneet
nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette,
eivätkä ole kuulleet." Luuk. 10:21–24.

Vapahtajamme riemuitsi suuresti Pyhässä Hengessä ja sanoi: ”Minä
kiitän Sinua Isä taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä, mutta ilmoittanut ne lapsenmielisille." Autuuden asiat ovat meille ilmoitettuja Jumalan Sanassa, Pyhässä Raamatussa. Ne ovat kuitenkin salassa tämän erityisen Jumalan ilmoituksen ulkopuolella. Ne voidaan oppia tuntemaan vain Jumalan ilmoituksesta. Herra sanoo: "Minä ilmoitan teille suuren ilon."
Pyhä Henki kirkastaa autuuden asian ja antaa ilon
Vaikka pelastuksemme asiat ovat Raamatussa selvinä ja kirkkaina ilmoitetut, se ei silti merkitse, että ne olisivat jokaisen ihmisen sydämissä selviä ja kirkkaita. Ihminen ei voi oman ymmärryksensä varassa tulla Jumalan tykö. "Minä en voi omasta voimastani Jeesukseen
Kristukseen uskoa eli hänen tykönsä tulla", tunnustamme Vähässä
katekismuksessa. Tässä ei riitä historiallisten tosiasioiden tunteminen
eikä ulkonainen tieto eri opinkohdista. Tarvitsemme Pyhän Hengen
tullaksemme tuntemaan Kristuksen.
Jeesus oli juuri ennen tekstimme kertomia tapahtumia lähettänyt
seitsemänkymmentä opetuslastansa julistamaan, että Jumalan valtakunta oli tullut lähelle. Heidän tehtävänään oli kertoa, että kauan odo-
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tettu Messias oli nyt saapunut ja että hänen mukanansa oli tullut meidän ihmisten keskuuteen Jumalan valtakunta.
Koska Kristus-kuningas oli läsnä ja opetti, niin myös hänen valtakuntansa oli tullut lähelle. Jumalan valtakunta, tuo taivaallinen
hengellinen valtakunta, on näet siellä, missä Kristus on ja missä Jumalan sanaa julistetaan. Siellä Kristus tulee ihmisten sydämiin, perustaa sinne valtakuntansa ja ryhtyy hallitsemaan sydämiämme uskon
kautta. Hän voittaa ne omikseen armollaan. Sen jälkeen hän on myös
sydänten Herra ja valtias.
Messiaan valtakunnan ulkonainen merkki ja tosi ilon aihe
Opetuslapset olivat julistaneet, että Jumalan valtakunta on lähellä.
Jeesus oli antanut heille myös tietyn vallan merkiksi, jotta ihmiset
ymmärtäisivät Messiaan ajan nyt koittaneen. Se oli valta tehdä suuria
ihmetekoja eli tallata kaikkea kiusaajan voimaa, kuten Vapahtaja sanoi. Tämä valta oli kaikilla noilla seitsemälläkymmenellä opetuslapsella, myös niillä, jotka myöhemmin jättivät Jeesuksen (vrt. Joh.
6:64–66), niin ettei toinen erottunut tässä suhteessa toisesta. Sama
valta oli myös kaikilla apostoleilla, Juudas Iskariotillakin. Se ei näet
perustunut uskoon, vaan Jeesuksen antamaan kutsumukseen ja majesteetilliseen sanaan.
Opetuslapset olivat kuitenkin käsittäneet osaksi väärin erikoisen
lahjansa merkityksen. He nimittäin iloitsivat suuresti siitä, että he
pystyivät tekemään niin mahtavia tekoja. Silloin Jeesus nuhteli heitä
sanoen: ”Älkää siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan
iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa."
Tässä on meillekin koko uudelle kirkkovuodelle oikea ilonaihe.
Kaikki muut ilonaiheet ovat sitä pienempiä, ovat ne minkälaatuisia
tahansa. Ei edes mikään hengellinen toimeliaisuus vedä vertoja sille,
että saamme iloita siitä, että nimemme ovat kirjoitettuina taivaissa.
Helposti voi käydä, kun ihminen ryhtyy ajattelemaan uurastustaan ja
toimintaansa Jumalan valtakunnassa, että hän unohtaa tämän taivaallisen ilon aiheen. Niinhän opetuslapsille oli käydä. Jeesus ei turhaan
sanonut heille: ”Älkää iloitko siitä, että henget ovat teille alamaiset,
vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa."
Ensisijaista on Jumalan lahja ja armo, toissijaista se, mitä me teemme. Se, mitä me teemme, voi parhaimmillaan olla vain sen noudat-
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tamista, minkä Jeesus on meille säätänyt. Varsinaisen hengellisen
työn ihmissydämissä tekee yksin kolmiyhteinen Jumala. Hän yksin
saa aikaan sielun pelastuksen.
Oikeaan iloon tarvitsemme lapsenomaisen uskon
Mekin tarvitsemme lapsenomaista uskoa iloitaksemme siitä, että
nimemme ovat kirjoitetut taivaissa. Se sisältää näet paljon, nimittäin
ennen muuta Jeesuksen toimittaman syntien sovituksen ja niiden anteeksisaamisen. Kun Herran enkeli ilmoitti Jeesuksen syntymästä,
hän julisti: "Minä ilmoitan teille suuren ilon: 'Teille on tänä päivänä
syntynyt Vapahtaja'."
Samaan hengenvetoon, kun Jeesus puhui oikeasta ilon aiheesta,
hän sanoi opetuslapsilleen: ”Autuaat ovat ne silmät, jotka näkevät,
mitä te näette, ja ne korvat, jotka kuulevat, mitä te kuulette. Sillä minä sanon teille, monet profeetat ja kuninkaat ovat tahtoneet nähdä,
mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä
ole kuulleet.” Näyttää melkein siltä, kuin Jeesus ottaisi takaisin sen,
mitä hän edellä sanoi. Edellä hän sanoi: ”Älkää iloitko siitä, että henget ovat teille alamaiset” ja nyt hän sanoo, että monet profeetat ja kuninkaat ovat tahtoneet nähdä, mitä te näette, ja kuulla, mitä te kuulette. Jeesus ylistää opetuslapsiansa autuaiksi, kun he kaikkea tätä näkevät ja kuulevat. Hän ei kuitenkaan käske opetuslapsiaan kiinnittämään mieltänsä ihmeiden tekemiseen. Hän ei ole itsensä kanssa ristiriidassa, vaan hän asettaa kunkin asian oikealle paikallensa. Hän puhuu omilletunnoille ja sydämille, että ihmiset oikealla tavalla ja oikeassa mielessä uskoisivat häneen ja katselisivat sitä, mitä näkevät, ja
kuulisivat, mitä kuulevat.
Tässä tarvitaan sitä lapsenmielisyyttä, josta Jeesus puhui, kun hän
sanoi: ”Jumala on salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä." Jeesus
ei sano, että Jeesuksen toiminnan pelkkä ulkonainen näkeminen olisi
sinänsä autuuttanut. Sillä sama Vapahtaja tässä samassa Luukkaan
evankeliumin kymmenennessä luvussa sanoo: ”Voi sinua, Korasin!
Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset teot, jotka teissä ovat
tapahtuneet, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo
aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa istuen tehneet parannuksen.
Mutta Tyyron ja Siidonin on tuomiolla oleva helpompi kuin teidän.”
Nuo kaupungit olivat nähneet, mitä Jeesus teki. Kuitenkin Jeesus
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huutaa niille voi-huutonsa. Se on vastakohta autuaaksi ylistämiselle.
Se on valitushuuto, kuolinvirsi, jonka Vapahtajamme virittää ja sanoo, että Tyyron ja Siidonin, noiden muinaisten syntisten kaupunkien, on oleva tuomiolla helpompi kuin niillä, jotka eivät uskoneet Jeesukseen hänen aikanaan.

sanomalla: "Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko,
se tuomitaan kadotukseen."
Vapahtajamme puhuu meille tekstissämme siis siitä, että ne ovat
autuaita, jotka uskovat kuulemansa ja näkemänsä.

Voi epäuskoisia!
Kun tulee kysymykseen Jumalan sanan ja autuuttavan evankeliumin asia, kysymys on hyvin vakavista asioista. Jeesuksen aikana
evankeliumi tuli puhtaana ja suuressa kirkkaudessa kansan ja sen johtajien eteen, vieläpä merkein vahvistettuna, mutta he eivät uskoneet.
Jeesus joutui huutamaan heille järisyttävän voi-huudon. Oli armon ja
etsikon aika. Mutta kun he löivät sen laimin, seurasi tuomio. Jerusalem hävitettiin, monet kuolivat ja loput ajettiin maasta pois. Toteutui
Jeesuksen sana: "Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista
ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule"
(Matt. 24:21).
Joka lapsenmielisesti uskoo ja omistaa Jumalan armon, pelastuu.
Kristus on hänen vanhurskautensa. Siinä kelpaamme Jumalalle. Kristus näet peittää omalla vanhurskaudellaan kaikki syntimme ja laiminlyöntimme. Pelastumme Kristuksen tähden. Mutta vaikka kuinka näkisimme suuria asioita ja kuulisimme paljonkin Jumalan sanaa, niin
se ei meitä hyödytä, jos sana ei saa sijaa meidän sydämissämme. Jos
paadumme ja jäämme epäuskoon, Jeesus huutaa meistäkin voihuutonsa.
Jeesuksen voi-huuto on kyynelin huudettu huuto. Jeesus itki Jerusalemia, kun se ei tiennyt, mikä sen rauhaan sopii. Nämä paatumuksen tähden vuodatetut kyynelkarpalot eivät estä epäuskolle säädetyn
tuomion toteuttamista. Jumala on rakkaus. Hän on sitä kyyneliin asti.
Tässä kiusaaja haluaa meitä eksyttää. Hän väittää, ettei Jumala ole
rakkaus, koska hän tuomitsee epäuskoiset. Tai hän yrittää uskotella,
ettei tuomiota tule, koska Jumala on rakkaus. Mutta Raamattu sanoo:
"Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta
ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa"
(Room. 1:18). Raamattu varoittaa: "Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia" (Ef. 5:6). Jeesus on tehnyt asian aivan selväksi

Mitä iloittavaa nähtiin Jeesuksen aikana?
Mitä Jeesuksen aikana sitten nähtiin sellaista, mitä muinaiset profeetat ja kuninkaat halusivat nähdä, mutta eivät saaneet nähdä? Kun
Jeesus puhuu muinaisista kuninkaista, hän tarkoittaa niitä Israelin
kuninkaita, jotka uskoivat ja odottivat Lunastajaa. Oli jumalattomiakin kuninkaita, jotka vastoin Jumalan nimenomaista kieltoa pystyttivät Israeliin epäjumalanpalvelusta. Heistä Jeesus ei puhu. Hän puhuu
tässä uskovista hallitsijoista, jotka odottivat Messiaan valtakuntaa.
Kun se tuli, Israelilla ei enää ollut omaa, itsenäistä kuningaskuntaa.
Se oli pakanallisen Rooman keisarin alainen. Kuitenkin muinaiset
Israelin kuninkaat halusivat nähdä sen, mitä Jeesuksen ajan opetuslapset näkivät. He etsivät sitä valtakuntaa, joka oli luvattu ja jolla on
taivaalliset perustukset. He asettivat hengelliset asiat niin korkealle,
että olisivat ennemmin katselleet Messiasta pakanallisen keisarin
alaisuudessa kuin oman aikansa itsenäistä Israelia. He rakastivat niin
suuresti sitä, mitä Jeesuksen mukana tuli. He osasivat tehdä eron
maallisten ja hengellisten välillä.
Profeetat julistivat Jumalan sanaa ja kuvasivat, kuinka Kristus
kärsii ja kuolee meidän tähtemme. He kuvasivat sitä, mikä oli tuleva.
Heillä oli sydämessä suuri halu nähdä silmillään Lunastaja, joka
maksaa meidän kaikkien syntivelan. Jeesus sanoo heistä, että heille ei
sitä suotu. He eivät saaneet nähdä, mitä Jeesus teki, eivätkä kuulla,
mitä Jeesus puhui. He saivat kuitenkin uskoa. He saivat tutkia, mihin
ja millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi puhuessaan Kristuksen tulemuksesta. Kristuksessa oli heidän ilonsa.
Mekään emme voi hypätä aikakaudesta toiseen emmekä omista
olosuhteistamme toisten olosuhteisiin. Emme voi mennä kahtatuhatta
vuotta taaksepäin Jeesuksen aikaan. Jeesus on sanonut, että tulee aika, jolloin "te toivotte saada nähdä edes yhtä Ihmisen Pojan päivää,
mutta ette saa nähdä." Niin meidänkin on tarpeen Vanhan liiton profeettojen ja kuninkaitten tapaan jäädä Jumalan Sanan varaan. Sanasta
löydämme perusteet autuuden ilolle.
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Jeesuksen ajan opetuslapsille suotiin nähdä Vapahtajan teot ja
oppia niistä tuntemaan Jeesus luvatuksi Messiaaksi ja Jumalan Pojaksi. Näistä teoista Jeesus sanoi epäuskoisille juutalaisille: "Vaikka ette
uskoisikaan minua, uskokaa minun tekojani, että tulisitte tuntemaan
ja ymmärtäisitte Isän olevan minussa ja minun olevan Isässä" (Joh.
10:38). Jeesuksen teot kertovat siitä, että Jeesus, Vapahtajamme, on
jumaluudessa Isän vertainen.
Kuninkaiden ja profeettojen usko perustui siihen, mitä Jeesus oli
tekevä. Niin kuin me haluamme pukeutua katoamattomuuteen ja silmillämme katsella kirkkaudessa Lunastajaamme, niin myös kuninkaat ja profeetat halusivat nähdä sen toteutumisen, minkä varassa
heidän uskonsa ja autuutensa oli.
Opetuslapset näkivät myös muuta. He näkivät, kuinka Jeesus oli
kaikessa kuuliainen. He näkivät, kuinka hänet ristiinnaulittiin ja
kuinka hän kuoli. He näkivät ne vaiheet ja asiat, jolloin meidän lunastuksemme toimitettiin. He näkivät hänet ylösnousseena. He olivat
Kristuksen voiton todistajia. Siinä oli heidän hyvä osansa. He kuulivat Jeesuksen puheita ja saivat Jeesuksen armosanan omaksensa. He
näkivät, mitenkä Jeesus lähestyi ihmisiä, kuinka hän tuli monien hyvinkin syvälle langenneitten ihmisten luo, näki heidän omantuntonsa
syytökset ja heidän sydämensä tuskan ja auttoi heitä. Jeesus julisti
synninpäästön syntiselle naiselle, jonka muut tuomitsivat. Hän tuli
Sakkeuksen kotiin, vaikka juutalaisten johtomiehet eivät pitäneet
publikaaneista. Kun Jeesus vei evankeliumin näille ihmisille, se vaikutti heissä uskoa ja todellisen kääntymyksen. Sakkeus sanoi, että
hän haluaa korvata kaiken, mitä mahdollisesti oli vääryydellä ottanut
itselleen. Hän ei jäänyt elämään synnissään, vaan tuli todelliseen
mielenmuutokseen, jossa ilmenivät myös parannuksen hedelmät.
Nämä kaikki olivat autuaallisia näkymiä, joita Jeesuksen ajan
opetuslapset saivat seurata. He pelastuivat ja olivat autuaita sen nojalla, että he Pyhän Hengen voimasta sovelsivat näkemänsä ja kuulemansa omalle sydämelleen ja uskoivat sen. Pelkkä ulkonainen näkeminen ja kuuleminen ei heitä pelastanut, kuten se ei pelastanut niitäkään, jotka paaduttivat sydämensä. Opetuslapset olivat autuaita lapsenmielisessä uskossa.
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Missä on sielumme turva ja ilomme lähde?
Kysymme, mistä löydämme turvan sielullemme. Tekstimme ohjaa meidät opetuslasten lailla uskossa Jeesuksen tykö. Tosin emme
voi siirtyä hänen aikaansa, mutta meille on annettu Jumalan sana.
Siinä meille on kuvattu, mitä Jeesus teki ja puhui. Siinä meillä on
varma, selkeä sana siitä, kuinka pelastumme. Saamme uskolla omistaa Jumalan armon. Olemme uskossa autuaita. Jeesus sanoo, että hän
on salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä. Tämä sana meidän on
syytä kätkeä sydämeemme, ettemme vain pyrkisi pelastumaan oman
viisautemme varassa. Merkitseehän Jeesuksen puhe sitä, ettei ole mitään sellaista inhimillistä viisautta, joka voisi viedä ihmisen Jumalan
tykö. Ajallisen elämän asioissa ihmisillä on järkeä. He osaavat harjoittaa teollisuutta ja viljellä maata, käydä kauppaa, hoitaa asioita,
jopa lähettää avaruusluotaimia. Tosin toiset paremmin ja toiset huonommin, mutta kuitenkin ihmisillä on tätä taitoa, vaikka heillä ei olisi
mitään käsitystä evankeliumista. Mutta kun tulee kysymykseen se,
kuinka ihminen pelastuu, niin ei lahjakkainkaan tämän maailman nero, ei etevinkään ihminen voi älyllään ja muilla luontaisilla ominaisuuksillaan viedä itseänsä yhtään lähemmäksi Jumalaa. Luonnollinen
ihminen vastustaa evankeliumia. Mitä älykkäämpi ihminen on, sitä
kekseliäämmin hän myös sitä vastustaa ja sitä pahemmin hän sekoittaa selvän Jumalan sanan opin järkensä koukeroihin. Tarvitsemme
Pyhän Hengen vetämään meidät Jumalan tykö Vapahtajamme tuntemiseen.
Iloitsemme siitä, että autuuden asiat ovat ilmoitetut
Tekstimme ei sano ainoastaan, että Jumala on salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä, vaan se sanoo myös, että hän on ilmoittanut
ne lapsenmielisille. Nämä asiat ovat siis ilmoitetut. Evankeliumi ei
ole salassa. Ei ole salassa se, miten saamme synnit anteeksi, eikä se,
kuinka saamme sydämellemme rauhan. Kaikki nämä asiat on saatettu
julki. Ne on Pyhässä Raamatussa ilmoitettu. Jumalan sanassa pysyvä
kirkko tuo jatkuvasti toiminnassaan niitä julki. Lamppua ei ole pantu
vakan alle, vaan se on nostettu pöydälle ja valaisee huoneessa olevia,
kuten Jeesus opettaa Vuorisaarnassa. Kun autuuden tie on Jumalan
ilmoittama, se on varma ja turvallinen.
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Jumalan Sanan vaikutuksen alla ilo löytyy ja säilyy
Kysymme: Kuinka voimme lapsenmielisesti oppia tuntemaan
nämä asiat? Ainoa vastaus siihen on, että olemme Jumalan Sanan
vaikutuksen alla ja käytämme Sanaa sekä yksityisesti että seurakunnassa. Sanan kautta Jumala tekee työnsä. Tämän päivän saarna koko
kirkkovuotta varten on meille se, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Kun etsimme uskollemme vahvistusta, ainoa tapa siihenkin on Jumalan sanan käyttö. Sanaan sisällytämme tässä myös sakramentit. Pyhä kasteemme on voimassa joka
päivä. Se on Jumalan tekemä armoliitto kanssamme. Jumala on uskollinen, sillä hän ei voi itseänsä kieltää eikä kutsumistansa perua.
Saamme käydä usein Herran pyhälle ehtoolliselle. Vielä meille on
annettu mahdollisuus käyttää yksityistä rippiä, jossa voimme tunnustaa syntimme ja kuulla synninpäästön.
Jotta tämä kaikki toteutuisi johdonmukaisella tavalla ilman uskoa
vaarantavia ristiriitoja, Jumala on tarkoittanut ja säätänyt, että on
olemassa oikein opettavia paikallisseurakuntia ja niissä pastorit, jotka
tuntevat opin ja jotka osaavat kumota harhat.
Autuuden perustaksi jää profeetoille, kuninkaille, apostoleille ja
meille kaikille yksi ja sama asia, nimittäin meidän edestämme kärsinyt ja kuollut Jumalan Poika. Meillä on profeettojen ja apostolien
kanssa sama Jumalan ilmoitus, joka kertoo Vapahtajasta. Olemme
heidän perustukselleen rakennettuja kulmakivenä itse Herra Kristus.
Ei ole muuta uskon perustusta eikä muuta tietä Jumalan tykö. Kaikki
on Jeesuksen ja Jumalan sanan varassa. Kaikki on Jumalan armoa ja
hänen laupeuttaan.
Muista sinäkin, että Kristus on sinut lunastanut. Hän on kutsunut
sinut tykönsä. Hän on ilmoittanut sinulle tien iankaikkiseen elämään.
Sinun ei tarvitse kulkea pimeässä, vaan saat vaeltaa evankeliumin
kirkkaassa valossa. Iloitse siitä, että nimesi on kirjoitettuna taivaissa.
Virret VK 1938: 6; Hoosianna; 5:5–8; 10; 11.
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"Autuaat ne, jotka ovat kutsutut
Karitsan hääaterialle"
Ensimmäisenä adventtisunnuntaina. III vuosikerta. Epistolateksti.
Valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi: "Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet
että suuret." Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen ja
ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen
vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus." Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat
ovat totiset Jumalan sanat." Ilm. 19:5–9.
Jumalan sana puhuu kaksista häistä, joihin Herra kutsuu: kuninkaan
pojan häistä ja Karitsan hääateriasta.
Jeesus kertoi vertauksen kuninkaan pojan häistä. Niihin kutsutaan
kaikkia, sekä valtakunnan lapsia että teitten ja aitovierten kulkijoita.
Nämä häät tapahtuvat tässä maailmassa ennen Kristuksen tuloa tuomiolle. Kutsu häihin on evankeliumin saarna. Se on tarkoitettu kaikille vietäväksi ja jokaisen noudatettavaksi. Kaikki kuitenkaan eivät ota
kutsua vastaan, vaan monet torjuvat sen. On myös niitä, jotka tosin
lähtevät häihin, mutta eivät pukeudu kuninkaan lahjaksi lähettämään
hääpukuun, vaan menevät sinne omissa vaatteissaan ja tulevat suljetuiksi pois häistä.
Toiset häät, joista Raamattu puhuu, on tekstimme tarkoittamat
häät, Karitsan taivaallinen hääateria. Siinä morsian ja häävieraat ovat
sama asia, siis Kristuksen Kirkko. Kun kuninkaan pojan häihin täällä
alhaalla kutsutaan kaikkia, niin taivaallisiin häihin saavat kutsun
tuomiopäivänä vain ne, jotka erkanevat tästä elämästä Kristukseen
turvaten, eli ne, jotka ovat hääpuvussa kuninkaan pojan häissä.
Olet saanut kutsun kuninkaan pojan häihin. Sinut on kastettu ja
olet sen jälkeen kuullut Jumalan sanaa. Nytkin olet sitä kuulemassa.
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Kutsutaanko sinut myös Karitsan taivaalliselle hääaterialle? Tämän
tärkeän kysymyksen tekstimme asettaa meille kaikille tänään.
1. Karitsan hääaterialla Jumala on ottanut vallan
Ilmestyskirjan kirjoittaja, apostoli Johannes, sai profeetallisessa
näyssä katsella sitä Kristuksen Kirkon odottamaa hetkeä, kun se saa
astua taivaan iloon ja alkaa viettää häitä Ylkänsä kanssa.
Täällä armonajassa Jumala osoittaa armossaan kärsivällisyyttä ja
pitkämielisyyttä maailmaa kohtaan tahtoessaan pelastaa kaikki ihmiset, ettei yksikään hukkuisi, vaan että kaikki kääntyisivät ja tulisivat
tuntemaan totuuden. Kun ihmiset eivät ymmärrä tätä, he kyselevät
tähän tapaan: Jos Jumala on olemassa ja jos hän on kaikkivaltias,
miksi hän ei estä pahaa? Tässä maailmassa pahalla on todellakin suuri valta. Raamattu sanoo: "Koko maailma on pahan vallassa" [alkukieli sananmukaisesti: "makaa pahassa"] (Joh. 5:19). Jumala on kuitenkin asettanut pahalle rajat, joiden yli se ei pääse. Jumala kääntää
pahan palvelemaan tarkoituksiaan niin, että "kaikki yhdessä vaikuttaa
niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut" (Room. 8:28).
Mutta kun koittaa se hetki, jolloin Kristus vie Seurakuntansa taivaallisiin häihin, "Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen." Silloin pahan valta on lopullisesti kukistettu. Silloin
kiusaaja joukkoineen ja kaikki paha on täydellisesti eristetty Kristuksen Seurakunnasta. Siihen saakka tarvitsemme uskoa ja kärsivällisyyttä. Vaikka meillä on taipumus olla kärsimättömiä, niin ei ole sopivaa, että Jumalan lapsi napisee taivaallista Isäänsä vastaan.
Tekstimme sanoo: "'Valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi: 'Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä
pelkäätte, sekä pienet että suuret.' Ja minä kuulin ikään kuin kansan
paljouden äänen ja ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin
suuren ukkosenjylinän sanovan: 'Halleluja!'" Taivaallisen hääjuhlan
alkaessa näkyy, että Herra, meidän Jumalamme, on kaikkivaltias ja
että hänellä on hallitus ja valta. Täällä ajassa Jumalan kansa uskoi
sen, taivaassa se nähdään ja koetaan, ja Jumalan kansa, sekä pienet
että suuret, ylistää siitä Jumalaa. Täällä ylistys on usein heikkoa ja
vaimeata, kun pyhiä on harvassa ja kokoontuvat joukot ovat pieniä,
mutta siellä on toisin. Tekstimme vertaa taivaallista ylistystä kansan
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paljouden ääneen, paljojen vetten pauhinaan ja suureen ukkosen jylinään. Näin Jumala vahvistaa meitä uskoviaan, että kiinnittäisimme
katseemme tulevaan emmekä masentuisi eläessämme täällä alhaalla
ristinalaisissa olosuhteissa.
2. Karitsan häissä morsian on pukeutunut hääpukuun
Kuninkaan pojan häissä oli vieras, jolla ei ollut häävaatteita, ja
kuninkaan palvelijat joutuivat poistamaan hänet hääsalista. Tämä kertoo niistä ristinalaisista olosuhteista ja ikävistä asioista, jotka voivat
kohdata Kristuksen Seurakuntaa täällä ajassa. Jumalan kansan seassa
on ikävä kyllä myös teeskentelijöitä, jotka yrittävät pystyttää omaa
vanhurskauttaan kelvatakseen Jumalalle, ja kun heidän väärä uskonsa
paljastuu, he saattavat tuottaa paljon harmia Herran omille. Täällä
joudumme kuitenkin elämään tällaisten asioiden kanssa, hoitamaan
niitä Jumalan sanalla ja kärsimään sitä ristiä, mikä siitä tulee. Myös
rukoilemme, että nekin ystävät, jotka eivät vielä ole ottaneet evankeliumia vastaan, lopulta uskoisivat ja pelastuisivat.
Taivaassa ei ole minkäänlaisia huolia eikä murheita. Seurakunta,
tuo taivaallinen Kristuksen morsian, on täällä ajassa saanut puhdistuksen. Siitä Raamattu sanoo: "Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi
itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta
sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton" (Ef. 5:25–27). Taivaassa
tämä on totta näkemisessä. Siitä riemullisesta asiasta tekstimme sanoo: "Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus."
Täällä ajassa Jumalan Seurakunta puhdistetaan Kristuksen uhrilla. Sen saimme omaksemme kasteen ja uskon kautta. Meille luettiin
hyväksi Kristuksen vanhurskaus. Taivaassa saamme pukeutua tähän
samaan vanhurskauteen, minkä täällä uskossa omistimme, mutta siellä se tapahtuu näkemisessä. Täällä alhaalla meidät päästettiin kaikista
synneistämme Kristuksen sovintotyön nojalla ja saimme omistaa tämän lahjan Pyhän Hengen vaikuttamalla uskolla. Taivaassa olemme
kirkastetussa ruumiissa vapaina vanhasta ihmisestä ja kaikesta synnistä. Täällä tunsimme syntisyytemme painoa ja huokailimme kuo-
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leman ruumiissa (Room. 7:24). Taivaassa olemme pukeutuneet hohtavaan ja puhtaaseen liinavaatteeseen, ei vain vanhurskaiksi luettuina,
vaan täydellisesti vanhurskaiksi tehtyinä.
Taivaassa koko Kristuksen Seurakunta ilman yhtään poikkeusta
on puhdas. On ollut ikiaikainen tapa, että morsian pukeutuu valkeaan,
puhtaaseen hääpukuun, miehellensä kaunistettuna. Niin myös Kristuksen Seurakunta, hänen morsiamensa, ilmestyy taivaassa Ylkänsä
eteen puhtaana, viattomana ja riemujuhlaan valmistettuna.
3. Kutsutaanko sinut Karitsan hääaterialle
Täällä kutsutaan kaikkia kuninkaan pojan häihin evankeliumin
saarnassa. Kutsua aivan tyrkytetään ja sanotaan: "Kaikki on valmiina;
tulkaa häihin" (Matt. 22:4). Mutta viimeisenä päivänä, kun Kristus
Jeesus saapuu tuomiolle kirkkaudessaan kaikkien pyhien enkeleittensä kanssa, kutsu Karitsan iankaikkiseen hääjuhlaan osoitetaan vain
niille, jotka täällä ajassa uskoivat evankeliumin. Sen sijaan kaikki ne,
jotka hylkäsivät kutsun, saavat kuulla tuomion sanan: "Menkää pois!"
(Matt. 25:41). Ystäväni, varo, ettet vain ole sitä joukkoa, jonka on
paettava Kristuksen kasvoja.
Ihanaa on kuulla tuo suurenmoinen taivaskutsu: "Tulkaa, minun
Isäni siunatut" (Matt. 25:34). Tekstimme sanoo: "'Kirjoita: Autuaat
ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!' Vielä hän sanoi minulle:
'Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat.'" Kutsu on lopullinen. Autuas
se, jolla on paikka Karitsan hääaterialla.
Odotathan sinäkin ilolla kutsua käydä valmiiksi katettuun hääpöytään Herran päivänä? Jos olet tästä epävarma, etsi autuuden varmuus Jumalan sanasta ja taistele Jumalasi kanssa, kunnes hän on siunannut sinut ja sinä olet saanut voiton Jumalasta kietomalla hänet
hänen omiin armolupauksiinsa Kristuksessa. Älä jää epävarmuuteen,
vaan usko. Ole varma asiasta Jumalan sanan nojalla. Jo nyt saat iloita
siitä, että viimeisenä päivänä saat kuulla kutsun Karitsan hääaterialle.
Herra käski Johannesta kirjoittamaan nuo sanat ja vakuutti vielä:
"Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat." Tällä tavoin Jumala haluaa
synnyttää meissä taivaskaipuuta ja vahvistaa uskoamme, että meillä
olisi varma ja luja iankaikkisen elämän autuaallinen toivo.
Lahti 23.11.2003. Virret VK 1938: 149; 604:6; 601:1–2,4–5; 605:5–7; 618:4–6,9.
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Ensimmäinen adventtisunnuntai. III vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Jeesus saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa
mukaan sapatinpäivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle
annettiin profeetta Jesajan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän
sen paikan, jossa oli kirjoitettuna: "Herran Henki on minun päälläni,
sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän
on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille
näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan
Herran otollista vuotta." Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen
palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat
häneen kiinnitetyt. Niin hän rupesi puhumaan heille: "Tänä päivänä
tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen." Ja kaikki
lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät; ja he sanoivat: "Eikö tämä ole
Joosefin poika?" Luuk. 4:16–22.
Kristityn koko elämä on elämää adventissa. Adventti merkitsee
tulemista. Adventtiaikana muistelemme Vapahtajamme kolmea
tulemista. Kristus eli Messias on jo tullut ja toimittanut lunastuksen.
Pyhä Henki tuo meille sanassa ja sakramenteissa lunastuksen lahjan,
ja niin Kristus tulee sydämiimme uskon kautta. Meillä on se luja toivo, että hän on vielä kerran tuleva näkyvällä tavalla tuona suurena,
viimeisenä päivänä kirkkaudessa kaikkien pyhien enkeleittensä kanssa ja vievä omansa kirkkauden valtakuntaan. Tämän mukaan uskossa
ojennamme sydämemme ja kurottaudumme sitä kohti, mikä on tuleva. Kaikessa tässä kristityllä on turvana se, että Jumala on antanut
meille oman Poikansa Vapahtajaksi, ja mielen pohjavireenä suuri kiitollisuus siitä.
Tarvitsemme sanankuuloa
Tekstimme puhuu meille Jeesuksesta, kun hän tapansa mukaan
meni synagogaan. Tämä tapahtui Jeesuksen julkisen toiminnan alussa. Vaikka Jeesus itse oli persoonallinen Sana ja tosi Jumala, hän kuitenkin kuuli Jumalan sanaa, sitä samaa sanaa, minkä hän kuuli Isän
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tykönä ja minkä Isä oli käskenyt hänen meille ilmoittaa. Hän sanoo:
"Minä puhun, mitä minä olen nähnyt Isäni tykönä" (Joh. 8:38). "Minä
olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni" (Joh.
15:15). Kun Jeesus kävi kuulemassa Jumalan sanaa, hän osoitti tulleensa lain alle ja meidän Vapahtajaksemme. Täyttäessään lain rakkaudesta Jumalan tahtoon hän teki, kuten Jumala on meille ihmisille
säätänyt. Niin hän antoi meille myös hyvän esimerkin seurattavaksi.
Mutta eikö usein ole niin, ettei ihminen pidä tarpeellisena käydä
sanankuulossa? Jeesus sen sijaan teki, mitä käskyt vaativat, vaikka
hän oli lain yläpuolella. Hän ei mennyt ulkonaisesta pakosta sanankuuloon, vaan hän rakasti Jumalan sanaa. Kun Jeesus oli kaksitoistavuotias ja hänen vanhempansa löysivät hänet temppelistä, hän sanoi:
”Minun pitää niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat” (Luuk. 2:49).
Eikö meidän tule sanoa niin paljon suuremmalla syyllä? Olemmehan
Jumalan lapsia, mutta myös syntisiä ja tarvitsemme anteeksiantamusta. Olemme heikkoja ja lankeilevaisia kiusaajan ahdistaessa joka taholta. Tarvitsemme uskollemme Jumalan sanan vahvistusta ja sen
antamaa voimaa.
Nyt kuitenkaan kaikki eivät tajua heikkouttansa. On paljon niitä,
jotka lyövät laimin Jumalan sanan kuulemisen ja ehtoollisen sakramentin. Silti he pitävät itseään aivan oikeina kristittyinä eikä heillä
ole huolta sielustaan.
Mistä johtuu, että jotkut voivat niin ajatella? Se johtuu siitä, että
he eivät ole sisällä uskon asioissa. He eivät ole koskaan tulleet vakavaan, todelliseen synnintuntoon. He luulevat pelastuvansa kansalaiskunnollaan ja uskomalla, että Jumala on olemassa. Heidän sielunsa
turvana ei ole Vapahtaja, vaan se mitä he itse ovat ja mitä itse tekevät.
Ne siis, jotka eivät etsi Jumalan sanaa sielunsa turvaksi, eivät etsi
voimaa sille uskolle, että Jumala on meille armollinen. He elävät
luonnollisen jumalantuntemuksensa varassa. Tällaisesta uskosta
Raamattu sanoo, että riivaajatkin niin uskovat, mutta vapisevat. Sellainen usko ei anna rauhaa omalletunnolle. Se ei tuo todellista vapautusta. Jos meillä ei ole Jumalan sanan nälkää, meillä ei ole pelastavaa
uskoa.
Toisin on oikean uskon laita. Se syntyy sanasta ja elää sanasta.
Se, jolla on pelastava usko, iloitsee päästessään sanankuuloon.

52

Jeesus kutsuu kuulemaan evankeliumia

Nykyisin oikeinopettava kirkko elää lähes kaikkialla suuressa
hajaannuksessa eikä yhteisiä tilaisuuksia ole niin usein kuin olisi suotavaa. Mutta sitä arvokkaampia ovat ne tilaisuudet, joita on. Sen lisäksi voimme omassa olossamme viljellä Jumalan sanaa. On Raamattu ja hyvää hartauslukemista, varsinkin uskonpuhdistajamme opetuksia.
Ei ole mitään syytä jättää Jumalan sanan kuuloa. Meillä on se
kokemus, että kaikesta toiminnan hajanaisuudesta huolimatta usko
voi säilyä ja vahvistua, kun otamme vaarin siitä hyvästä, puhtaasta
sanasta, mikä on tarjolla. Meillä on esimerkkejä niistä, jotka ovat
asuneet yksin kaukana yhteisistä toimintapaikoista ja ovat kestäneet.
He ovat käyttäneet hyviä kirjoja, varsinkin Tunnustuskirjoja ja Lutheria. He ovat viettäneet todellista hartauselämää lukemisessa ja rukouksessa Jumalansa edessä. He ovat mielellään ottaneet vastaan
pastorin kotiinsa palvelemaan sanalla ja sakramentilla.
Jumala haluaa sydämissämme ensimmäisen sijan
Valitettavasti on niitä, jotka eivät pidä tärkeänä sanankuuloa,
vaan laiminlyövät sitä, vaikka heillä olisi siihen mahdollisuus. He
keksivät monenlaisia verukkeita, joiden tähden he eivät voi tulla.
Kun sanankuulo ei ole tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä, aina löytyy jotakin muuta tekemistä. Mutta jos Jumala on meillä ensimmäisenä, silloin hänen sanansakin on ensimmäisenä. Järjestämme elämämme niin, että voimme kuulla ja käyttää sanaa. Voitamme esteet
Jumalan avulla. Silloin myös taistelemme esteitä vastaan niin, että
sanankuulo on mahdollista. Otamme sydämellemme Vapahtajamme
sanan: "Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se
ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä
enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias" (Matt. 10:37–38).
Usko lujittuu ristinalaisuudessa.
Jumala haluaa sydämissämme ensimmäisen sijan. Koska hän on
Jumala, hän ei suostu olemaan toisella, kolmannella tai ehkä vasta
kymmenennellä tai jopa viimeisellä sijalla elämässämme. Hän on sanonut: ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.” Hän haluaa, että hän saa elämässämme ensimmäisen
sijan.
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Jotta Jumala tulisi asumaan sydämiimme ja jotta pääsisimme sisälle uskon asioihin, meidän tulee tuntea evankeliumi. Laista emme
tule pelastuksen tietä tuntemaan. Lain kautta tulee synnin tunto. Laki
on kyllä tarpeen, jotta ymmärtäisimme kadotuksenalaisen tilamme ja
tajuaisimme, mikä on se suuri vanhurskaus, jota Jumala vaatii, ettemme luulisi omassa likaisessa vanhurskaudessamme kelpaavamme
hänelle.
Odotuksen täyttymys
Jeesus oli tullut synagogaan tapansa mukaan ja nousi siellä puhumaan. Hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja luki siitä päivän tekstin: ”Herran Henki on minun päälläni, sillä
hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on
lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista ja päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta.” Jeesus kääri kirjan kokoon ja sanoi, että nyt tämä oli toteutunut. Oli koittanut suuri päivä. Kuulijat saivat kokea ihmeellisen tapahtuman. Oli toteutunut se, mitä jo noin neljä tuhatta
vuotta oli odotettu. Messias oli tullut. Oli alkanut uusi aika, Herran
otollinen vuosi. Oltiin siirtymässä Uuteen liittoon, aikaan, jota Raamattu sanoo viimeiseksi ajaksi.
Jeesuksen ilmoitus messiaanisen ajan koittamisesta oli iloinen
jymyuutinen niille, jotka uskon mielin olivat silloin kuulemassa. He
eivät olleet voineet kuvitella, että juuri heille Messias julistaa: ”Nyt
on toteutunut se, mikä on ennustettu."
Mutta eikö ole paljon suurempi ihme vielä se, että me saamme
kuulla tämän saman sanan ja että meillekin, kurjille syntisille, julistetaan: sinut on armahdettu, sinulle on tullut Vapahtaja? Eikö tämä ole
yhtä suuri ihme kuin se, että he saivat silloin olla Jeesusta kuulemassa? Me emme vain aina tajua, miten suuri aarre ja autuus on siinä,
että Jumalan Sana on meillä kuultavana ja että Jeesus tulee meidän
tykömme evankeliumissa.
Tekstimme sanoo nimenomaan, että on tullut Herran otollinen
vuosi. Vanhan liiton aikana olivat erityiset sapattivuodet, jolloin orjat
oli päästettävä vapaiksi. Heidät oli päästettävä vapauteen orjan asemasta ja raskaasta työstä. Tämä kuvasi samalla sitä hengellistä vapautta, mikä oli tuleva Messiaan myötä. Kun Jeesus tuli, hän saarnasi
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Herran otollista vuotta. Silloin alkoi aivan uusi sapatti, uusi lepo. Se
ei kestänyt vain yhtä vuotta, vaan se jatkuu iankaikkisesti. Nyt tämä
lepo on uskossa, ei vielä näkemisessä. Siksi Jeesus saarnasi otollista
vuotta. Ensiksi se tulee omistaa uskolla saarnasta, vasta sitten se voi
tulla uskoville näkemisessä taivaassa.
Omatekoinen parannus ei tuo vapautta
Kun synnin orja palvelee syntiä, hän joutuu noudattamaan kiusaajan tahtoa. Kun ihminen lainalaisena yrittää itse teoillaan päästä vapauteen, hän ei onnistu. Kun hän yrittää jättää pois sitä, mikä on pahaa, niin hän tässä taistelussaan näkee, ettei hän kuitenkaan saa sydämestään pois synnin juuria. Ihminen saattaa taistelussaan syntiä
vastaan päästä kyllä eroon tietyistä synnin seurauksista ja sen karkeimmista ilmenemisistä. Hän voi silottaa elämäänsä – ikään kuin
kiillottaa kilpeään – ja näin ihmisten edessä ulospäin näyttää paremmalta kuin aikaisemmin. Mutta se ei merkitse sitä, että hän saisi sydämensä puhtaaksi Jumalan edessä. Se, joka on Jumalan lain edessä
avoimempi, havaitsee yrittäessään vapautua synnistä, ettei hän saa
pois sydämestään siellä olevaa pahaa. On pahoja ajatuksia, jotka nousevat mieleen. Tilaisuuden tullen ne tulevat esiin pahoina sanoina ja
myös väärinä tekoina. Lainalaisen ihmisen synnin ydin ei ole yksittäisissä pahoissa ajatuksissa, sanoissa ja teoissa, vaan hengellisessä
pimeydessä, jossa hän yrittää tulla toimeen omassa varassaan ilman
Kristusta ja ilman armoa eikä näe eikä ota vastaan evankeliumin vapauttavaa valoa.
Mitä vakavammin ihminen yrittää tehdä täyttä totta parannuksen
tekemisestä, sitä kipeämmin hän näkee, ettei hän siinä onnistu. Hän
tuntee olevansa pakkotyössä, vankina ja kahlehdittuna, mutta ei suinkaan vapaana – puhumattakaan siitä, että hänellä olisi lepo.
Jeesus julistaa vapauttavaa evankeliumia
Jeesus julistaa meille, millä tavoin meille koittaa vapaus. Hän
sanoo: ”Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut
julistamaan evankeliumia." Jeesus julisti Pyhässä Hengessä evankeliumia. Jeesus on ensiarvoisin ja tärkein evankeliumin saarnaaja. Hän
julisti todella vapauttavaa sanomaa. Hän ei liittänyt anteeksiantamuk-
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sen saamista ihmisen omiin tekoihin, vaan hän tuli itse ja otti meidän
syntimme päällensä, kantoi ne ristin alttarille ja hankki meille armon.
Hänet haavoitettiin, että meillä rauha olisi.
Lunastustyönsä nojalla Jeesus julisti: "Minä olen ylösnousemus
ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole" (Joh. 11:25–26). Hänellä oli ihana evankeliumin sana julistettavana. Hän sanoo julistavansa sitä köyhille. Jumalan Sanassa on paljon arkisesta elämästä
otettuja sanoja, joita käytetään hengellisessä merkityksessä. Ne on
tarpeen ymmärtää hengellisellä tavalla. Vuorisaarnassa Jeesus opettaa, että autuaita ovat hengellisesti köyhät. Niin myös tässä hän tarkoittaa köyhillä nimenomaan niitä, jotka ovat hengellisesti köyhiä.
Heille hän julisti vapautuksen sanomaa.
Evankeliumin tuoma vapaus tulee hengellisesti köyhille
Hengellisesti itseään rikkaana pitävä ihminen luulee olevansa riittävän hyvä kelvataksensa Jumalalle. Sellainen ihminen ajattelee, ettei
hän ole niin paljon pahaa tehnyt, että Jumalan tarvitsisi työntää hänet
iankaikkiseen kadotukseen. Mutta tuollainen itseriittoinen, omassa
vanhurskaudessaan toimeen tuleva ihminen ei kelpaa Jumalalle. Sellainen ei myöskään ymmärrä mitään evankeliumista. Tapahtuu että
ihminen, joka ei näe syntejänsä kadottaviksi, vaan etsii omaa vanhurskauttansa, ei ole paljosta kuulemisestaan huolimatta löydä evankeliumia. Meidän on tarpeen ymmärtää, että Jeesus julistaa vapautusta hengellisesti köyhille – niille, joilla ei ole yhtään hyvää tekoa, jonka he voisivat viedä Jumalan eteen päästäkseen iankaikkiseen elämään.
Hengellisesti köyhät tunnustavat: Me olemme poikenneet pois,
olemme tyynni kelvottomiksi käyneet. Tällaisille, jotka ovat täysin
mahdottomia ja jotka eivät voi toivoa itselleen muuta kuin Jumalan
vihaa, Jeesus julistaa evankeliumia, anteeksiantamuksen ja rauhan
sanaa. Hän sanoo, että Pyhä Henki on voidellut hänet tähän tehtävään, jotta me rohkenisimme panna häneen turvamme.
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Jumala tahtoo meidän pelastuvan
Kolmiyhteisen Jumalan suuri, ihmeellinen armotahto on, että ihminen pelastuisi. Sen tähden Jeesus julistaa sille, joka syntinsä tuntee, evankeliumin. Sehän on hyvä sanoma siitä, mitä Jeesus on meidän tähtemme tehnyt. Se on sanoma siitä, että meidän ei tarvitse itse
itseämme lunastaa, vaan Kristus on tehnyt kaiken tarvittavan meidän
edestämme, ja me saamme hänen tähtensä syntimme anteeksi ja iankaikkisen elämän. Niinpä Jeesus sanookin, että Herran Henki on lähettänyt hänet saarnaamaan vangeille vapautusta ja sokeille näkönsä
saamista, päästämään sorretut vapauteen.
Miten moni kulkeekaan paatumuksessa eikä tajua, että synti pitää
häntä vankilassaan. Miten moni luuleekaan näkevänsä, vaikka on
täysin sokea. Miten moni luulee olevansa vapaa, vaikka onkin kahleissa. Miten moni luulee elävänsä täyttä elämää, vaikka on synteihinsä kuollut. Tätä ihminen ei tajua, ellei Jumalan laki tule hänelle
sydämeen ja osoita hänelle syntiä synniksi ja näytä hänelle hänen kadotuksenalaisen tilansa. Ilman uskoa Vapahtajaan ihminen palvelee
kiusaajaa, täyttää hänen käskyjänsä ja kulkee hänen talutusnuorassaan iankaikkista kadotusta kohden.
Jeesus ilmestyy saarnallaan avuksi tähän hätään. Hän sanoo:
”Minut on voideltu" ja "lähetetty saarnaamaan". Jeesus tulee siis Jumalan Sanan opetuksen kautta meille avuksi. "Usko tulee kuulemisesta, ja kuuleminen Jumalan sanan kautta" (Room. 10:17). Tämä
kuuleminen tarkoittaa sitä, mitä kuullaan, siis saarnaa.
Jumala pelastaa meidät sanallaan
Joku voisi ajatella, että kyllähän hän voisi Vapahtajaan uskoa, jos
Jumala näyttäisi nämä asiat hänelle todeksi jollakin ihmeellisellä tavalla. Jumala on kuitenkin ilmoittanut meille sen tien, jolla hän meidät pelastaa. Se on Jumalan sanan saarna sen kaikissa muodoissa:
kuultuna, luettuna, muisteltuna, laulettuna, sakramenteissa, ripissä.
Jeesus on lähetetty saarnaamaan vangituille vapautusta. Merkitseehän
tämä silloin sitä, että meidän tulee kuulla Jumalan sanaa, jos mielimme uskoa ja uskossa pysyä.
Jeesus valitsi kaksitoista apostolia sitä varten, että he menisivät
kaikkeen maailmaan ja julistaisivat evankeliumia. Kun apostolit teki-
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vät työtänsä, niin siellä, missä syntyi uskoa ja seurakuntia, he opettivat saarnavirkaan halukkaita ja soveltuvia ja seurakunnat kutsuivat
heitä sitten palvelukseensa. Niin saarnavirka jäi kristilliseen kirkkoon
Jumalan säätämyksenä. Yhä tänäänkin Jeesus saarnaa saarnaviran
välityksellä. Tottakai hän saarnaa kaikkialla siellä, missä Jumalan
sana on käytössä. Hän saarnaa Raamatun sanassa ennen muuta, mutta
myös siellä, missä luetaan hyviä kirjoja. Hän julistaa myös yleisen
hengellisen pappeuden kautta. Onhan hänen kallis lahjansa sekin, että
kaikki kristityt ovat hänen todistajiaan.
Tekstimme puhuu meille erityisesti siitä, että Vanhan liiton vielä
ollessa voimassa ja Uuden liiton ollessa vasta ikään kuin raollaan
Jeesus astui synagogaan julistamaan. Oli yhteinen juutalainen tapa
kokoontua synagogiin joka sapatti Jumalan sanan ääreen. Tämä esikuva kehottaa meitä Jumalan seurakuntana kokoontumaan Jumalan
sanan ja sakramenttien ympärille. Jeesus haluaa, että hänen Seurakunnassaan evankeliumin saarna on tärkeimmällä paikalla. Hän on
lähettänyt opetuslapsensa julistamaan kaiken sen, mitä hän on opettanut. Koko Jumalan sanan opetus on meille tarpeen. Mutta evankeliumista käsin se vasta alkaa aueta. Evankeliumi on uskomme sydän
ja keskus.
Meille on aivan oikein opetettu, että evankeliumin tulee olla esillä jokaisessa seurakunnan kokoontumisessa. Jokaisessa saarnassa sitä
tulee olla ainakin sen verran, että jokainen saa tietää, kuinka autuaaksi tullaan – jos se vaikkapa olisi hänen viimeinen tai ainoa tilaisuutensa kuulla Jumalan sanaa.
Käy ulos vankilastasi
Jeesus avaa meille vankilan oven ja sanoo: "Käy ulos." Pääsemme hengellisestä pimeydestä ja sokeudesta kirkkaaseen valoon ja näkemiseen; pääsemme kiusaajan sorron alta Jumalan lasten ihmeelliseen valkeuteen ja vapauteen. Tätä Jeesus opettaa meitä etsimään ja
halajamaan. Tässä meillä on oma kilvoituksemme, sillä kiusaaja ei
tahdo niin vain meitä jättää. Hän ei tahdo päästää meitä vapaiksi,
vaan tahtoo sitoa meidät kahleisiinsa ja toimii – kuten Raamattu sanoo – kuin kiljuva jalopeura; etsien, kenet hän saisi niellä.
Kun opimme evankeliumista tuntemaan Jumalan lasten vapauden
ja autuuden, haluamme sen myös säilyttää. Emmehän tahdo sitä me-
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nettää, vaan haluamme ikään kuin kynsin hampain pitää siitä kiinni.
Meille syntyy halu Kristuksen evankeliumiin ja Jumalan sanaan. Haluamme kilvoitella säilyttääksemme uskon ja pysyäksemme oikealla
tiellä. Meillä on myös ymmärrystä käsittää lihamme heikkoutta.
Ymmärrämme varoa vaaraa. Se, joka todella tuntee syntinsä, ei asettaudu turhille vaaroille ja kiusauksille alttiiksi, vaan pakenee niitä.
Tarvitsemme uskon vahvistusta
Emme voi koskaan luottaa siihen, että olisimme kyllin vahvoja.
Jumalan sana päinvastoin varoittaa: ”Joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea." Kun ihminen ryhdikkäästi tunnustaa uskoansa ja
vaeltaa kristillisesti, hänellä voi kuitenkin olla vaara ylpistyä. Jos
olemme uskossa kestäneet, meidän on nöyrästi tunnustettava, että
kestämisemme on johtunut Jumalan antamasta varjeluksesta, ei meidän omasta voimastamme. Meidän on kuoletettava ajatukset, että
kestämisemme olisi jotain meistä itsestämme lähtevää, meidän luonteeseemme kuuluvaa, hyvyyttämme tai pystyvyyttämme. Pyhä Raamattu varoittaa meitä siitä, että ylpeys käy lankeemuksen edellä.
Tarvitsemme oman syntisyytemme ja heikkoutemme tuntemista
joka päivä. Päällimmäisenä olkoon kuitenkin Jumalan tuntemisen ilo.
Apostoli Paavali sanoo: ”Minä tiedän, kehen minä uskon." Jokainen
kristitty saa tunnustaa niin. Tiedämme, kehen uskomme. Tiedämme
myös, millä perusteella tulemme autuaiksi. Tunnemme evankeliumin.
Tunnemme Kristuksen, johon uskomme nojaa ja jonka tähden olemme autuaita. Saamme kiinnittää silmämme Jeesukseen. Niistä, jotka
synagogassa kuuntelivat Jeesuksen puhetta, sanotaan, että heidän
silmänsä olivat häneen kiinnitetyt. Näin on myös tarpeen silloin, kun
kuulemme Jumalan sanaa. Jumala ei tahdo, että ihmiset olisivat sidottuja ihmisiin inhimillisellä tavalla, vaan hän haluaa sitoa sanansa
saarnan kautta meidät itseensä. Niin hän haluaa, että myös joka kerta,
kun seurakunta kokoontuu, uskon silmämme ovat kiinnitetyt Kristukseen ja yksin häneen. Silloin tiedämme myös, mitä etsimme. Etsimme sitä, mikä ja kuka Jeesus on; emme mitään muuta. Silloin olemme
korvat avoinna ja kuulemme, kun hän puhuu. Ennen kaikkea sydämemme on avoin hänelle. Iloitsemme siitä, että Vapahtajamme tulee
sydämiimme, puhdistaa sen armollaan ja on paimenemme ja oppaamme joka päivä.
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Tekstimme lausuu: "Kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen
ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät; ja
he sanoivat: 'Eikö tämä ole Joosefin poika?'" Heidän kysymyksensä
oli ymmärrettävä, koska Jeesus oli vasta hiljan alkanut julkisen toimintansa eikä ollut vielä siellä näyttänyt ihmeteoillaan, että hän on
Messias.
Meillä voi olla erilaisia kysymyksiä, joihin tarvitsemme Jumalan
sanasta vastauksen. Toivottavasti meille on jo selvinnyt, että Jeesus
on tosi Jumala ja tosi ihminen. Se, joka maailman tavoin kysyy: ”Eikö tämä ole Joosefin poika?”, ei ole oppinut Kristusta tuntemaan.
Hän ei vielä tunnusta, että Kristus on Jumalan Poika. Hän näkee vain
ihmisen siinä, missä on jumalihminen. Mutta jos omatuntomme on
herännyt, iloitsemme saadessamme kuulla niitä ihania armon sanoja,
joita Jeesus puhuu. Opimme tuntemaan Messiaan, Lunastajan, ja hänessä löydämme rauhan.
Jos jäämme epäuskoisen maailman tavoin kyselemään Jeesuksen
alkuperää ja tekemään omia teorioitamme hänen syntymästään emmekä halua omistaa itsellemme niitä armon sanoja, joita hän julistaa,
kerran kumminkin tulemme tietämään, että hän on Jumalan Poika. Se
tapahtuu viimeisenä päivänä, kun hän tulee kunniassaan. Silloin armon aika on ohi. Sen tähden on aina vakava asia, kun Jeesus saarnaa
meille. Raamattu sanoo: "Katsokaa, ettette torju luotanne häntä, joka
puhuu" (Hebr. 12:25). Nyt kun kuulemme evankeliumia, ottakaamme
se vastaan. Jumala antaa meille siihen voiman. Pyhä Henki valaisee
sydämemme. Saamme jäädä iloitsemaan siitä, että on tullut Uuden
liiton aika ja saamme elää armosta joka päivä.
Hämeenlinna 2.12.1979. Virret VK 1938: 2; 5:1,3–5; 1:7–10.
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Herran uskollisuus pysyy
Ensimmäisenä adventtisunnuntaina. Vanhan testamentin teksti.
Kiitosuhrivirsi. Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa. Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Tietäkää,
että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja hänen me olemme,
hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää
häntä, kiittäkää hänen nimeänsä. Sillä Herra on hyvä; hänen armonsa
pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Ps.
100.
Jumala, rakas taivaallinen Isä! Anna meille Pyhä Henkesi, että ymmärtäisimme sanasi oikein ja kätkisimme sen uskossa sydämemme peltoon
elävänä siemenenä juurtumaan, kasvamaan ja tuottamaan hedelmää;
sinulle, Herra Jumala, ylistykseksi ja kunniaksi, meille parannukseksi,
uskon vahvistukseksi ja iankaikkiseksi autuudeksi, Jeesuksen Kristuksen kautta. Amen.
"Herran uskollisuus pysyy polvesta polveen." Tällä tekstimme sanalla
saamme aloittaa uuden kirkkovuoden. Jälleen uskomme koetellaan
edessä olevissa kiusauksissa, ahdistuksissa ja koettelemuksissa. Niiden
alla tunnemme voimattomuutta, kärsimättömyyttä ja kaikenlaista lihan
heikkoutta. Yhtä kiitollisina kuin saamme muistella menneisyyttä ja
siinä ilmennyttä Jumalan uskollisuutta, samanlaisessa kiitollisessa odotuksessa saamme ottaa päivän kerrallaan uutenakin kirkkovuotena. Kysymys on Jumalan uskollisuudesta ja sen varassa on hyvä kohdata se,
mikä kohdata pitää.
Tekstimme sanoo: "Tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla." Jumalan lapsen elämä on elämää Jumalan kasvojen edessä. Sitä se on viikon
jokaisena päivänä, niin arkena kuin juhlana, niin levossa, työssä kuin
harrastuksissa, mutta aivan erityisesti silloin, kun Jumala puhuu meille
sanassaan ja saamme sitä kuulla. Jumalan sanan tulee aina olla Jumalan lapsen mielessä, niin että se ohjaa mielenliikkeitä ja tekoja ja niin
vaellamme Herran kasvojen edessä.
Psalmi kutsuu meitä käymään riemulla Jumalan kasvojen eteen. Miten se on mahdollista? Eikö ennemminkin murheella?
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Ihminen, jonka omatunto on herännyt syyttämään synneistä, mutta
joka ei ole vielä löytänyt tunnolleen rauhaa, on murheellinen. Kuinka
toisin voisi ollakaan. Tällaisen mielen Jumala haluaa kuitenkin kohentaa. Hän vakuuttaa evankeliumilla ahdistuneen sielun Jumalan armosta,
niin että ihminen alkaa uskoa syntiensä anteeksisaamiseen. Kun sydän
saa kuulla Jumalan oman sanan, että Kristus on synnit sovittanut ja että
ne ovat anteeksiannetut, niin murhe kaikkoaa ja tilalle tulee pelastuksen riemu. Vaikka uskova senkin jälkeen on murheellinen syntiensä
tähden – eihän hän niiden vuoksi voi olla iloinen – niin tämä murhe ei
ole lain alaisen ihmisen ahdistavaa pelkoa, vaan uskova on armon alla.
Silloin päällimmäisenä on autuuden ilo.
Kun elämme Jumalan kasvojen edessä, elämme uskossa. Siitä luterilainen tunnustuksemme lausuu Puolustuksessa: "Tulee myös olla selvillä siitä, että uskon on ymmärrettävä ilmaiseksi antavan meille anteeksi, Kristuksen tähden, oman lupauksensa tähden, ei meidän tekojemme, katumuksemme, tunnustuksemme eikä hyvien tekojen tähden."
(TK 1990, s. 172, Apol. XII, 95).
Kun elämme Jumalan kasvojen edessä, ahkeroimme armolapsina
tehdä myös hyviä tekoja. Puolustus lausuu: "Tekoja on nimittäin tehtävä, ensinnä koska Jumala niin käskee, sitten myös uskon harjoittamiseksi ja vielä tunnustaaksemme uskomme ja osoittaaksemme kiitollisuutemme." (TK 1990, Apol. IV, 189.) "Me siis ylistämme hyviä tekoja,
vaadimme niitä ja osoitamme monia syitä, jotka velvoittavat niitä tekemään." (TK 1990, Apol. IV,201) "Moneen kertaan olemme jo osoittaneet, että parannuksen tulee tuottaa hyviä hedelmiä ja Jumalan käskyt
opettavat, mitä nämä hyvät hedelmät ovat: Jumalan avuksi huutaminen, kiitos, evankeliumin tunnustaminen, evankeliumin opettaminen,
vanhempien ja esivallan totteleminen, uskollisuuden osoittaminen katumuksessa, se ettemme tapa emmekä ole pitkävihaisia vaan olemme
sovinnollisia, annamme tarpeessa oleville varojemme mukaan, pidätymme haureudesta ja aviorikoksesta, hillitsemme lihaamme, pidämme
sen aisoissa ja kuritamme sitä. Tätä kaikkea emme tee iankaikkista
rangaistusta korvataksemme, vaan ettei lihamme tottelisi perkelettä ja
loukkaisi Pyhää Henkeä. Edelleen kuuluu näihin hyviin hedelmiin totuuden puhuminen." (TK 1990, Apol. XII, 174, s. 184) Näin ajattelee ja toimii mielihyvin se, joka elää armosta eikä ole lain alla.
Ethän sinäkään tahdo jäädä lain kiroamaksi, sen alle, vaan toki tulet
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Kristuksen tykö, armon alle, Herran armahtamaksi ja siunaamaksi.
Armon saaneena, armahdetuksi tulleena saat sitten käydä yhä uudestaan ja uudestaan Jumalan kasvojen eteen saamaan armoa armon päälle. Saat tulla riemulla, kuten tekstimme meitä kutsuu, ja niin kuin Jesaja lausuu: "Saatte ammentaa ilolla pelastuksen lähteistä" (Jes. 12:3).
Synnintunto pysyy, samoin armon nälkä, tarve ammentaa pelastuksen lähteistä. Mutta meidän ei tarvitse tehdä sitä lohduttomina, vaan
ilolla ja riemulla. Sillä Jumala, joka ensi kerran kirkasti meille armonsa
ja käänsi puoleemme rakastavat, laupiaat Isän kasvonsa, ei ole muuttunut, vaan hänen armonsa ja uskollisuutensa pysyy aamusta toiseen,
jopa polvesta polveen. Saamme viedä pienet lapset kasteen armoliittoon, saamme itse elää saman liiton varassa.
Rukouksenamme on, että tämä päivä ja koko uusi kirkkovuosi olisi
meille yhtä juhlaa loppuun asti, nimittäin armahdetun syntisen kiitollista juhlaa, taivaallisen Isän järjestämää tuhlaajalapsen kotiinpaluujuhlaa.
Voimme sanoa apostoli Paavalin kanssa: "Kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi: suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa,
hädissä, ahdistuksissa, ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäöissä, valvomisissa, paastoissa; puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, Pyhässä Hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet
oikeassa kädessä ja vasemmassa; kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina, tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina; kuolemaisillamme, ja katso, me
elämme, kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina, murheellisina,
mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä,
mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken" (2 Kor. 6:4–
10).
Muistaessamme Jumalan uskollisuutta, saamme tarkastella sitä
myös sekä ensimmäisen että kolmannen uskonkappaleen valossa. Jumala on sekä luonut meidät että uudeksiluonut eli ottanut lapsikseen.
Tekstimme sanoo: "Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät
tehnyt, ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat." Miten turvallisen, riemullisen olon meille antaakaan tietoisuus
siitä, ettemme ole täällä maailmassa sattuman oikusta! On olemassa
elävä Jumala, joka on luonut meidät. Hän ei ole vain luonut meitä,
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vaan myös lunastanut, eikä vain lunastanut, vaan hän on antanut myös
Pyhän Henkensä, joka todistaa meille sanassa ja sakramenteissa ja jakaa Kristuksen armoa. Pyhä Henki asuu sydämissämme ja todistaa
siellä meille Jumalan sanalla ja pyhän kasteen liitolla, että olemme hänen omiaan.
Mikä ilo onkaan saada olla Jumalan oma! Mikä riemu on saada kuulua hänen kansaansa, hänen Seurakuntaansa, olla jäsenenä Kristuksen
valtakunnassa ja odottaa sen taivaallista ilmestymistä! Mikä ihana lupaus ja vakuutus, että olemme hänen laitumensa lampaita. Ei lopu ruoka, eivät pedot saa saaliikseen. Kukaan ei ryöstä uskollisen Isän ja hyvän Paimenen kädestä.
Tekstimme sanoo: "Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä." Jumalan portit ovat taivaan portti. Ne ovat joka paikassa siellä,
missä evankeliumia julistetaan. Hänen Seurakuntansa täällä ajassa sanan ja sakramenttien ympärillä on Herran esikartanot, joista siirrytään
varsinaiseen temppeliin eli taivaaseen. Ylistystä veisaten saamme tulla
sanankuuloon, kiittäen käydä Herran pöytään, sillä Jumalan "armo pysyy iankaikkisesti, hänen uskollisuutensa polvesta polveen."
Virret VK 1938: 213; 408; 390:1,3,6,7; 337; 422.
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Jotta meillä olisi runsas toivo...
Toisena adventtisunnuntaina. I vuosikerta. Epistolateksti.
Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että
meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo.
Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan,
niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, vahvistaaksensa isille annetut lupaukset, mutta että pakanat laupeuden tähden ovat ylistäneet Jumalaa, niin kuin kirjoitettu on: "Sen tähden minä ylistän sinua pakanain seassa ja veisaan kiitosta sinun nimellesi." Ja vielä on sanottu:
"Riemuitkaa, te pakanat, hänen kansansa kanssa." Ja taas: "Kiittäkää
Herraa, kaikki pakanat, ja ylistäkööt häntä kaikki kansat." Ja myös
Esaias sanoo: "On tuleva Iisain juurivesa, hän, joka nousee hallitsemaan pakanoita; häneen pakanat panevat toivonsa." Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Room. 15:4–13.
Miten virkistävää onkaan saada siirtyä uuteen kirkkovuoteen siinä lujassa uskon varmuudessa, että Herramme Kristus yhä tulee Seurakuntaansa kaikella lohdutuksellaan sanassa ja sakramenteissa. Jossakin
ajallisessa asiassa toivomme voi tukehtua voittamattomiin vastuksiin,
mutta iankaikkisissa, sielumme pelastusta koskevissa asioissa Jumala
on antanut meille sellaisen toivon, joka ei sammu. Tätä toivoa Jumala
haluaa ylläpitää ja vahvistaa.
1. Jumala on antanut meille Pyhän Raamatun,
jotta meillä olisi runsas lohdutus ja vahva toivo
Tekstimme lausuu meille Pyhästä Raamatusta: "Sillä kaikki, mikä
ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo."
Eräs suurimpia ilon aiheita Jumalan lapselle on se, että Jumala on
puhunut hänelle selvin, ymmärrettävin sanoin. Tämä puhe on Pyhä
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Raamattu, jonka Jumala on antanut meille profeettojen, evankeliumien
kirjoittajien ja apostolien välityksellä.
Ihminen, joka on utelias ja tiedonhaluinen, haluaisi ymmärtää myös
olevaisuuden salat ja päästä käsittämään Jumaluuden. Tässä ihminen ei
kuitenkaan voi havaintojensa ja johtopäätöstensä varassa päästä kovin
pitkälle. Hän voi käsittää jotakin Luojan suuruudesta ja siitä, millaista
elämää Jumala ihmiseltä vaatii. Mutta ihminen ei voi luonnostaan
päästä eroon pahasta omastatunnosta eikä voi saada kestävää rauhaa
sydämelleen. Ihminen ei voi itse kurkottaa ylös Jumalan sydämeen ja
löytää rakastavaa, anteeksiantavaa Jumalaa.
Mutta Jumala on itse avannut meille sydämensä. Hän on puhunut
meille ihmisille siellä, missä me olemme, eikä hän ole vain puhunut
pelkkiä sanoja, vaan sellaisia sanoja, joihin liittyvät hänen armolliset
tekonsa ja hänen lohdutuksensa. Hän on luvannut ihmiskunnalle Lunastajan.
Siitä tekstimme sanoo: "Myös Esaias sanoo: 'On tuleva Iisain juurivesa, hän, joka nousee hallitsemaan pakanoita; häneen pakanat panevat
toivonsa.'" Iisain juurivesa on sama kuin Daavidin poika eli Herra
Kristus, taivaan valtakunnan hyvä hallitsija, sen oikeudenmukainen
kuningas.
Kristuksen valtakunnassa ratkaisee armo, eivät ihmisten oletetut
ansiot. Kun Kristus otti ihmiskunnan synnit päälleen ja maksoi niistä
hyvityksen Jumalalle, hänellä on valmiiksi hankittuna syntien anteeksiantamus meitä syntisiä varten. Kun hän antaa anteeksi, hän tekee sen
sijaishyvityksensä nojalla, jonka Jumala on hyväksynyt riittäväksi
maksuksi herättämällä hänet kuolleista. Niin Pyhä Raamattu kertoo
meille Jumalan rakkaudesta Kristuksessa, ja ilmoittaa, että me saamme
panna toivomme Kristukseen Jumalan edessä.
Tällaisen rakkauden Jumala on meille Sanassaan luvannut jo ammoin. Tällaisen rakkauden Jumala on jo meille antanut Pojassaan, ja
sekin on Raamattuun kirjoitettu. Raamattu vahvistaa meidän toivoamme tällä rakkaudella. Se sanoo: "Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus,
että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme
hänen kauttansa. Siinä on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi." (1 Joh. 4:9–10.)
Olemme Jumalalle kiitollisia, että hän on sanassaan meille tämän
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ilmoittanut. Kirjoitettu on: "... mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva
kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on
valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta meille Jumala on sen
ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin." (1 Kor. 2:9–10.) Saamme tuntea näitä Jumalan syvyyksiä, hänen rakkautensa mittaamattomuutta hänen Pojassaan. Tähän vetää meitä syntisiä Pyhä Henki, joka osoittaa meille armon tarpeen ja armolähteen. Hänen kutsustaan ja hänen voimastaan saamme rientää armolähteelle ja ammentaa siitä pelastuksen ja elämän vettä ilolla.
Nämä ihmeelliset asiat on Jumala meille ilmoittanut, vieläpä kirjoituttanut, niin että meillä on niistä mustaa valkoisella, jotta meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo.
Kun maailma muuttuu uskonnollisesti valitettavasti huonoon suuntaan, kun on luopumusta, uskon halveksuntaa, pilkkaa ja vainoa ja kun
meillä itsellämmekin on kiusaus ja taipumus ailahdella, langeta ja sortua, tarvitsemme kärsivällisyyttä ja kestävyyttä, mutta myös toivoa.
Tässä Pyhä Raamattu tulee meille avuksi. Sieltä löytyy suoria Jumalan
sanoja, joilla hän lohduttaa lapsiaan. Sieltä löytyy myös esimerkkejä
Jumalan lasten kohtaloista. Miten paljon puhuvatkaan meille Raamatun kertomukset esimerkiksi Nooasta, patriarkoista, Joosefista, Daavidista, Pietarista ja Paavalista, heidän suurista koettelemuksistaan, heidän kokemistaan vainoista, synneistäänkin, mutta erityisesti siitä, ettei
Jumalan käsi ole lyhyt auttamaan, ja siitä, että Jumalan armo Kristuksessa peittää suurimmatkin synnit.
Pyhä Raamattu ei jätä meitä epätoivoon, vaan antaa runsaan lohdutuksen ja vahvan toivon.
2. Hoivatkaa toinen toistanne, ettei kukaan menettäisi toivoansa,
vaan että jokainen siinä päivä päivältä vahvistuisi
Tekstimme sanoo: "Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin
Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi."
Kristus on Hyvä Paimen. Hänestä Daavid laulaa: "Herra on minun
paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden."
(Ps. 23:13.)
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Kristus on ottanut hoivaansa ne, jotka ovat kastetut kolmiyhteisen
Jumalan nimeen ja jotka ovat saaneet uskon lahjan. Hän hoivaa heitä
seurakunnassa. Hän tahtoo, että miellämme seurakunnan tällaiseksi
hoivakodiksi, missä heikoista taivastien kulkijoista huolehditaan kaikkinaisella Jumalan armolla.
Hoivaaminen tapahtuu Jumalan lohduttavalla sanalla. Toki tarvitaan
myös nuhdetta, ja armolla ravittua ja hoidettua sydäntä voi myös kehottaa kaikkeen hyvään ja oikeaan. Hoivaaminen tulee osaksemme
kahta tietä.
On Jumalan säätämä saarnavirka, jonka tulee puhua lain nöyryyttämille sydämille lohdutuksen sanoja. On elämän tilanteita, jolloin sitä
aivan erityisesti tarvitaan. On omantunnon pistoksia syntien tähden,
joihin apu löytyy anteeksiantamuksen suloisesta sanasta. Ilon päivinä
on aivan erityisesti tarpeen pitää jalat maassa, nähdä ensisijaiset asiat
ensisijaisina ja pitää iloiset ajalliset asiat oikeassa suhteessa siihen valtavaan ilon aiheeseen, että nimemme ovat kirjoitetut taivaassa. Saarnaviran asiana on tuoda esiin Jumalan armon moninainen hoivaava siunaus lohdutukseksi ja toivoksi.
Jumalan sana opettaa Seurakunnasta, että se on ihmisruumiiseen
verrattava elävä organismi, jossa jokaisella on oma paikkansa ja merkityksensä kuten ruumiin jäsenillä ruumiissa. Siinä on hyvin erilaisia
ihmisiä erilaisine lahjoineen niin kuin ruumiissa on monta jäsentä,
mutta kaikki ovat tarpeellisia ja yhdessä, toistensa yhteyteen kuuluvina
ne muodostavat arvokkaan kokonaisuuden. Tämä koskee myös toinen
toisensa hoivaamista. Keskinäinen lohdutus on hoivaamisen toinen
tärkeä tapa. Siinä jokaisella jäsenellä on omat tarpeensa ja myös oma
tehtävänsä. Tärkeätä on, että olemme uskollisesti mukana sanaa kuulemassa ja yhteisessä toiminnassa. On suuresti kiitettävä Jumalaa niistä
uskonveljistä ja –sisarista, jotka osaavat antaa rakentavan ja lämminhenkisen uskon todistuksen ja rientää apuun sinne, missä apua tarvitaan.
Miten suuri ilon aihe onkaan, että olemme uskonveljiä ja uskonsisaria, että meillä on sama evankeliumi, sama oppi ja sama tunnustus
ja olemme saman tien kulkijoita. Itsessämme tosin olemme kaikki syntisiä, mutta Kristuksessa kaikki armahdettuja. Haluamme vahvistaa
toinen toistamme säilyttääksemme pelastuksen toivon ja pysyäksemme
siinä lujina.
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Erityisesti silloin, kun ihminen joutuu syviin ahdistuksiin, hänen on
tarpeen rohkeasti ottaa yhteyttä pastoriinsa ja puhua hänen kanssaan.
Jumala ei halua, että menetämme toivomme. Hän haluaa, että meillä on
selvä kuva kärsimyksen, kuoleman ja haudan kautta kulkeneesta ylösnousseesta Kristuksesta, josta Pyhä Raamattu sanoo: Hän "pyyhki pois
sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meidän vastustajamme; sen hän
otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä
hänen kauttaan voiton riemun" (Kol. 2:14–15). Häneen meidät on kastettu, hänen voittosaatossaan me kuljemme, kuten apostoli Paavali kirjoittaa: "Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi
hänen tuntemisensa tuoksun!" (2 Kor. 2:14.)
Tunne siis sinäkin Kristus, hänet ristiinnaulittuna ja ylösnousseena,
ja sinulla on "runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta".
Nimeesi kun rohkenemme
Toivomme vain perustaa,
Muuttuu murhe riemuksemme,
Armos meidät uudistaa.
Kun sun nimes kalliolla
Lapsenuskomme on vaan.
Turvattuina saamme olla,
Tulkoon mitä tulleekaan.
Lina Sandell. SK 1961 nro 28:2.
Hämeenlinna 2.12.2001: Tampere ja Pori 3.12.1995; Oulu 5.12.1995; Kemi 6.12.1995;
Kuusankoski 10.12.1995; Haapamäki 13.12.1995; Helsinki 17.12.1995; Turku
17.12.1995. Virret VK 1938: 1:1,2,8–10; 416; 7; 5:1,4,5,9; 9.
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Toisena adventtisunnuntaina. II vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Mutta sitten kuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja
Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa
evankeliumi." Mark. 1:14–15.
Tekstimme kuvaa meille kiteytetysti yhdellä virkkeellä Jeesuksen
saarnan. Johannes Kastaja oli valmistanut toiminnallaan tietä Jeesukselle, mutta nyt hänet oli pantu vankeuteen. Jeesus oli aloittanut julkisen toimintansa. Hän julisti saarnallaan ja teoillaan. Hän sanoi kerran
teoistaan: "Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden." (Joh. 14:11) Hänen tekonsa kertoivat siitä, kuka hän oli ja mistä hän oli tullut. Kun
Jeesuksen teot ymmärrettiin Pyhän Raamatun ennustusten ja hänen
opetuksensa valossa, niillä oli epäämätön todistusvoima siitä, että Jeesus oli luvattu Messias, ihmiseksi tullut Jumalan Poika.
Tänään syvennymme tekstimme nojalla Jeesuksen saarnaan. Hänestä oli ennustettu: "Hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja
ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon
henki" (Jes. 11:2). Vaikuttakoon hän Hengellään saarnansa kautta meidänkin sydämissämme. Lisätköön hän meille hengellistä viisautta ja
ymmärrystä. Antakoon hän meille neuvoja kulkiessamme iankaikkisen
elämän tietä ja voiman noudattaa niitä. Lisätköön hän meille oikean
opin tietoa, ettei meitä viskellä kaikissa opin tuulissa. Suokoon hän
sydämiimme jumalanpelon antaaksemme kunnian iankaikkiselle Jumalalle ja kammotaksemme kaikkea sitä, mikä loukkaa Herramme pyhyyttä.
Jeesuksen saarnan ensimmäinen osa kuuluu:
"Aika on täyttynyt"
Jumalan lapsen on tarpeen käsittää, mikä aika on. Jeesus opetti seuraamaan ajan merkkejä. Hän nuhteli kuulijoita siitä, etteivät he ymmärtäneet niitä. Ei ole olemassa historian kulussa sellaista aikaa, joka oikeuttaisi huolettomuuteen oman tai toisten sielun kohtalosta. Sellaista
aikaa ei ole ihmisyksilön elämässä. Olet sitten lapsi, nuori, työikäinen
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tai eläkeläinen, sinun on tarpeen olla valmis ottamaan vastaan se, mikä
tulee.
Jeesuksen saarnan lähtökohta oli: "Aika on täyttynyt." Tämän piti
johdattaa kuulijat kysymään, mitä nyt on tapahtunut ja kuinka se minua
koskee. Oli tullut historian käännekohta. Se koski jokaista. Messias oli
tullut, hän, joka on maailman Vapahtaja, jokaisen ihmisen Lunastaja.
Tätä aikaa ei saanut hukata. Tilaisuudesta tuli ottaa vaari. Oli tullut
etsikkoaika.
Harvat ottavat vaarin etsikonajasta. Jeesus joutui epäuskoisen Jerusalemin tähden valittamaan: "Sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun
vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua
joka puolelta; ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi,
jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, sen tähden,
ettet etsikkoaikaasi tuntenut." (Luuk. 19:43–44) Tunnetko sinä etsikkoaikasi? Ymmärrätkö, kuinka merkityksellinen on se hetki, kun kuulet Jumalan äänen kutsuvan ja sanovan: "Nyt on otollinen aika, nyt on
pelastuksen päivä"?
Jeesuksen tullessa täyttyi Messiaan odottamisen aika. Siitä alkoi
viimeinen aika ja odotamme Kristusta tuomiolle muistaen tätä pyhää
sanaa: "Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös
odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi" (Fil. 3:20). Messiaan tulolla maailmaan oli omat merkkinsä. Niin on myös hänen tulollaan tuomiolle. Ne ovat olleet näkyvissä apostoleitten ajasta lähtien ja
jatkuvat tihentyen ja kasvaen loppua kohden. Herramme on tuleva äkkiarvaamatta. Elämmehän tässä odotuksessa?
Jeesuksen saarnan toinen osa kuuluu:
"Jumalan valtakunta on tullut lähelle"
Miten ihanasti Vanhan testamentin profeetat olivatkaan kuvanneet
ajallisin kuvin Jumalan valtakuntaa. Ne, joiden sydämet olivat kiinni
ajallisissa ja joilla ei ollut synnintuntoa eikä armon tarvetta, luulivat
Jumalan valtakunnan tulevan maallisena hallintana ja nostavan Israelin
maan loistoon toisten kansojen yläpuolelle. Mutta Jeesus opetti, että
Jumalan valtakunta on taivasten valtakunta ja ettei se tule ulkonaisella
tavalla, vaan on sisäinen, hengellinen valtakunta. Kun Jeesus saarnasi,
hän julisti, että se oli tullut lähelle. Vuoret, kukkulat, pellot, metsät,
puutarhat, joet ja järvet olivat kuten ennenkin. Ihmiset elivät samaan

Jeesuksen saarna

71

tapaan kuin ennenkin, harjoittivat ammattejaan, menivät naimisiin,
kasvattivat lapsiaan ja kävivät sapattina synagogassa. Toiset olivat hyvämaineisia, toiset toisenlaisia. Jumalan valtakunta oli tullut lähelle,
mutta silti sitä ei voinut silmin nähdä. Vaikka Jumalan valtakunta ilmeni Jeesuksen tekemissä ihmeteoissa, sitä ei voinut havaita sen olemuksen puolesta. Sairaat, jotka Jeesus paransi, olivat senkin jälkeen
kuolevaisia ihmisiä, jotka saattoivat sairastua. Järvi, jonka Jeesus tyynti, saattoi raivota myrskyn kourissa tulevaisuudessakin. Israel oli edelleen Rooman vallan alla. Yhteiskuntaelämä oli ajallisten lakien ja järjestysten alaista. Paratiisi ei ollut palannut Palestiinaan, eikä taivas ollut tullut maan päälle. Mutta kun aika oli täyttynyt, oli tapahtunut jotakin suurta ja ratkaisevaa.
Mitä se oli? Oli tullut Messias, jonka työ oli päättyvä suureen voittoon vihollisistamme. Tekstimme kertoo, että Jeesus "saarnasi Jumalan
evankeliumia." Muistamme, mitä sana evankeliumi merkitsee. Sehän
tarkoittaa iloista viestiä siitä, että vihollisemme ovat kukistetut ja rauha
on tullut. Evankeliumi ei ole kertomus siitä, mitä ihmiset ovat tehneet
tai mitä heidän täytyy tehdä, vaan se on Jumalan rauhan viesti ja armahduspäätös häntä vastaan kapinaan nousseelle ihmiskunnalle. Se on
syntien anteeksiantamuksen ja synninpäästön sana. Tämä sana tulee
meille lohdullisena, kun enkeli julistaa: "Maassa rauha." Se tyynnyttää
epäröivän, ahdistuneen mielemme. Jeesus sanoo: "Rauhan minä jätän
teille: minun rauhani – sen minä annan teille. En minä anna teille, niin
kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö." (Joh. 14:27.) Evankeliumi tavoittaa meidät Kristuksen ristinkuoleman jälkeen, kun Ylösnoussut julistaa: "Rauha teille."
Ihana Jumalan valtakunta, tuo valtakunta, joka on rauhaa, iloa ja
vanhurskautta Pyhässä Hengessä, on meitä aivan lähellä. Se tulee luoksemme evankeliumin sanan kaikissa muodoissa ja sakramenteissa. Se
on nyt omana kaikilla niillä, jotka uskovat, vaikka maailma heidän
ympärillään olisi miten kylmä, kova ja ahdistava tahansa. Se oli Johannes Kastajallakin, vaikka hän oli uskonsa ja todistuksensa tähden vankeudessa. Se aarre on sinullakin riippumatta niistä ulkonaisista olosuhteista, joissa elät.
Huomaa vielä yksi tärkeä asia taivasten valtakunnasta. Se ei ole
kaukana jossakin ylhäisen taivaan tavoittamattomuudessa. Se on tullut
alas syntisten luokse. Se on lähellä. Se on Kristuksessa, ja Kristus on
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meitä varten uskolla omistettavissa sanasta ja sakramenteista. Raamattu sanoo: "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi;
se on se uskon sana, jota me saarnaamme" (Room. 10:8). Tämä tänne
alas tullut taivasten valtakunta kapaloi uskovat Kristukseen ja vie heidät taivaalliseen Jerusalemiin, mistä he ovat syntyisin. Täällä taivasten
valtakunta on, täällä se löydetään ja siihen tullaan, mutta tänne se ei
meitä jätä.
Jeesuksen saarnan kolmas osa oli:
"Tehkää parannus!"
Tällä sanalla Jeesus tekee selväksi, kuinka Jumalan valtakuntaan
tullaan. Tarvitaan entisen epäuskoisen elämän murtuminen, täyskäännös. Omantunnon tulee herätä toimintaan. Jumalan lain tulee sitä satuttaa ja saada aikaan synnintunto Jumalan edessä. On ihmisiä, jotka peilaavat elämäänsä toisiin ihmisiin ja joiden omatunto on orjallisesti sidoksissa siihen, mitä kasvattajat, auktoriteetit ja vallanpitäjät sanovat,
mutta heidän Luojallaan ja Jumalallaan ei ole täällä ensimmäistä eikä
viimeistä sanaa heidän omalletunnolleen, jonka mukaan he ojentaisivat
mielensä.
Kun Jeesus sanoo: "Tehkää parannus", hän kutsuu jokaisen Jumalan
eteen. Hän asettaa meidät hänen eteensä niin, ettei Jumalan ja meidän
välissä ole ihmisauktoriteetteja. Olemme pyhän Jumalan edessä syntisinä, pahoina, jumalattomina, ja kuulemme sanat: "Tehkää parannus."
Toisin sanoen: emme pelastu, ellemme käänny. Jumalan lain valossa
näemme syntimme, tuntomme alkaa syyttää meitä ja meille tulee tärkeäksi, kaikkia muita asioita tärkeämmäksi kysymys: miten pelastun?
Uskoon tullaan synnintunnon kautta. Ilman oman syntisyyden tuntemista ja tunnustamista puolustelemme pahoja tekojamme, vähättelemme niitä ja katsomme niiden johtuvan huonoista olosuhteista tai
muista ihmisistä. Mutta voidaksemme tulla uskoon, lain tulee tehdä
tehtävänsä meissä. Apostoli Paavali sanoo: "Mutta me tiedämme, että
kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu
tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä; sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista;
sillä lain kautta tulee synnin tunto." (Room. 3:19–20)
Onko Jumalan laki kumonnut sinun puolustelusi? Onko sinulle tullut synnintunto, tuo tunto, joka synnyttää omantunnon kauhuja ja joka
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ei jätä sinulle mitään ansiota eikä puolusteltavaa Jumalan edessä? Jeesus johdatti ihmisiä saarnallaan synnintuntoon. Toiset torjuivat lain.
Jeesus joutui heitä itkemään, kun he eivät tienneet, mitä heidän rauhaansa sopii. Oli kuitenkin myös lain murtamia, joita Jeesus lohdutti
saarnansa neljännellä osalla.
Jeesuksen saarnan neljäs osa oli:
Uskokaa evankeliumi
Jeesus ei jättänyt synnintuntoista ihmistä omantunnon kauhujen valtaan, vaan auttoi häntä. Hänellä oli hyvin yksinkertainen keino. Hän
julisti evankeliumia ja kutsui uskomaan sen. Halvatulle miehelle hän
sanoi: "Sinun syntisi ovat anteeksiannetut." Fariseusten tuomitsemalle
naiselle hän lausui lohdulliset sanat: "En minäkään sinua tuomitse."
Omantunnon raskasta taakkaa kantaville hän julisti: "Tulkaa minun
tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon." (Matt. 11:28) Hän herätti eloon hengellisesti kuolleet, sitoi haavoittuneet, nosti olalleen langenneet ja antoi kuolevalle iäisen autuuden
toivon.
Niin hän kutsuu nytkin. Hän sanoo: "Uskokaa evankeliumi." Se on
omantunnon ahdistusta kokevalle syntiselle suloinen kutsu tulla Jeesuksen tykö ja saada tunnolleen rauha ja lepo. Kun ahdistunut kysyy,
saanko uskoa, vaikka olen näin huono, tuo sana on lupa saada uskoa.
Se on suloinen kutsu käydä sisälle Jumalan valtakuntaan. Se on luja
vetoomus paeta turvaan Jeesuksen tykö sitä tuomiota ja rangaistusta,
joka on tuleva ja joka kohtaa epäuskoisia.
Seuraathan sinäkin uskossa evankeliumin suloista kutsua? Herra
sanoo: "Kääntykää minun tyköni, niin te autuaiksi tulette, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole" (Jes. 45:22).
1995. Virret VK 1938: 1:1,7–10; Hoosianna; 4; 5:1,3,7,8; 2.
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"Olkaa kärsivällisiä!
Toisena adventtisunnuntaina. III vuosikerta. Epistolateksti.
Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. Älkää huokailko,
veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo
ovella. Ottakaa, veljet, vaivankestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi
profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Katso, me ylistämme
autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet; Jobin kärsivällisyyden te olette
kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet. Sillä Herra on
laupias ja armahtavainen. Jaak. 5:7–11.
Elämä kysyy kärsivällisyyttä ja kestävyyttä. Uskonelämä kysyy sitä
aivan erityisesti. Me uskovatkin olemme niin lyhytjännitteisiä, ja nykyaikana olemme sitä aivan erityisesti. Jumala näki jo apostoli Jaakobin kautta tarpeelliseksi kehottaa uskovia kärsivällisyyteen. Tämän
kehotuksen haluamme laskea tänään sydämillemme.
1. Kuinka kauan tulee olla kärsivällisiä?
"Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti", sanoo
tekstimme.
Joulun edellä lapset kyselevät, koska on joulu. Kyselemmekö me,
milloin Kristus tulee? Jos todella käsittäisimme, kuinka valtava asia
Seurakunnan Yljän ilmestyminen on, odottaisimme sitä innolla. Alkuseurakunta odotti Kristuksen tuloa paljon palavammin kuin myöhemmät polvet, sillä he olivat eläneet hänen kanssaan, kuulleet hänen opetuksensa, uskoneet hänet luvatuksi Messiaaksi ja nähneet hänet ylösnousseena. He tiesivät, miten hyvä oli olla Herran kanssa. He olivat
tottuneet odottamaan häneltä pelkkää hyvää. Jos he hänen seurassaan
joutuivatkin vaaroihin, koskaan Jeesus ei jättänyt heitä pulaan. Kuolemankin edessä heillä oli Vapahtajan lupaus: "Vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että
tekin olisitte siellä, missä minä olen" (Joh. 14:2).
Apostoli Paavali muistuttaa meitä valvomisen tärkeydestä sanoen:
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"Sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme" (Room. 13:11). Apostoli Johannes lausuu Ilmestyskirjan lopussa kuvattuaan Jumalan lasten kärsimyksiä, taisteluita ja lopullisen
voiton: "Amen, tule, Herra Jeesus!" (Ilm. 21: 20). Siihen asti meidän
on oltava kärsivällisiä. Se päivä ei ole kaukana, sillä Karitsa lausuu nuo
lohduttavat sanat: "Totisesti, minä tulen pian" (Ilm. 21:20).
Kokemuksesta tiedämme, että odottavan aika on pitkä. Muilla aika
rientää nopeaan. Tiedämme myös, että kärsivän aika on pitkä. Mutta
tekstimme haluaa vahvistaa meitä, ettemme kävisi kärsimättömiksi,
vaan että meillä olisi selvä päämäärä: Jumalan armon avulla kestämme
Herran tulemukseen asti.
2. Millä tavoin meidän tulee varustautua,
jotta voisimme pysyä kärsivällisinä?
Apostoli Jaakob ottaa kärsivällisyyden esikuvaksi maanviljelijän.
Hän tietää, ettei satoa voi korjata ennen kuin on aika. Hän tietää myös,
että maatyöt ja sato ovat riippuvaisia säistä. "Katso, peltomies odottaa
maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen." Kuinka paljoa ennemmin näin on Jumalan valtakunnassa. Olemme täysin riippuvaisia Jumalan hyvyydestä, hänen
armostaan Kristuksessa, hänen lahjoistaan sanassa ja sakramenteissa.
Tässä ajassa Jumala kokoaa lyhteet taivaan aittoihin sanansa kylvöllä.
Kun pakanain täysi luku on sisälle tullut (Room. 11:25), silloin tulee
loppu. Ei yhtään aikaisemmin. Se päivä on yksin Jumalan tiedossa ja
kaikilta meiltä salassa.
Kuitenkin on totta, mitä apostoli Pietari sanoo uskovista: Te "odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista" (2 Piet. 3:12). Tämä auttaa meitä pysymään kärsivällisinä, onhan meillä paljon tekemistä.
Meidän on samalla, kun odotamme Herran päivän tulemista, joudutettava sitä. Miten se tapahtuu? Koska Kristuksen tulo riippuu pelastuvien
joukon täyttymisestä, uskovat jouduttavat Kristuksen päivän tulemista
julistamalla evankeliumia. Siten ihmisiä pelastuu, valittujen luku tulee
täyteen ja koittaa Kristuksen päivä.
Lapselle, joka ei tiedä mitä tekisi, joulun odotus on pitkää, mutta
äidille moninaisten puuhien keskellä se tulee niin kovin äkkiä. Samoin
on uskovien viimeisen päivän odotuksen laita. Ne, jotka ovat hyvässä
ja oikeassa toimettomia, piankin kyllästyvät odottamiseen ja keksivät
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jotakin kiellettyä, minkä parissa aika kuluu, mutta missä otollinen armonaika menetetään. Ne taas, jotka Jumalan armon voimin ahkeroivat
toimia evankeliumin asian edistämiseksi, löytävät niin paljon kaikenlaista mielenkiintoista tekemistä kuin vain jaksavat tehdä.
Odottamisessa on tärkeintä, että sydän on kunnossa. Tekstimme
sanoo: "Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran
tulemus on lähellä." Jos sydän ei ole oikeassa suhteessa Jumalaan,
kaikki puuhamme on väärällä pohjalla. On muistettava, mitä Raamattu
sanoo: "Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä; sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista, joista
ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet"
(Hebr. 13:9). Sydän saa vahvistusta armosta. Siitähän me elämme.
Armosta olemme saaneet syntimme anteeksi ja joka päivä saamme.
Armosta pelastumme. Armolla sydämemme vahvistuu loppuun asti
kestäväksi.
Kun odotamme Kristuksen tulemusta, on tarpeen, että olemme aivan varmoja Jumalan armosta ja pelastuksen tiestä emmekä lainkaan
epäile ja epäröi, vaan rohkeasti panemme turvamme Kristukseen Jumalan sanan mukaan. Kun tämä asia on meille kirkas ja selvä, silloin
voimme myös toimia Herran vainiolla. Emme tee työtä taivasta ansaitaksemme, vaan toimimme armosta pelastettuina, armon voimin ja Jumalan armon kiitokseksi.
Silloin otamme vastaan ilolla ja rohkaisuksemme myös tekstimme
sanat: "Ottakaa, veljet, vaivankestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Katso, me ylistämme
autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet; Jobin kärsivällisyyden te olette
kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet. Sillä Herra on
laupias ja armahtavainen." Raamatun pyhien esikuva on rohkaiseva.
3. Koska Tuomari on ovella, on
säilytettävä keskinäinen rakkaus
Tekstimme sanoo: "Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei
teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo ovella."
Aikamme on kasvattanut meistä ylpeitä, itsetietoisia, arvonsa tuntevia ja arvostamme arkoja ihmisiä. Korostamme yksilön oikeuksia,
mutta emme näe riippuvuuttamme toisiin ihmisiin. Emme tiedosta velvollisuuksiamme puolisoa, perhettä, seurakuntaa ja yhteiskuntaa koh-
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taan. Tämä on synti, joka tahtoo vaivata uskoviakin.
Jaakobin huolena on, että Jumalan lapset rakastaisivat toisiansa.
Seurakuntaelämä on yhteisöelämää. Seurakunta on kuin ruumis, jossa
on monta jäsentä ja jossa jäsenet tarvitsevat toisiansa. Vaikka uskovat
ovat pyhiä Kristuksessa, jonka vanhurskauteen heidät on kasteessa puettu ja johon he ovat panneet sielunsa turvan, heillä on kuitenkin heidän syntinen lihansa ja paha luontonsa.
Emme suinkaan aina muista tätä Raamatun kehotusta: "Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne" (Room. 12:10). Apostoli Paavali muistuttaa meitä myös näin: "Niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus,
että olette sopuisat ja yksimieliset ettekä tee mitään itsekkyydestä tai
turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne" (Fil. 2:23). Apostoli Pietari puolestaan lausuu:
"Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja
kateus ja kaikki panettelu" (1 Piet. 2:1).
Koska pahuus on meissä luonnostamme, se on jatkuvasti pois pantava. Raamattu ei anna lupaa minkäänlaiselle pahan hellimiselle. Se
sanoo: "Pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus
ja kaikki panettelu." On meillä kuolettamista vanhassa ihmisessämme.
Tekstimme tekee asian vielä hyvin vakavaksi. Se sanoo: "Sillä tuomari on ovella." Koska Kristuksen tulemus on lähellä, on meidän kärsivällisesti elettävä uskon elämää. Toisin sanoen, syntiselle lihallemme
kuuluu laki ja kuolettaminen, se on kasteen veteen päivittäin haudattava ja pois riisuttava.
Mutta saamme toki myös pukeutua. Jumalan Seurakunnasta sanotaan: "Hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus" (Ilm. 19:8).
Näin saamme elää uskossa kärsivällisesti joka päivä Kristuksen tulemukseen asti muistaen apostolin sanaa: "Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet."
Tampere 10.12.2000. Virret VK 1938: 2:1–3; 395:5; 5:5–7; 11; 9.
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Jumalan valtakunta tulee
Toisena adventtisunnuntaina. III vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta oli
tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla';
sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä." Ja hän sanoi
opetuslapsillensa: "Tulee aika, jolloin te halajaisitte nähdä edes yhtä
Ihmisen Pojan päivää, mutta ette saa nähdä. Ja teille sanotaan: 'Katso, tuolla hän on!' 'Katso, täällä!' Älkää menkö sinne älkääkä juosko
perässä. Sillä niin kuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on Ihmisen Poika päivänänsä oleva. Mutta sitä ennen pitää hänen kärsimän paljon ja joutuman tämän sukupolven hyljittäväksi. Luuk. 17:20–25.
Milloin?
Fariseukset kysyivät Jeesukselta: Milloin Jumalan valtakunta oli
tuleva? Jeesuksen opetuslapsetkin tekivät samansuuntaisen kysymyksen ennen hänen taivaaseen astumistaan. He halusivat tietää: ”Tälläkö ajalla sinä pystytät Israelille valtakunnan?” Ihmisten mieliin oli
syöpynyt ajatus, että Jumalan valtakunta tulee tänne maailmaan ulkonaisena, näkyvänä asiana. Fariseukset ja kirjanoppineet opettivat,
että se olisi sellainen valtakunta, jossa juutalaisilla olisi johtava ja
mahtava asema muihin kansoihin verrattuna. Jumala tunnustaisi heidät omaksi kansakseen, ja muut kansat palvelisivat heitä ja antaisivat
heille suuren arvon. Silloin kaikki olisi hyvin. Olisi onnellinen aika
täällä maailmassa. Mutta tähän ajatukseen Jeesus sanoo: ”Ei Jumalan
valtakunta tule nähtävällä tavalla.” Opetuslasten kysymykseen: "Milloin sinä jälleen pystytät Israelille valtakunnan?", Jeesus vastasi: ”Ei
teidän asianne ole tietää aikoja ja määrähetkiä.” Sitten hän astui taivaaseen ja jätti heidät todistamaan hänestä ja julistamaan valtakunnan
evankeliumia.
Jumalan Israel
Jumalan valtakunta kyllä tulee. Sanoohan Jeesus niin tekstissämme. Hän todistaa: ”Niin kuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on Ihmisen Poika päivänänsä oleva.” Sinä
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päivänä myös Jumalan Israelilla on valtakunta, joka näyttäytyy loistossa ja kirkkaudessa. Mutta se ei tule silloin maan päälle, vaan se on
se taivaallinen valtakunta, johon kaikki uskovat pääsevät. Uskovat
ovat Kristuksen Seurakunta. He ovat hengellinen Israel ja Jumalan
omaisuuskansa. He ovat Jumalan valtakunta. Se syntyy ja on olemassa täällä maailmassa Sanan ja sakramenttien vaikutuksesta. Jumala
hallitsee sitä Hengellään ja armollaan.
Kuitenkin monet ihmiset vielä tänäänkin kuvittelevat ja toivovat,
että joskus koittaisi sellainen aikakausi, jolloin uskovat voisivat näyttää maailmalle, miten asioita on hoidettava ja maailmaa hallittava.
Jeesus ei sellaista lupaa. Hän sanoo: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla.” Kristittyjen asia ei ole elätellä revanssihenkeä, vaan
kantaa ristiä ja kiittää siitäkin Jumalaa.
Tänne ei tule erityistä rauhan aikaa
Joidenkin mielestä ollaan menossa kohti erityistä rauhan aikaa.
Viimeisestä maailmansodasta on jo pitkä aika, he sanovat, ja nyt on
alkanut kehitys kohti rauhaa. Kuitenkin Jumalan Sanassa sanotaan:
”Viimeisinä päivinä te kuulette sanomia sodista ja veritöistä." Kyllä
me kuulemme niitä tänäkin päivänä. Joka vuosi jossakin soditaan,
eikä terrori-iskuja ole saatu kuriin. On myös käynnissä raaka sota
nousevaa polvea vastaan. Syntymättömiä ihmistaimia tuhotaan
enemmän kuin mitä ihmisiä kuoli toisen maailmansodan päivinä. Se
on valtavaa verenvuodatusta. Rauha on kaukana maailmastamme.
Ekumenian petollisuus
Jotkut näkevät rauhan merkkinä ekumenian. Pohjolan nimiluterilaiset kirkot ovat allekirjoittaneet Porvoon sopimuksen Englannin
anglikaanisen kirkon kanssa. Niin näillä kirkoilla on täysi keskinäinen kirkollinen yhteys, myös ehtoollisyhteys, vaikka Anglikaanisella
kirkolla on reformoitu ehtoollisoppi, jota se ei ole muuttanut. Porvoon sopimus merkitsee irtautumista raamatullisesta ehtoollisopista
ja luterilaisesta tunnustuksesta. Luterilaisen maailmanliiton ja paavikirkon asiakirja Yhteinen julistus vanhurskauttamisesta ei merkitse,
että paavikirkko olisi omaksunut luterilaisen vanhurskauttamisopin.
Se kyllä merkitsee sitä, että Luterilaisen maailmanliiton jäsenkirkot,
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Suomen ns. luterilainen kansankirkko mukaan lukien, antoivat vanhurskauttamisopissa periksi roomalaiskatoliselle opille. Ekumenian
saavutuksiin ei kuulu yhtään opillista parannuksen tekoa. Se on kylläkin johtanut opilliseen heikentymiseen ja lisännyt luopumusta. Se
ei ole merkki onnenajan koittamisesta, vaan lopun ajan luopumuksesta.
Tämän päivän maallistuneet kansankirkot eivät pidä kiinni Raamatun opista, vaan ovat siitä enenevästi irtautuneet. Naispappeuspäätös on selvä esimerkki. Kansankirkko on jopa lähes kaikkia konservatiivejakin myöten luopunut Raamatun sanainspiraatio-opista eli siitä,
että Pyhä Raamattu on kaikilta osiltaan ja jokaiselta sanaltaan syntynyt Pyhän Hengen innoituksesta ja on siksi erehtymätön Jumalan Sana. Siitä syystä se ei pysty käsittelemään opin asioita niin, että Pyhä
Raamattu olisi opin lähde ja ohje.
Oikean ekumenian pyrkimyksenä tulee olla vakava pyrkimys
opilliseen yksimielisyyteen Pyhän Raamatun pohjalla. Ne ulkonaiset
kirkot, jotka eivät hyväksy Pyhää Raamattua ainoaksi opin normiksi,
eivät voi harjoittaa oikeaa ekumeniaa. Perusedellytys puuttuu.
Paavikirkon lisääntyvä luopumus
Luterilaisen uskonpuhdistuksen jälkeen paavikirkko on mennyt
opillisesti entistä huonompaan suuntaan. Se kirosi Tridentin kirkolliskokouksen (1545–1563) päätöksellä kaikki ne, jotka opettavat, että
ihminen tulee vanhurskaaksi yksin uskosta. Vuonna 1870 se virallisti
opit paavin erehtymättömyydestä ja neitsyt Marian saastattomasta
sikiämisestä. Vuonna 1950 paavikirkko kanonisoi opin neitsyt Marian taivaaseen astumisesta. Vatikaanivaltiossa paavilla on ehdoton
yksinvaltius. Vierailuillaan paavi edellyttää saavansa valtion päämiehelle tulevan kohtelun. Paavikirkon moninaiset epäkohdat ovat mitä
suurin kauhistus kaikille, joille Raamatun oppi on sydämen usko.
Onhan sielläkin yksinkertaisia uskovia, jotka viime kädessä turvautuvat ristiinnaulittuun Kristukseen ohi tekojensa ja ohi Marian. Se vahvistaa vain sitä, että antikristus hallitsee Jumalan temppelissä eli kristikunnassa. Mutta paavikirkon oppi ja virallinen käytäntö on juuri
tuota, mistä edellä oli puhe. Meidän täytyy siis muistaa tekstimme
sanaa: ”Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla.” Vapahtaja varoittaa, ettemme menisi kaikkien opintuulten perässä: ”Ei voida sa-
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noa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'. Teille sanotaan: 'Katso, tuolla
hän on!', 'Katso, täällä!' Älkää menkö sinne älkääkä juosko perässä."
"Sisällisesti teissä"
Meidän on etsittävä Jumalan valtakuntaa toisella tavalla. Vapahtajamme sanoo, että se on ”sisällisesti teissä”. Joidenkuiden mielestä
tämä pitäisi ymmärtää siten, että se on "teidän keskellänne". On totta,
että se on sanassa ja sakramenteissa meidän keskellämme salatulla,
näkymättömällä tavalla. Niistä se tulee sisimpäämme ja niin se on
sisällisesti meissä, kuten raamatunkäännöksemme sanoo. Vastaavasti
kohdan kääntää uskonpuhdistaja Martti Luther. Vaikka Jeesus sanoo
nämä sanat fariseuksille, hän ei tietenkään sano, että epäuskoiset fariseukset omistaisivat sisimmässään Jumalan valtakunnan, vaan hän
puhuu asiasta periaatteen puolesta. Siellä, missä tämä valtakunta on,
siellä se on sisällisesti sydämissä. Se on uskossa oleva valtakunta.
Niinpä hän tässä sen jälkeen kääntyy opetuslastensa puoleen, joiden
sydämissä Jumalan valtakunta oli, ja sanoo: ”Tulee aika, jolloin te
halajaisitte nähdä edes yhtä Ihmisen Pojan päivää, mutta ette saa
nähdä.”
Jos Jumalan valtakunta olisi täällä meidän keskellämme jollakin
tavalla nähtävänä, silloin ei näin olisi. Mutta kun se on sydämissä
oleva uskon valtakunta, kun se on syntien anteeksiantamusta, vanhurskautta, rauhaa, iloa ja Pyhän Hengen osallisuutta sydämissä, sitä
ei voi nähdä. Se tulee luoksemme Sanassa ja sakramenteissa, mutta
emme näe sitä Sanassa emmekä sakramenteissakaan. Silmämme näkevät ehtoollisessa leivän ja viinin, mutta usko pitäytyy sanaan ja uskoo, että asetussanojen voimasta meillä on ehtoollisen sakramentissa
Kristuksen tosi ruumis ja tosi veri.
Olisihan lihallemme mukavaa, jos voisimme nähdä Herran Kristuksen ja jos hän olisi keskellämme tavoitettavissa. Voisimme mennä
hänen luoksensa, ja hän vastaisi suoraan kysymyksiimme. Se tuntuisi
varmaan hienolta. Jumala ei ole kuitenkaan viisaudessaan nähnyt hyväksi antaa meille tällaista mahdollisuutta, vaan Vapahtajamme sanoo: ”Tulee aika, jolloin te halajaisitte nähdä edes yhtä Ihmisen Pojan päivää, mutta ette saa nähdä." "Ette saa nähdä." Turhaa on sitä
toivoa. Turhaa on sitä etsiä. Voimassa pysyy: ”ette saa nähdä”. Jos
jotakin näette, näette harhoja. Näette jotakin aivan muuta, mutta ette
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näe Ihmisen Pojan päivää ettekä Jumalan valtakuntaa. Meille on
varmasti parasta, ettemme nyt häntä näe. Näin Jumala on nähnyt hyväksi. Hän on nähnyt hyväksi, että Jumalan valtakunta on täällä ajassa ristin alainen valtakunta, jonka olemassaolo uskotaan ja joka Sanasta uskolla omistetaan.
Pitäydy sinäkin Jumalan sanan lupauksiin etsiessäsi tunnollesi
rauhaa. Muista pyhää kastettasi, Jumalan armoliittoa, käy Herran
pöytään ja kuule sanat: ”Sinun edestäsi annettu, sinun edestäsi vuodatettu.” Siinä sinulla on Jumalan valtakunta.
Kristus tulee kirkkaudessaan
Nyt Jumalan valtakunta ei näy, eikä se voi näkyä tässä ajassa.
Vapahtajamme sanan mukaan kerran se näkyy. Se on sinä päivänä,
jona hän tulee. Se on viimeinen päivä. Sen jälkeen täällä ei kukaan
kynnä eikä kylvä, ei kukaan toimita tämän maailman asioita, ei kulje
meriä, ei matkusta lentokoneessa, ei hoida terveyttään, silloin kaikki
päättyy – tämä maailmanaika loppuu. Kristus tulee. Hän saapuu kirkkaudessa. Hän istuutuu valtaistuimelleen. Hänen valtaistuimensa ei
ole Jerusalemissa, Öljymäellä eikä jollakin Rooman seitsemästä kukkulasta. Hänellä ei ole kultakruunua eikä tiaaraa päässä, ei miekkaa
vyöllä eikä maallista valtikkaa. Täällä ajassa hänellä oli orjantappurakruunu ja hän oli halveksittu. Mutta kun hän tulee viimeisenä päivänä, hänen tulemuksensa on kuin salaman leimaus idästä länteen,
taivaan äärestä taivaan ääreen. Silloin hän istuu valtaistuimelleen.
Herra saapuu nuo kerran verta vuotaneet haavat käsissä, kyljessä ja
jaloissa kirkkautta hohtavina. Kenellekään ei jää epäselväksi, että hän
on taivaan ja maan Herra, tosi Jumala, Isästä iankaikkisuudessa syntynyt, ja tosi ihminen, syntynyt neitsyt Mariasta. Hänen valtaistuimensa on kirkkauden valtaistuin, hänen oma valtasuuruutensa.
Hän ei tarvitse vuoria, ei tuolia tai muuta istuinta tässä maailmassa
istuaksensa sillä, vaan hän istuutuu kirkkaudelleen. Hän saapuu kunniassa, ja kunnian istuimella hän istuu täydessä majesteetillisessa valtasuuruudessaan. Silloin kansat kootaan hänen eteensä.
Maailma kulkee omaa kulkuaan
Tuohon suureen päivään asti maailma jatkaa omaa menoansa. Se
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ei kulje kohti rauhan valtakuntaa tai paratiisinomaista tilaa. Se päinvastoin elää ihan tavanomaista elämäänsä, kuten Jeesus tämän jälkeen vertaa aikansa sukupolvea ja juutalaista sukukuntaa niihin, jotka
elivät Nooan päivinä ja sanoo heistä: ”He söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle aina siihen päivään, jona Nooa meni arkkiin. Ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Ja samoin oli Lootin päivinä.” Ihmiset elävät samaan tyyliin myös ennen Herran tuloa. Epäuskoinen maailma elää sitä oman epäuskonsa mukaan, jopa niin, että
ihmiset vielä enemmän villiintyvät ja ovat jumalattomampia kuin aikaisemmin. Tietenkin epäuskoinen ihminen on aina jumalaton, mutta
erityisesti viimeisinä aikoina on merkkejä Raamatun mukaan siitä,
että ihmiset ovat hyvin paatuneita tehden vastoin sitä, mikä yleisesti
pakanoidenkin keskuudessa tunnetaan oikeaksi. Raamattu sanoo, että
he ovat vanhemmilleen tottelemattomia, vanhempiensa tappajia ja
niin poispäin. Näissä vaiheissa Jumalan lapsen on hyvin ahdasta elää,
koska epäuskoinen maailma pyrkii rajoittamaan uskonmukaista elämää, kahlehtimaan sitä ja suuntaamaan elämän aivan toiselle pohjalle. Sen tähden Jumalan lapset tuntevat suurta ristinalaisuutta. Vapahtajamme sanoo: ”Te halajaisitte nähdä edes yhtä Ihmisen Pojan päivää.” Tätä ahdistusta helpottamaan meidän ei anneta nähdä Ihmisen
Pojan päivää, ei edes yhtä. Meille annetaan kuitenkin kaikki tarpeellinen lohdutus. Sen Jumala antaa meille sanassa ja sakramenteissa.
Vapahtaja ei ole meistä kaukana. Hän on lupauksensa mukaan joka
päivä kanssamme, siihen asti kunnes hän tulee. Viimeisistä päivistä
sanotaan, että ne päivät ovat lyhennetyt valittujen tähden. Jumala siis
tietää antaa uskovilleen voiman selviytyä ja hän kannattaa ja varjelee
heidän uskoansa niin, että he saavuttavat sielujensa päämäärän, iankaikkisen autuuden.
Jumalan valtakunta ei tule nähtävällä tavalla. Emme tarvitse täällä ajassa näkyvää Jumalan valtakuntaa. Meille riittää, että meillä on
uskon kautta ominamme taivaalliset aarteet. Uskovalle riittää lupaus,
että kerran saamme aina olla Herran kanssa.
11.12.1994. Virret VK 1938: 620; 611:8; 621; 616; 436.
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Messiaan ja hänen valtakuntansa
suuri kunnia
Toisena adventtisunnuntaina. Vapaa teksti Vanhasta testamentista.
Sinä päivänä on Herran vesa oleva Israelin pelastuneille kaunistus ja
kunnia ja maan hedelmä heille korkeus ja loisto. Ja ne, jotka Siionissa ovat säilyneet ja Jerusalemissa jäljelle jääneet, kutsutaan pyhiksi,
kaikki, jotka ovat kirjoitetut Jerusalemissa elävien lukuun – silloin
kun Herra on pessyt pois Siionin tytärten saastan ja huuhtonut Jerusalemista sen verenviat tuomion ja puhdistuksen hengellä. Ja Herra
luo Siionin vuorelle koko asuinsijansa ylle ja sen juhlakokousten ylle
pilven päivän ajaksi ja savun ynnä tulenliekin hohteen yöksi, sillä
kaiken kirkkauden yllä on oleva peite ja verho varjoamassa päivän
helteeltä sekä turvaamassa ja suojaamassa rajuilmalta ja sateelta.
Jes. 4:1–6.
Vanhan liiton aikana odotettiin Messiasta. Vanhan testamentin messiaaniset kohdat kertovat meille Jeesuksen saapumisesta lunastamaan
meidät. Siellä on myös ennustuksia viimeisestä päivästä ja tulevasta
tuomiosta. Usein Vanhan testamentin profetiat puhuvat samanaikaisesti yhtenä asiakokonaisuutena Messiaan ajasta sekä sitä seuraavista
tapahtumista, kuten evankeliumin leviämisestä kaikkeen maailmaan
ja viimeisestä tuomiosta. Olivathan kaikki nämä asiat profeettojen
aikalaisille edessäpäin.
Tekstimme on ennustus Uuden liiton ajasta, siitä, millainen Uuden liiton aika on oleva. Sehän alkoi Kristuksen kuolemasta, kun hän
oli saattanut lunastustyönsä päätökseen ja naulinnut lain kaikkine
säädöksineen ristiin. Myös Israelin kansaa koskevat säädökset Kristus naulitsi ristiin. Siten hän lopetti Israelin erikoisaseman ja saattoi
Israelin kansan ja pakanakansat samaan asemaan, niin että nyt on yksi Paimen ja yksi lauma (Joh. 10:16). Uusi liitto päättyy Kristuksen
toiseen tulemukseen ja viimeiseen tuomioon. Tätä Uuden liiton aikaa
kutsutaan Jumalan sanassa viimeiseksi ajaksi (1 Joh. 2:18). Toisin
sanoen, sen jälkeen ei tule enää uutta aikakautta, ei uutta ilmoitusta
eikä toista liittoa, vaan iankaikkisuus.
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Vanhassa testamentissa puhutaan siitä, että aikojen lopulla on
Herran temppelin vuori oleva vahva (Jes. 2:2). Jumalan Seurakunta
on oleva perustettuna sellaiselle vuorelle ja kalliolle, joka ei horju,
vaan joka kestää kaikki pahojen voimien rynnistykset, kun taas Jerusalemin temppeli Siionin vuorella voitiin valloittaa ja hävittää. Toisin
on Uuden liiton temppelin laita, sillä silloin Herran Vesa on oleva
Israelin pelastuneille kaunistus ja kunnia. Vanha testamentti käyttää
Jeesuksesta Messias-nimitystä Vesa.
Kun puu katkaistaan, se saattaa kasvattaa uuden verson eli vesan,
ja siitä tulee uusi puu vanhalla juuristolla. Israelin kansa oli kuitenkin
kuin kaatunut lahopuu, joka ei enää kasva eikä pysy pystyssä. Siitä
oli jäljellä vain kanto. Mutta tästä kannosta oli versova vesa. Sitä profeetta Jeremia nimittää vanhurskaaksi vesaksi (Jer. 23:5). Tämä Vesa
oli oleva toisenlainen kuin sen emäpuu, Israel. Jokainen israelilainen
oli perisynnin turmelema. Mutta se Vesa, joka puhkeaa tästä kannosta, on oleva vanhurskas, pyhä, kokonaan ilman syntiä. Näin Vanha
testamentti kertoo meille kuvin, mitenkä Lunastajamme ottaa ihmisluontonsa Israelista, on Aabrahamin siementä, on Daavidin jälkeläinen ja syntyy neitsyestä. Hän omaksuu ihmisyyden persoonaansa ilman syntiä. Niin tapahtuu se, minkä tunnustamme uskontunnustuksessamme: "Sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta."
Tällainen Lunastaja meille on annettu. Hän on oleva Israelin pelastuneille "kaunistus ja kunnia". Nämä sanat voitaisiin kääntää myös
majesteetiksi, kirkkaudeksi, loistoksi, kaikeksi sellaiseksi, mikä kuvaa jumaluutta ja suurta korkeata valtasuuruutta. Muistamme, millaisena Vapahtajamme tuli maailmaan. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten
hylkäämä eikä häntä otettu kuninkaana ja Herrana vastaan. Oli kuitenkin niitä, jotka uskoivat. Olivat paimenet, jotka tulivat kiiruhtaen
katsomaan Jeesus-lasta. Olivat Itämaan tietäjät, jotka lähtivät kaukaa
häntä kumartamaan. Kun Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin, kansa
taittoi palmupuun oksia ja ylisti häntä Hoosiannaa veisaten. Lapset
lauloivat hänelle kiitosta. Oli siis niitäkin, jotka osoittivat hänelle
kunnioitusta ja jotka uskoivat häneen. Löydämme tällaisia Uuden
testamentin lehdiltä. Löydämme apostoleja, löydämme Betaniasta
Martan, Marian ja Lasaruksen, löydämme ristin ryövärin ja Nikodeemuksen ja monia muita. Aivan vähäinen ei ollut se joukko, joka
uskoi. Mutta yleensä oli niin, että suuri osa kansasta kääntyi hänestä
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pois. Kun Jeesuksen suuren kärsimisen aika tuli, ehkä monet niistäkin, jotka olivat veisanneet hänelle Hoosiannaa, huusivat: ”ristiinnaulitse, ristiinnaulitse!”
Kun Uusi liitto vihittiin helluntaina Pyhän Hengen vuodatuksella,
apostolit vahvistuivat uskossa, julistivat rohkeasti Jumalan sanaa ja
syntyi Uuden liiton Seurakunta. Se tunnusti yhdestä suusta: Jeesus
Kristus on Herra. Se merkitsi hänen tunnustamistaan siksi Jumalaksi,
joka Vanhassa testamentissa oli johtanut Israelin kansaa, joka oli
Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, ja joka oli puhunut profeettain kautta. Kun Jeesus on Herra, hän on iankaikkinen, tosi Jumala.
Niinhän tekstimme ennustaa, että hän on oleva Israelin pelastuneille
kaunistus ja kunnia, todellinen valtasuuruus ja majesteetti.
Nyt meiltä kysytään, onko Jeesus tätä meille? Sitä Jeesus on kaikille oikeille israelilaisille, niille, jotka hengen mukaan ovat israelilaisia. Heille Jeesus on "kaunistus ja kunnia". He antavat hänelle arvon, palvelevat häntä kuninkaanaan Jumalan valtakunnassa ja kumartuvat luottavaisessa kunnioituksessa tämän majesteetin edessä.
Maailmassa on toisin. Se viettää tämänkin joulun niin, ettei Jeesus-lapsella ole syntymäpäivänään sijaa heidän sydämissään. On ulkonaista menoa ja touhua, mutta maailma ei valmistaudu siihen, että
Jeesus olisi sydämissä ja että hän olisi sen kaunistus ja kunnia.
Herran Seurakunta on puhdistettu ja hohtaa kunniaa
Mutta ei ainoastaan Jeesus ole suuresta merkityksestä Uuden liiton kansalle, vaan tekstimme sanoo tämän lisäksi, että myös maan
hedelmä on oleva heille korkeus ja loisto. Maan hedelmä on sitä,
minkä kylvösiemen tuottaa. Jumalan valtakunnassa siemen on Jumalan sana (Luuk. 8:11). Sydämet ovat maa, johon kylvetään. Hedelmä,
mitä se saa aikaan, on usko. Jumalan sana tekee kristittyjä. Se muuttaa sydämet, jotka eivät usko, uskoviksi. Niille, jotka ovat Uuden liiton kansalaisia, ovat usko ja Jumalan Seurakunta kalliita. Koska he
uskovat Jeesukseen, heille on rakasta se, mitä Jeesus on saanut aikaan
lunastustyöllään ja uhrillaan Golgatalla ja mitä hän tekee lain ja
evankeliumin saarnalla Pyhällä Hengellään. Jumalan lapset rakastavat Jumalan Seurakuntaa.
Kun Uusi liitto vihittiin käyttönsä helluntaina, kansaa kokoontui
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kuulemaan apostoli Pietarin saarnaa, sai siitä piston sydämeensä,
kääntyi ja kastettiin. Niin seurakunta lisääntyi. Näin on myös nyt.
Jumala tekee työtään sanan kylvöllä. Se saa ihmisen kysymään: mitä
minun pitää tehdä, että pelastuisin. Silloin ihminen näkee, ettei hän
voi omassa voimassaan ja omilla teoillaan kelvata Jumalalle, vaan
tarvitsee jotakin aivan muuta. Jumalan sana avaa tien Jeesuksen tykö,
ja ne, jotka hänet löytävät, kokoontuvat seurakuntana. Näin oli Jerusalemin seurakunnassa, niin on kaikkialla, missä usko on raitista.
Tosin on ihmisiä, jotka eivät välitä Jumalan sanasta eivätkä seurakunnan kokoontumisista, mutta heille ei myöskään Jeesus merkitse
valtasuuruutta. Sillä se, joka uskoo Vapahtajaansa, se, joka on tullut
tuntemaan hänen sanansa ja siinä autuutensa, rakastaa Jumalan sanaa.
Eristäytyminen ja omiin oloihinsa jääminen on onneton ilmiö, joka ei
edistä asianomaisten omaa uskonelämää eikä palvele uskovien yhteistä hyvää. On myös niin, että ihmiset saattavat helposti pettää itseänsä ja luulla, että he ovat oikeita kristittyjä, vaikka he eivät Jumalan
sanasta välitä.
Itsepetos on mahdollista varsinkin siitä syystä, että jokainen ihminen on luonnostaan uskonnollinen. Ajatelkaammepa Jeesuksen
ajan juutalaisia. Hehän olivat oikeinkin uskonnollisia ja uskontonsa
nimissä he ristiinnaulitsivat Jeesuksen. Uskonnon nimissä Saulus ennen kääntymistään vainosi Jumalan Seurakuntaa. Kain valmisti uhrin,
mutta tappoi veljensä. Luontainen uskonnollisuus ei pelasta. Se johtaa Kristuksen ja häneen uskovien vainoamiseen. Jokaisen ihmisen
sydämeen on kirjattu tieto Jumalan olemassaolosta ja hänen tahdostaan lain alueella. Se ei kuitenkaan anna hänelle rauhaa Jumalan
kanssa. Vain syntien anteeksiantamuksen uskominen Jeesuksen nimessä tuo rauhan. Se, joka ei tunne Jeesusta, yrittää saada rauhan
omalla uskonnollisuudellaan ja pitää sitä pelastavana. Jos hänellä onkin huono omatunto jonkin aikaa, hän voi tukahduttaa sen äänen.
Luonnollisen jumalatiedon varassa ei kuitenkaan yksikään ihminen
pelastu. Jos se olisi ollut riittävä, ei olisi tarvittu Kristusta, ei Pyhää
Henkeä eikä evankeliumin sanaa. Jos ihminen kuvittelee, että hän voi
astua Jumalansa eteen ilman Kristuksen armoa, hän on suuren itsepetoksen vallassa.
On tarpeen järkyttää ihmisen luonnollista itsevarmuutta ja saada
hänet synnin tuntoon Jumalan edessä. Tätä varten on Jumalan Seura-
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kunta olemassa. Ne, jotka eivät sanaa kuule, joille Jumalan Seurakunta ei ole rakas, ovat verrattavissa pahoihin enkeleihin eli riivaajiin,
joista Raamattu sanoo: He uskovat, mutta vapisevat (Jaak. 2:19). Sellaista uskoa, joka ihmisellä on luonnostaan, ei karkota karkeinkaan
synti. Sille ei tarvitse hakea vahvistusta sanasta ja sakramenteista.
Mutta nytpä tekstimme sanoo, että "maan hedelmä" eli Uuden
liiton Seurakunta on korkeus ja loisto. Se on jotakin aivan päinvastaista kuin maailma ajattelee. Maailma etsii loistoa. Se tavoittelee
kunniaa. Tästä Raamattu sanoo: "Heidän kunnianaan on heidän häpeänsä" (Fil. 3:19). Mutta koskaan maailma ei ole osannut antaa arvoa
sille, mitä Jumalan sana saa aikaan. Eihän annettu arvoa Jeesukselle,
kun hän syntyi, eikä häntä kunnioitettu silloin, kun hän miehuudessaan julisti evankeliumia. Häneen pahennuttiin ja hänestä käännyttiin
pois. Jopa monet hänen laajemmasta opetuslapsipiiristään jättivät hänet. Profeetta Jesaja sanoo hänestä ennustaen: "Hän oli ylenkatsottu,
ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä
kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
(Jes. 53:3). Hän oli ihmisille nollan arvoinen. Sellaisena he vihasivat
ja häpesivät häntä.
Miten usein ihmiset ajattelevat Jeesuksesta samalla tavoin tänäkin
päivänä? Kun he eivät anna arvoa Jeesukselle, he eivät arvosta
myöskään evankeliumia eivätkä hänen Seurakuntaansa. He mittaavat
uskovia maailman mittapuilla. Uskovat lapset ovat heistä mitättömiä.
Uskovat vanhukset ovat vanhanaikaisia, jotka kohta menevät hautaan. Ne, jotka ovat miehuutensa voimissa ja tunnustautuvat uskoviksi, ovat heidän mielestään hassahtaneita. Sille, mikä on Pyhän Hengen vaikuttamaa uskoa, he eivät anna arvoa. Miten toisin tämä asia
onkaan Jumalan sanassa kuvattu. Seurakunta on pelastuneille korkeus
ja loisto. Yksin Pyhä Henki voi saada aikaan tällaisen mielen.
Seuraavaksi profeetta Jesaja sanoo: ”Ne, jotka Siionissa ovat säilyneet ja Jerusalemissa jäljelle jääneet, kutsutaan pyhiksi, kaikki, jotka ovat kirjoitetut Jerusalemissa elävien lukuun." Pyhiksi Jumala kutsuu uskoviaan. Heitä ei sanota heidän vanhan ihmisensä olemuksen
mukaan syntisiksi, ei saastaisiksi, ei sellaisiksi, jotka ajetaan pois
Jumalan kasvojen edestä, vaan he saavat nimen "pyhä", joka nimi
kuuluu alun pitäen Jumalalle. He ovat kirjoitetut Jerusalemissa elävien lukuun. He ovat jäljelle jääneet ja säilyneet. Näin annetaan meidän
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ymmärtää, etteivät kaikki Israelissa pelastu. Eivät kaikki ne, jotka
ovat kasteessa tulleet Uuden liiton aikana pakanoista kristittyjen
joukkoon, säily kristittyinä. "Usko ei ole joka miehen" (2 Tess. 3:2).
Mutta on niitä, jotka jäävät jäljelle ja heitä kutsutaan pyhiksi. Pyhyys
perustellaan näin: ”Silloin Herra on pessyt pois Siionin tytärten saastan ja huuhtonut Jerusalemista sen verenviat tuomion ja puhdistuksen
hengellä.” Ihminen ei voi itse tehdä itseään pyhäksi, vaan hänen täytyy saada pyhyys lahjana. Siihen tarvitaan Jumalan työ, se, että Herra
pesee pois synnit, se, että hän huuhtoo pois verenviat. Siihen tarvitaan Jeesuksen uhri ja Pyhän Hengen työ.
Pyhän Hengen työn profeetta kuvaa tapahtuvan tuomion ja puhdistuksen Hengellä. Alkukielessä sanotaan tuomion Hengellä ja puhdistuksen Hengellä. Siinä toistetaan Henki sana. Kysymyksessä on
Pyhän Hengen kahtalainen työ, lain ja evankeliumin saarna. Laki
tuomitsee. Evankeliumi päästää osalliseksi puhdistuksesta.
Tarvitsemme tuomion Henkeä. Se ei ole samaa kuin tuomitsemisen henki, vaan se on Pyhä Henki, joka lain kautta vaikuttaa meissä
synnintunnon. Jumalan sanassa sanotaan, että tuomion tulee alkaa
Jumalan huoneesta (1 Piet. 4:17). Se merkitsee sitä, että ensiksi meidän on tuomittava oma sydämemme, oma sisimpämme. Se on samaa
kuin tunnustaa Jumalan edessä, ettemme voi itse ansaita autuuttamme, vaan olemme Jumalasta pois poikenneita ja tyynni kelvottomia.
Pyhä Henki vaikuttaa tällaisen synnin tuntemisen. Vain se, joka sydämessään näin tunnustaa, voidaan puhdistaa. Sillä ihminen, joka ei
tunne syntejänsä, ei halua puhdistusta, vaan hän torjuu sen. Hänellä
ei ole siihen tarvetta. Ilman synnintuntoa ei evankeliumi kelpaa.
Tarvitaan myös puhdistuksen Henki, joka evankeliumin sanalla
vaikuttaa meissä uskon. Tämä on Pyhän Hengen varsinainen työ, hänen päävirkansa. Evankeliumin sanalla hän kirkastaa meille sen puhdistuksen, jonka Kristus teki uhratessaan itsensä (Hebr. 1:3). Tästä
puhdistuksesta pääsemme osallisiksi uskomalla evankeliumin, kuten
Jeesus sanoo: "Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen
teille puhunut" (Joh. 15:3).
Näiden molempien sanojen, lain ja evankeliumin, tulee olla käytössä seurakunnassa. Ilman lakia meistä tulee fariseuksia ja ulkokultailijoita. Ilman evankeliumia käymme epätoivoisiksi ja menetämme
omantunnon rauhan ja autuuden ilon.
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Pyhä Henki säilyttää meidät uskon tiellä. Hänet on annettu meille
sitä varten, että hän näyttäisi maailmalle todeksi epäuskon synnin ja
että hän ottaisi Kristuksen omasta ja jakaisi meille. Näin puhdistumme. Saamme syntimme anteeksi ja iankaikkisen elämän. Se onkin
suurimpia ihmeitä, mitä voimme ajatella. Jumala ottaa armoihinsa
meidät suuret syntiset. Sitä tekstimme kuvaa seuraavasti: ”Herra luo
Siionin vuorelle koko asuinsijansa ylle ja sen juhlakokousten ylle
pilven päivän ajaksi ja savun ynnä tulenliekin hohteen yöksi, sillä
kaiken kirkkauden yllä on oleva peite." Puhuimme jo edellä siitä, että
ne, jotka eivät usko, eivät ymmärrä Jumalan Seurakunnan suurta
kirkkautta ja kunniaa. He eivät näe sitä, koska heillä ei ole uskoa, ei
uskon silmiä eikä valoa. Jumala on salannut Seurakuntansa suuren
kirkkauden. Hän on eräällä tavalla peittänyt sen suuren autuuden,
jonka Kristus on tuonut meille. Se on kyllä sanassa avoin, sitä on
käsketty kaikille julistaa eikä sitä saa panna piiloon. Mutta sitä suurta
autuutta ja kunniaa, mikä siihen liittyy, Jumala ei näytä muuta kuin
niille, jotka uskovat. Sitä ei voida luonnollisin silmin ja ajatuskyvyin
päästä käsittämään, vaan siihen tarvitaan Pyhän Hengen valaisu, Jumalan armon tunteminen ja omistaminen. Onhan Jumalankin kunnia
ihmeellisesti kätkössä. Hän näyttää sitä kyllä aika ajoin voiman valtakunnan piirissä, mutta sittenkin se on salattua. Suuri oli Kristuksen
kunnia, kun hän nousi ylös kuolleista, mutta hän ilmestyi vain opetuslapsillensa; maailmalle hän ei näyttäytynyt. Niin Jeesuksen kirkkaus on maailmalta salassa. Siionin vuoren yllä, joka on Jumalan
asuinsija ja hänen Seurakuntansa, on pilvi päivän ajan sekä savu ja
tulen liekin hohde yöllä. Kun Jumalan Seurakunta elää päivän aikaa
eli silloin, kun Jumalan valtakunnan työtä voidaan tehdä, sana saavuttaa useampia ja useampia, koetaan erityisiä herätyksen aikoja ja
Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Silloinkin on pilvi päällä. Se
antaa varjoisan katveen eikä Seurakunnan kirkkaus näy. Kun tulee
yö, nuo vaikeat vainon ja koettelemusten ajat, monet jäävät pois ja
pahentuvat Kristuksen evankeliumiin. Silloin on kyllä Seurakuntaan
päin hohde. On tulen liekki, joka loistaa yöllä. Niille, jotka uskovat,
se antaa valoa ja lämpöä. Se kertoo heille, että Jumala on heidän
kanssansa. Mutta maailmaan päin se ei näy. Savu peittää sen. Tällaisen verhon Jumala on järjestänyt Seurakuntansa ylle. Tekstimme sanoo, että verho on varjoamassa päivän helteeltä sekä turvaamassa ja
suojaamassa rajuilmalta ja sateelta. Jumala pitää omistansa huolen
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ihmeellisellä tavalla. Se, mikä koskee näkymätöntä yhteistä Seurakuntaa, koskee myös paikallista seurakuntaa, joka kokoontuu Kirkon
puhtaitten tuntomerkkien ympärille.
Jumala on kätkenyt kaiken kunnian ja loiston niin, että vain uskon kautta voimme näitä asioita ymmärtää. Olen tavannut uskovia
ihmisiä, jotka koko ikänsä ovat olleet sairaita ja jotenkin vajaita ja
jotka siitä syystä ovat olleet omassa perhepiirissäänkin yli olan katsottuja. Silloin on tullut mieleeni tekstimme opetus. Siinäkin tilassa
näillä halveksituilla on jo täällä suuri autuus ja suuri kunnia, vaikka
sen päällä on peite. Mutta miten ihana heidän kunniansa onkaan silloin, kun se peittämättömänä näkyy taivaassa! "Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki." (2 Kor. 3:18) Täällä
epäuskoisten kunnianaan pitämä häpeä ei aina näy muille kuin Jumalalle, enkeleille ja jossain määrin uskoville. Mutta kerran se näkyy
niin, että he kaikki itsekin sen käsittävät. Ja millaisena se näkyykään,
kun toteutuu sana: "Monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset
iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. (Dan. 12:2).
Emme elä vielä kirkkaudessa. Kuitenkin jo nyt Jumalan Seurakunta hohtaa kunniaa. Mutta sen kunnia on uskon varassa ja sen yllä
on peite. Viimeisenä päivänä peite on poissa. On poissa synti, sairaus, poissa ovat ne monenlaiset esteet, vaikeudet, vilu, nälkä ja kaikki
raihnaudet, jotka täällä ovat tuntuneet. Kaikki on täydellistä. Jospa
osaisimme nyt, kun on armon aika, uskon kautta nähdä ikään kuin
eteenpäin, nähdä uskonveljissä ja -sisarissa kirkkauden hohteen,
ettemme arvioisi Kristuksen omia ajallisten, maallisten mittapuiden
mukaan. Emme kylläkään näe uskoa. Se ei ole mahdollista. Mutta
näemme ja kuulemme tunnustuksen. Sen nojalla pidämme toisiamme
saman uskon tien kulkijoina ja Jumalan lapsina. Siitä seuraavat keskinäinen rakkaus ja se, että Jumalan puhdas sana on meille kallis ja
arvokas. Sillä se, mikä on ajallista, on katoavaa, mutta se, mikä uskossa omistetaan, on Jumalan luona ja pysyy. Tämän ajan murheista
ja taisteluista Raamattu sanoo: "Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne
enää ajatukseen astu" (Jes. 65:17). Tämä maailma ja sen muoto katoavat, mutta jäljelle jää se, mikä on pysyvää. Se, mitä Jumala luo
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sanallansa Jeesuksen Kristuksen uhrin nojalla, se pysyy. Niin saamme uskossa ikään kuin raottaa tuota verhoa, ikään kuin kurkistaa sisään siihen kirkkauteen, joka meille on varattu.
Tällaiseksi Jumala on suunnitellut ja ajatellut Uuden liiton arvon.
Hän on antanut Seurakunnallensa tänne alas Vapahtajamme alennuksen tilaa vastaavan tien. Hän ei ole antanut sille korotuksen tilaa,
vaan Seurakunnan asia on seurata Vapahtajaa ristin tiellä ja kuitenkin
säilyttää ilo ja omantunnon rauha kulkiessamme kohti uskon taivaallista päämäärää, sielujen iankaikkista pelastusta.
***
Tänään saamme nauttia Herran pyhää ehtoollista. Se samoin kuin
pyhä kaste on Uuden liiton sakramentti. Onhan Vapahtajamme sanonut siitä: "Tämä on uusi liitto minun veressäni." Kun Jeesus vuodatti
pyhän jumalverensä ja antoi ruumiinsa eläväksi uhriksi meidän edestämme, hän perusti Uuden liiton. Hän on se uhrikaritsa, joka meidän
edestämme on teurastettu. Hän antaa meille siunatussa leivässä ja
viinissä oman ruumiinsa ja verensä. Hän on sanonut, että se tapahtuu
syntien anteeksiantamiseksi. Emme näe sitä kunniaa ja kirkkautta,
joka liittyy tähän sakramenttiin. Emme näe tässä sitä suurta Jumalan
suosionosoitusta meitä kohtaan, että hän rakkaudessaan antaa meille
oman Poikansa ruumiin ja veren. Mutta uskon kautta ymmärrämme,
että Kristuksen asetussanojen voimasta siinä on läsnä Kristuksen tosi
ruumis ja tosi veri meille autuudeksi.
Miten olemme arvollisia tällaiseen? Emme ole arvollisia emmekä
kelvollisia. Meiltä ei kuitenkaan tässä kysytä meidän arvoamme ja
kelvollisuuttamme, vaan meidät kohtaa tässä Jumalan rakkaus, joka
on tunnusomaista kaikelle sille, mikä liittyy Jumalan armotalouteen.
Eihän Jumalan rakkaus kysy, mitä me olemme tehneet, vaan se kysyy
vain sitä, mitä Kristus on tehnyt meidän edestämme. Niin Jumala
kutsuu meitä syntisiä tässä omistamaan armonsa, tarjoaa ja antaa sen
meille. Saamme uskon mielin käydä Herran pyhälle ehtoolliselle ja
kuulla lohdulliset sanat: ”Sinun edestäsi annettu ja sinun edestäsi
vuodatettu syntiesi anteeksiantamiseksi." Se, joka elää uskon elämää,
tajuaa oman heikkoutensa. Se, jolle Pyhä Henki on antanut armon
tuntea oman syntisyytensä, tietää tarvitsevansa Jumalan armoa ja
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vahvistusta uskollensa. Kristus on jo antanut uhrin meidän puhdistamiseksemme. Käymme mielellämme tällaiselle aterialle saamaan
puhdistuksen, jonka Jumala on meille tarkoittanut. Saamme lähteä
iloisin mielin tältä aterialta ja ajatella, että kerran saamme syödä tätä
uutena Vapahtajamme, Jumalan Karitsan, kanssa taivaan valtakunnassa.

Koitto ylhäältä, Kirkas, säihkyvä,
Kuoleman ja synnin maahan loistelee,
Poistaa synnin yön Päättää orjan työn,
Vankihuoneen vankat salvat aukaisee.
Oi Jeesus tuo jo valkeus, Suo vangituille vapaus.
Nouskaa katsomaan, Kuinka loistollaan
Armo kaunistaa nyt kaiken synnin maan.
J.A.G. Hymander SK 1961 nro 193:3.
Tampere 9.12.1979. Virret: 10; 6; 9; 5:1,5,7,10.
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Miksi sisäinen ehtoollinen
Rippipuhe.
Kolmantena adventtisunnuntaina. I vuosikerta. Epistolateksti.
"Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan
salaisuuksien huoneenhaltijoina. Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen
muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi." 1 Kor. 4:1–2.
Tekstissämme apostoli Paavali puhuu meille julkisesta saarnavirasta,
paimenista eli pastoreista sanoen heitä huoneenhaltijoiksi. Kristus jo
käytti samaa nimeä heistä opettaessaan apostoleja. Hän sanoi: "Kuka
siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen
herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan
heille ajallaan heidän ruokaosansa?" (Luuk. 12:42.)
Huoneenhaltijat pitivät yhteiskunnassa huolta jonkin talon tai jopa
kokonaisen kaupungin rahavaroista, aarteista ja koko omaisuudesta.
He eivät omistaneet näitä varoja, vaan olivat toisen palveluksessa.
Heidän oli uskollisesti huolehdittava heille uskotusta omaisuudesta,
käytettävä sitä talonväen tai asukkaitten hyväksi ja heidän oli tehtävä
tili taloudenhoidostaan. Pastorit ovat hengellisessä talossa eli seurakunnassa hengellisten aarteiden hoitajia. Näillä aarteilla heidän tulee
ruokkia seurakuntaa. Apostoli Pietari sanoo heitä "Jumalan moninaisen armon hyviksi huoneenhaltijoiksi" (1 Piet. 4:10) ja Paavali kutsuu heitä tekstissämme "Kristuksen käskyläisiksi ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoiksi."
Huoneenhaltijalla oli suuri valta, mutta hänen oli tehtävä tili varainhoidosta. Hän ei ollut itsenäinen. Hän ei voinut omapäisesti käyttää
omaisuutta, vaan ankaran rangaistuksen uhalla hänen oli hoidettava
taloutta isännän tahdon mukaan. Niin myös pastorille on uskottu hoitoon Jumalan moninainen armo, jotta hän sillä ruokkisi seurakunnan, ei
vain kerran, vaan jatkuvasti koko viranhoitonsa ajan. Seurakunnalla on
siis oikeus odottaa sielunruokaa ja elämän leipää pastoriltaan. Hänen
tulee uskollisesti sitä jakaa ja voimiensa mukaan rakkaudessa huolehtia
seurakunnasta.
Apostoli sanoo, että pastori on "Jumalan salaisuuksien huoneenhaltija". Mitä nämä salaisuudet ovat? Jotkut ajattelevat, että ne ovat
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sakramentteja. Niitäkin ne ovat, mutta eivät yksinomaan niitä. Pietari
sanoo näitä salaisuuksia "Jumalan moninaiseksi armoksi". Kysymyksessä on siis sana ja sakramentit. Niillä Jumalan moninainen armo
meille jaetaan. Myös pyhä ehtoollinen kuuluu niihin.
Pastorin asiana on pitää huoli niistä sieluista, jotka ovat hänen
osallensa tulleet ja jotka ovat hänen hoitoonsa uskotut. Ehtoollinen
edellyttää nauttijalta myös itsensä koettelemista, ja pastorin tulee sitä
opettaa seurakunnalle. Siitä seuraa, että pyhällä ehtoollisella käyminen edellyttää sille tulevalta sielunhoitosuhdetta pastoriin eli seurakunnan jäsenyyttä.
Näiden asioiden vuoksi meillä on käytössä sisäinen ehtoollinen.
Kansankirkossakin oli pitkään aina 1900-luvun puolelle käytössä rippikirjoitus. Seurakunnan jäseninä haluamme rakkaudessa noudattaa
tätä Sanaan perustuvaa järjestystä ja antaa sille tukemme. Hebrealaiskirjeessä sanotaan: "Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä
tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen; sillä se ei ole
teille hyödyllistä" (Hebr. 13:17).
Käydessämme ehtoolliselle muistamme, että siinä saamme "Jumalan moninaisen armon", syntimme anteeksi ja samalla siitä johtuvat
ihanat seuraukset. Olemme Jumalan lapsia ja taivaan perillisiä. Pääsemme osallisiksi Kristuksen tosi ruumiista ja tosi verestä, ateriasta,
joka ravitsee iankaikkiseen elämään, Kristuksen pyhästä ja pyhittävästä ruumiista sekä Kristuksen verestä, joka valkaisee vaatteemme
taivaskuntoon ja pukee meidät Kristuksen morsiamen häävaatteeseen. Näillä odotuksilla saamme käydä Herran pöytään. Kun olemme
vastaanottaneet Kristuksen tosi ruumiin ja tosi veren siunatussa leivässä ja viinissä, saamme nousta ja lähteä paikallemme varmoina siitä, että saimme sen, mitä Kristus lupasi.
Tampere 4.5.2003.
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Loistava lamppu pimeydessä
Kolmantena adventtisunnuntaina. II vuosikerta. Epistolateksti.
"Sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos
otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta,
kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa
tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset
ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta." 2 Piet. 1:19–21.
Joulun alla elämme vuoden pimeintä aikaa. Myös luonnollisen ihmisen
sydämessä vallitsee synkkä pimeys. Se lain valo, mikä siellä on, ei valaise syntiselle taivaan tietä. Ihmiseen on piintynyt aivan väärä käsitys
siitä, miten hän voi pelastua. Ihminen, jota Pyhä Henki ei ole sanallaan
valaissut, luulee ansaitsevansa teoillaan Jumalan suosion tai ainakin
kuvittelee, että hänen olisi se omilla teoillaan hankittava. Tämä on suurta hengellistä pimeyttä. Vapahtaja lausuu: "Jos siis se valo, joka sinussa
on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!" (Matt. 6:23.) Toisessa
paikassa hän sanoo: "Jos te olisitte sokeat, ei teillä olisi syntiä; mutta
nyt te sanotte: 'Me näemme'; sen tähden teidän syntinne pysyy" (Joh.
9:41). Niin, suuri on tuo luontomme pimeys. Se on iäisen kuoleman ja
loputtoman piinan pimeyttä, joka tulee niiden osaksi, jotka jäävät epäuskoonsa, kuten apostoli Juuda sanoo: "Pimeyden synkeys on (heille)
ikuisiksi ajoiksi varattu" (Juuda 13).
Tähän toivottomaan pimeyteen loistaa kuitenkin toivon valo. Apostoli Johannes kirjoittaa iankaikkisesta Sanasta, Kristuksesta Jeesuksesta:
"Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa
pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt." (Joh. 1:4–5.) Jeesus kulki läpi
meidän pimeytemme, kun hän sälytti meidän syntimme päälleen ja kantoi niistä tulevan Jumalan vihan. Sitä kuvasi luonto, sitä kuvasi Kristuksen tuskan huuto. Tästä Raamattu sanoo: "Mutta kuudennesta hetkestä
alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen
hetkeen. Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä
sanoen: 'Eeli, Eeli, lama sabaktani?' Se on: Jumalani, Jumalani, miksi
minut hylkäsit?" (Matt. 27:45.)
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Kristuksen aikaansaamassa sovituksessa on toivomme. Sitä julistaa
meille uskolla omistettavaksi Jumalan pyhä ja varma sana. Se tuo autuuden ja Kristuksen tuntemisen valon sydämiimme.
Tänään haluamme tekstimme ohjaamina tutkia, millainen tämä
Raamatun sana on, mitä se meille antaa ja miten sitä on tutkittava ja
selitettävä.
1. Luja sana
Apostoli Pietarilla oli hyvin erikoinen muisto. Hän oli yksi niistä
kolmesta apostolista, jotka saivat olla mukana kirkastusvuorella. Se oli
ikimuistoinen tilaisuus. Evankeliumi kuvaa sitä näin: Jeesuksen "muoto
muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko,
ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin kuin valo. Ja katso, heille
ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa." (Matt.
17:2–3.) Oli kuin taivas olisi laskeutunut maan päälle, niin että opetuslapset halusivat rakentaa sinne majat ja viipyä siellä pitkään.
Tapahtuma opetti erään asian Pietarille, jonka hän haluaa jakaa jokaisen kanssa. Tekstimme edellä hän viittaa tähän ja sanoo: "Sillä me
emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille
tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan
me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Sillä hän sai
Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: 'Tämä on minun rakas Poikani, johon
minä olen mielistynyt.' Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta,
kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella." (1 Piet. 1:16–18.)
Mikähän se asia mahtoi olla, jonka Pietari haluaa meille erityisesti
ilmoittaa?
Pietari oli Johanneksen ja Jaakobin kanssa nähnyt Vanhurskauden
auringon ihanasti loistavana, vieläpä kuullut taivaasta "ylhäisimmän
kirkkauden" äänen. Mooses ja Elia olivat heille ilmestyneet ja puhuneet
Jeesuksen kanssa. Olipa siinä ollut näkyä kerrassaan.
Mitä Pietari oppi? Oppiko hän sen, miten tällaisia ilmestyksiä ja näkyjä saadaan? Oppiko hän ottamaan yhteyttä täältä pois nukkuneihin?
Antaako hän nyt meille jonkin salatiedon, jolla pääsemme kokemaan
samaa?
Ei sinne päinkään, rakkaat ystävät! Ei Pietari tee meistä hurmahenkiä
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eikä itsekään ryhdy sellaiseksi. Hänen kokemuksensa oli ainutkertainen.
Jumala ei sitä toista. Se on kerrottu meille opiksi ja todistukseksi, ja se
riittää.
Pietari opettaa meille näkynsä opettamana seuraavan asian, minkä
hän lausuu tekstimme alussa: "Sitä lujempi on meille nyt profeetallinen
sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne." Hän vie siis meidät profeetallisen sanan, Raamatun
sanan oppilaiksi, ja sanoo siitä, että se on nyt "sitä lujempi". Koko
Raamattu on kertomusta siitä, että Jumalan sana toteutuu, että sen täytyy käydä toteen jumalallisella pakolla. Toisin ei voi olla. Väärät profeetat, kuten Baalin palvojat profeetta Elian aikana, joutuivat häpeään.
Jumalan tahtoa vastustanut Egyptin farao ei voinut estää Jumalan kansan lähtöä Kanaanin maahan. Vapahtaja tuli ja syntyi Beetlehemissä
sekä täytti Kirjoitukset viimeistä piirtoa myöten. Hänen kirkastumisensa
ja taivaallinen ääni vahvistivat, että hän on ihmiseksi tullut Jumalan
Poika. Apostoli Pietarin tehtävänä oli olla tämän silminnäkijä. Hän todistaa: "Sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana."
Se, mikä on jumalallista, on lujaa. Se on myös valoa. Se, mikä on
ihmisistä, on heikkoa, sortuvaa ja pettävää sekä myös pimeyttä. "Jumala
on totinen, mutta jokainen ihminen valhettelija", sanoo Raamattu. Mutta Raamatun sanasta se lausuu: "Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja
kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti" (Ps.
119:160). "Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun
tielläni" (Ps. 119:105). Vapahtajamme vertaa Jumalan sanaa myös kallioon. Hän sanoo: "Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun
sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen,
joka huoneensa kalliolle rakensi" (Matt. 7:24).
Kun siis rakennat uskosi Jumalan sanalle, olet kestävällä perustalla.
Jos sen hylkäät, rakennat hiekalle ja huoneesi sortuu. Hiekkaa ovat ihmisten ajatukset, heidän unensa ja ilmestyksensä. Kalliopohja on kirjoitettu Jumalan sana, Pyhä Raamattu. Jumalan Seurakunnan jäsenhän haluat olla. Rakenna siis uskosi apostoleitten ja profeettojen perustukselle
ja pidä Herra Kristus kulmakivenä.
2. Raamattu antaa meille Kristuksen
Mitä sitten tämä varma ja luja Jumalan sana meille antaa? Apostoli
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Johannes lausuu sen hyvin selvästi evankeliumissaan heti sen jälkeen,
kun hän oli kuvannut epäilevän Tuomaan ja Jeesuksen välisen keskustelun. Jeesus oli sanonut Tuomaalle: "Sen tähden, että minut näit, sinä
uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!" Sitten Johannes jatkaa: "Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän
kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden; mutta nämä ovat kirjoitetut,
että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä " (Joh. 20:29–31). Johanneskin siirtyi tunnusteoista kirjoitettuun sanaan ja jätti kirkon sen varaan,
sillä tässä sanassa tuodaan meille Vapahtaja, Jeesus Kristus, ja kaikki
on kirjoitettu sitä varten, että uskoisimme Jeesukseen ja omistaisimme
hänessä iankaikkisen elämän.
Pietari lausuu tästä asiasta tekstissämme: "Te teette hyvin, jos otatte
siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes
päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne."
Uskonpuhdistaja Martti Luther selittää tätä kohtaa näin: "Tämä on
Jumalan sana, evankeliumi, että Kristus on lunastanut meidät kuolemasta, synnistä ja helvetistä. Joka tämän kuulee, se on sytyttänyt sydämessään valon ja lampun, jonka avulla voimme nähdä, joka meitä valaisee
ja joka opettaa meille, mitä meidän tulee tietää. Mutta missä sitä ei ole,
siellä halutaan omatekoisella opilla ja teoilla löytää tie taivaaseen. Sitä
kaikkea voit arvostella valollasi ja havaita sen pimeydeksi... Tämä valo
opettaa meille kaiken, mikä meidän tulee tietää ja mikä on tarpeen tietää
autuuteen, jota maailma viisaudellaan ja järjellään ei tunne. Ja meillä
tulee olla tämä valo ja meidän tulee siitä pitää kiinni viimeiseen päivään
asti. Silloin emme enää tarvitse Sanaa, samoin kuin muut valot sammuvat päivän koittaessa." (2 Piet. saarnattuna ja selitettynä. Vuodelta 1523. W2 IX,
1361.)
Eikö Jumalan sana ja pyhä evankeliumi olekin suurenmoinen, loistava valo tässä kuoleman varjon maassa, kun se ei opeta tekojen tuskaista,
toivotonta tietä taivaaseen päästäksemme, vaan lahjoittaa meille Kristuksen, jossa meillä on kaikkien syntien täydellinen anteeksiantamus
Jumalan armon rikkauden mukaan. Meidän ei tarvitse itse tehdä Jumalaa suopeaksi ja armahtavaiseksi itseämme kohtaan, vaan Kristus on
tehnyt sen meidän edestämme ja tarjoaa armon aivan ilmaiseksi lahjana
uskolla vastaanotettavaksi sanassa ja sakramenteissa.
Pietari ylistää uskoa, joka ottaa vaarin Jumalan sanasta, sanoen: "Te
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teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta." Älä mene tämän maailman viisaiden ja oppineiden
virittämiin ansoihin, kun he selittävät järkensä vangeille, mitenkä heidän toisaalta ei tarvitse uskoa kirjaimellisesti Raamattua niin kuin se
lukee ja kuinka he voivat vapaasti minkään opin sitomatta harjoittaa
tiedettään ja kuitenkin samalla kirkon jäseninä ja paimenviran haltijoina
ehkä jollakin tavoin uskoa Raamattuun.
Jumalan Poika ja hänen profeettansa ja apostolinsa tuntevat vain yhden tavan suhtautua Raamattuun. Se tapa on usko. Raamatusta on etsittävä Kristusta, syntien sovittajaa ja sitä on pidettävä Jumalan sanana,
joka ei raukea tyhjiin eikä valehtele missään asiassa. Vapahtaja on lausunut: "Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?" (Joh. 3:12.) Näitä taivaallisia pyydämme saada etsiä, ja siksi tunnustamme apostoli Paavalin
kanssa: "Minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa"
(Apt. 24:14).
Raamatun armolupaukset antavat meille varmuuden syntien anteeksisaamisesta ja taivaaseen pääsemisestä. Pietari päättää kirjeensä näihin
sanoihin: "Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina
lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne, ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa.
Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään."
(2 Piet. 3:17–18.) Raamatulle perustuva usko on "lujalla pohjalla". Siinä
on hyvä kasvaa Kristuksen armossa ja hänen tuntemisessaan.
Jo profeetta Jesaja oli ennustanut: "Minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot" (Jes. 55:3). Apostoli Paavali yhdistää tämän ennustuksen Kristuksen ylösnousemukseen sanoen:
"Että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä hän on sanonut näin: 'Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot'" (Apt. 13:34.).
Tässä se on: "luja sana", "luja pohja", "lujat armot".
3. Miten Raamattua on tutkittava ja selitettävä
Mistä johtuu, että on niin monenlaisia suuntia, lahkoja ja käsityksiä,
kun kaikki kuitenkin vetoavat Raamattuun?
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Pietari joutui taistelemaan tämän kysymyksen kanssa. Hän sanoo:
"Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin
keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään
turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut,
ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän
irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo
ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa
torku." (2 Piet. 2:1–2.) Se on selvää tekstiä.
Miten nuo valheen opettajat olivat päätyneet vääriin oppeihin? He
selittivät Raamattua omin neuvoin oman älynsä varassa.
Kuinka sitten Raamattua on tutkittava ja selitettävä? Pyhä Henki on
sen antanut. Se on ymmärrettävä hengellisesti Pyhän Hengen opastamana. Mutta eivätkö monet lahkot sano, että heillä on Pyhä Henki?
Niinhän nuo tekevät, vieläpä kerskaavatkin hengestään ja ilmestyksistään. Apostoli sen sijaan vähät välittää ihmisten itsekehusta ja osoittaa,
millainen selitys on Pyhän Hengen selitys. Hän sanoo tekstimme lopussa: "Tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole
kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta."
Raamatun profetia eli se, mitä Raamattuun on kirjoitettu, on saatu
Jumalalta ja kirjoitettu Pyhän Hengen vaikutuksesta. Paavali lausuu,
että koko Raamattu on syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta (2 Tim.
3:16). Kaikki ihmisestä nouseva selitys, sellainen, mikä on selvien raamatunkohtien kanssa ristiriidassa, on väärää, näyttäköön miten hurskaalta ja hengelliseltä hyvänsä. Pyhä Henki on koko Raamatun Henki.
Hän on sen lähde ja synnyttäjä. Siitä seuraa, ettei Raamattu ole ristiriitainen. Raamattu ei opeta samasta asiasta monella tavalla niin, että toinen kohta kumoaisi toisen, vaan Raamattu on opiltaan yhtenäinen.
Niinpä kaikki selitykset, jotka ovat ristiriidassa jonkin selvän raamatunkohdan kanssa, ovat vääriä ja hylättäviä. Lahkot selittävät Raamattua
ottamatta huomioon, mitä se sanoo siitä opinkohdasta, josta ne tekevät
itselleen erikoisopin väärällä tulkinnalla. Lahkon tunnusmerkkinä on,
että se joko ei pidä Raamattua opiltaan yhtenäisenä tai se pyrkii sen yhtenäistämiseen Raamatulle väkivaltaa tehden.
Jotta Pyhä Henki olisi Raamatun selittäjä, Raamattua on selitettävä
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Raamatulla ja meille hämäriä kohtia on valaistava selvillä kohdilla.
Näin harhaopettajat eivät toimi, ja sen vuoksi lahkoja ja selityksiä on
niin monenlaisia.
Asia on näin yksinkertainen. Kun selitämme Raamattua Raamatulla
ja sen vaikeita kohtia selkeillä kohdilla ja rakennamme uskomme ja oppimme selville kohdille, toteutuu Jeesuksen sanat: "Minun lampaani
kuulevat minun ääntäni" (Joh. 10:27) ja: "Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä" (Joh. 10:5).
Luther sanoo tämänpäiväisen tekstimme johdosta: "Pietari käy nyt
käsiksi vääriin opettajiin. Koska tiedätte, hän sanoo, että meillä on Jumalan sana, niin pysykää siinä älkääkä salliko toisten, väärien opettajien
vietellä itseänne, vaikka he sanoisivat omistavansa Pyhän Hengen. Sillä
teidän tulee ensiksikin tietää tämä (...), ettei yksikään profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Ojentautukaa sen mukaan älkääkä
kuvitelko voivanne selittää Raamattua oman järkenne ja viisautenne
varassa. Näin on nyt kaikkien isien omat raamatunselitykset kumottu ja
lyöty maahan sekä kielletty rakentamasta sellaisten varaan. Vaikka selityksen olisi laatinut itse Hieronymos, Augustinus tai kuka muu kirkkoisä tahansa, niin emme halua seurata sitä. Pietari on kieltänyt meitä
itse laatimasta selityksiä. Pyhän Hengen tulee itse selittää, tai jääköön
kohta selittämättä."
Luther jatkaa: "Jos nyt joku pyhistä isistä voi osoittaa selityksensä
olevan Raamatusta, niin selitys on oikea; jos ei, ei minun pidä häntä
uskoa. Raamatun tulee vahvistaa, millä tavoin kohta on selitettävä. Pietari käy siis käsiksi myös rohkeimpiin ja parhaisiin opettajiin. Sen
vuoksi meidän tulee olla varmoja, ettemme saa ketään uskoa, vaikka
hän esittäisi Raamattua, jos hän sitä itse tulkitsee ja selittää. Sillä oikeata merkitystä ei tavoiteta itse selittämällä. Tässä ovat nyt hairahtuneet
kaikki opettajat ja isät, kuinka paljon heitä liekin, jotka ovat selittäneet
Raamattua. Kun paavilaiset ovat selittäneet Kristuksen sanan Pietarille:
'Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani' [Matt.
16:18] tarkoittavan paavia, he ovat esittäneet inhimillisen, itse keksimänsä selityksen. Siksi heitä ei pidä uskoa. Sillä he eivät voi näyttää
Raamatusta toteen, että Pietaria milloinkaan sanottaisiin paaviksi. Mutta
sen me voimme osoittaa, että kallio on Kristus ja usko, kuten Paavali
sanoo. Tämä selitys on oikea. Sillä me olemme varmoja, ettei se ole
ihmisten keksimä, vaan se on otettu Jumalan sanasta." (Die zweite Epistel

Loistava lamppu pimeydessä

103

St. Petri gepredigt und ausgelegt. W2 IX, 1361–1363. Saarnattu v. 1523, painettu
1524.)

Vielä Luther sanoo: "Koko Pyhällä Raamatulla on se ominaisuus,
että se itse selittää itsensä kaikin puolin yhtäpitävillä kohdillaan ja haluaa tulla ymmärretyksi uskonsääntönsä avulla. Kaikkein varmin tapa
tutkia Raamatun merkitystä on ahkeroida päästä käsittämään sitä vertaamalla keskenään useita raamatunkohtia ja ottamalla niistä vaarin."
(Zu 5. Mos. 1:19–26. W2 III, 1386.)
Ja vielä: "Paavilaiset valehtelevat, kun he sanovat isien, Augustinuksen, Ambrosiuksen, Hieronymoksen ja muiden, valaisseen Raamattua.
Eiväthän he ole sitä valaisseet, vaan he ovat selittäneet Raamattua sen
omalla valolla ja vertaamalla toista kohtaa toiseen, niin että toinen kohta
on tehnyt toisen aivan selväksi ja kirkkaaksi. Näin on hyvin, kun Raamattu selittää itse itseään. Sen vuoksi älä usko paavin valeita, vaan pidä
pimeänä kaikkea, mitä ei selvin raamatunkohdin osoiteta oikeaksi.
Niinpä me olemme joutuneet ensin poistamaan tieltämme tämän harhan. Sillä se, että Raamattu olisi hämärä ja että sitä täytyisi valaista ihmisopilla, on painunut melko syvään. Se on kuitenkin suurta harhaa ja
jumalanpilkkaa. Se on itse asiassa samaa kuin taluttaisi Pyhää Henkeä
kouluun tai opettaisi häntä vasta puhumaan. Mutta siitä, että Raamattu
näyttää meistä hämärältä, seuraa   että haluamme selittää sitä myös
oman päämme mukaan. Se ei käy ollenkaan päinsä." (Kirchenpostille,
Evangelien-Theil, am Tage Jacobi. W2 XI, 2335–2336.)
Jumala on antanut meille tähän synnin valottomaan kaamosyöhön
loistavan lampun, oman sanansa, Pyhän Raamatun. Sieltä armolupauksissaan ja sakramenteissaan Kristus tulee meidän luoksemme, jopa asettuu asumaan sydämiimme ja tekee sen varmaksi lujasta Jumalan armosta ja taivastiestä.
Pysy siis Jumalan sanassa, ja sana on varjeleva sinut totuudessa ja
johdattava perille iankaikkiseen elämään.
Tampere 12.12.1999 ja Vaasa 16.12.1999. Virret VK 1938: 3:1,2,7; 119; 165:36;
5:14; 22.
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Herran kaupunkiin!
Neljäntenä adventtisunnuntaina. II vuosikerta. Epistolateksti.
Käykää, käykää ulos porteista, tasoittakaa kansalle tie, tehkää, tehkää
valtatie, raivatkaa kivet pois, kohottakaa lippu kansoille. Katso, Herra
on kuuluttanut maan ääriin asti: Sanokaa tytär Siionille: Katso, sinun
pelastuksesi tulee. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. Ja heitä kutsutaan "pyhäksi
kansaksi", "Herran lunastetuiksi"; ja sinua kutsutaan "halutuksi",
"kaupungiksi, joka ei ole hyljätty." Jes. 62:10–12.
Jumalan kansa, missä ikinä te, Herran armoitetut, olettekin, käykää
ulos porteista, seuratkaa Karitsan lippua ja tulkaa valtatietä Herran
kaupunkiin, taivaalliseen Jerusalemiin. Näin tekstimme kehottaa Jeesukseen uskovia ja kutsuu kaikkia muitakin liittymään tähän armosta
iloitsevaan voittosaattoon, jotta voisimme kerran kukin vuorollamme
siirtyä ristin alta ja kuoleman varjon maasta riemuitsevaan Seurakuntaan.
Seuratkaa Karitsan lippua!
Kuoleman voittanut ja koko maailman syntivelan maksanut,
ruumiillisesti ylösnoussut Herra Kristus on mennyt edeltä sinne,
minne hänen jäljessään kulkee hänen valittunsa ja kihlattunsa, Seurakunta, joka on saanut armon kantaa Jumalan Pojan häämorsion nimeä
ja olla hänen vierellänsä, kun iankaikkisuuden riemujuhla alkaa. Ylkä, joka on Seurakuntansa Paimen, kutsuu äänellänsä, ja hänen lampaansa seuraavat hänen ääntänsä. Karitsan ääni on se lippu, joka on
kohotettu kansojen seurattavaksi. Sitä seuraamaan kutsutaan kaikkia,
kuten lähetyskäsky kuuluu: ”Saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.” ja: ”Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.” Hyvän
Paimenen ääni on kirjoitettu Jumalan sana eli Pyhä Raamattu. Sitä
meidän on seuraaminen. Niinhän apostoli Paavali sanoo: ”Minä sitä
tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa,
että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa”
(Apt. 24:14).
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Jos siis haluat seurata Karitsan voittolippua iankaikkisen elämän
tiellä, usko Pyhän Raamatun sana, pysy siinä ja seuraa sitä. Tätä lippua seuraten kuljet Vapahtajasi jäljessä. Siitä lipusta jos katseesi irrotat, eksyt etkä löydä perille.
Muista, että tämä lippu on teurastetun Karitsan lippu. Synti oli
velka, joka oli Jumalalle hyvitettävä. Viaton Karitsa oli uhrattava.
Siitä Raamattu sanoo: ”Tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette
hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja
tahrattoman karitsan” (1 Piet. 1:18). Tai kuten profeetta Jesaja sanoo:
”Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu
meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä,
että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.” (Jes. 53:5.) Missä julistuksesta puuttuu sanoma Kristuksen haavoista eli synnin ja Jumalan vihan sovittamisesta, siellä ei ylennetä
oikeata lippua kansoille eikä koota laumaa riemuitsevaan Seurakuntaan.
Tehkää valtatie!
Tie, joka vie taivaaseen, on meidän syntisen lihamme kannalta
kaita tie, jonka maailma hylkää, kuten Jeesus todistaa Vuorisaarnassaan. Mutta armon avaruuden kannalta autuuden tie on valtatie. Se on
valtatie myös siltä kannalta, että tätä yhtä, samaa tietä kulkee uskossa
koko Jumalan Seurakunta maailman alusta sen loppuun asti. Se, että
se on valtatie, on lohdullinen asia. Profeetta Jesaja sanoo: ”Siellä on
oleva valtatie, ja sen nimi on ’pyhä tie’: sitä ei kulje saastainen; se on
heitä itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy – eivät hullutkaan” (Jes. 35.8). Taivaaseen mennään valtatietä, ei ihmisajatusten
kapeita, syrjäisiä polkuja.
Jumala käskee Seurakuntaansa raivaamaan pois kivet tieltä. Jos
tiellä on kiviä, niihin kompastuu. Kaikki opit, jotka perustavat pelastuksen ihmisen omiin tekoihin, mihin hyvänsä, on raivattava pois. On
pysyttävä puhtaassa Jumalan sanassa. Tie on ”pyhä tie”. Sille eivät
sovi ihmisopit, sillä Raamatun mukaan ”jokainen ihminen on valhettelija” (Room. 3:4).
Raamattu sanoo kristillistä uskoa tieksi. Se on hyvin osuva ilmaus. Tietä pitkin kuljetaan, vaelletaan. Sitä pitkin tullaan päämäärään.
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Sellainen on evankeliumi. Siihen tartutaan uskolla ja uskolla omistetaan sen lohdutus. Uskossa vaeltaen ”te saavutatte uskon päämäärän,
sielujen pelastuksen”, sanoo Raamattu (1 Piet. 1:9). Apostoli Paavali, jonka todistukseen jo viittasin, sanoo vaeltavansa samaa tietä kuin
isät uskomalla kaiken, mikä on kirjoitettu Raamatussa.
Evankeliumi on meille iankaikkisen elämän tie sen tähden, että se
sekä ilmoittaa Jumalan armon Kristuksessa että antaa uskoville
omaksi Kristuksen, joka on ”tie, totuus ja elämä” (Joh. 14:6), jonka
kautta Isän luo tullaan.
Kristuksella on palkka mukanaan
Kristuksen palkka, josta tekstimme puhuu, on hänen työnsä ansio.
Sen hän on jo ansainnut koko maailmaa varten ja sen hän antaa jokaiselle uskovalle armonvälineissä. Usko ottaa sen vastaan ja turvaa siihen. Tämä palkka ei ole palkkio ihmisille, vaan se on se armo, se sovitus, jonka Jeesus hankki ja sai aikaan, kun hän maksoi Jumalalle
syntivelkamme. Se on ne lunnaat, jotka hän antoi meidän edestämme.
Usko luottaa rohkeasti siihen, niin että uskoa sanotaankin uskallukseksi. Raamatussa sanotaan: ”Älkää siis heittäkö pois uskallustanne,
jonka palkka on suuri.” (Hebr. 10:35) Tällä uskalluksella ei ole omaa
ansiota tahi palkkaa, vaan se on Kristuksen palkka ja ansio. Se on
suuri, täysi, ylenpalttinen armo. Sanoohan Jeesus: ”Minä olen tullut,
että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.” (Joh. 10:10). Se peittää
meidän suurimpienkin syntisten kaikki synnit.
Kristuksen ansio on siis hänen mukanaan. Sitä ei tarvitse eikä saa
etsiä ihmisistä eikä ihmisiltä ohi armonvälineiden, vaan kun Kristus
tulee sanassa ja sakramenteissa, hän tulee meidän tykömme ja tuo
tullessaan ansionsa.
Tekstimme sanoo, että ”hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä”.
Mitähän se tarkoittaa?
Se tarkoittaa ensiksikin sitä, että jo ennen kuin Jumalan Poika tuli
ihmiseksi, siis koko Vanhan liiton aikana, Jumala antoi synnit anteeksi tulevan Kristuksen tähden. Kristuksen suorittama sovitustyö
oli niin varma, että ihmiset jo ennen hänen tuloaan pelastuivat ja tulivat autuaiksi ja pääsivät Jumalan luo sen varassa. Kristus ei voinut
hävitä taisteluaan eikä hänen työnsä voinut jäädä puolitiehen. Nuo
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tunnetut sanat ristiltä: ”Se on täytetty” piirtyvät koko Vanhan testamentin ylle.
Toiseksi se, että Kristuksen ansio käy hänen edellänsä, merkitsee
sitä, että on olemassa valmis, täydellinen armo jo ennen, kuin Kristus
tulee uskon kautta sydämiimme. Se julistaa siis yleistä vanhurskauttamista ja Kristuksen työn riittävyyttä ja täydellisyyttä. Usko ei lisää
siihen mitään. Usko on tosin tarpeen, mutta se on tarpeen valmiin
armon omakohtaista omistamista varten.
Kun meillä on näin täydellinen, suuri Kristuksen armo meitä syntisiä varten, niin käykäämme hänen turviinsa ja kulkekaamme tätä
avaraa valtatietä Jumalamme tykö. Muistakaamme samalla, ettei tämä armon avaruus ja valtatie ole samaa kuin se lavea tie, jota armon
halveksijat ja jumalattomat kulkevat. Tekstimme sanoo: ”Käykää
ulos porteista”, siis ulos Baabelista, ulos kaikista tämän maailman
kaupungeista eli niiden uskonnollisista palvontapaikoista, ulkopuolelle leirin, Kristuksen ristin juurelle, mutta samalla sisään Jumalan
kansan kaupunkiin.
Uskovat ovat pyhä kansa ja Kristuksen morsio
Suuren lohdutuksen ja armon osoituksen sisältää myös tekstimme
loppu. Siinä sanotaan: "Heitä kutsutaan 'pyhäksi kansaksi', 'Herran
lunastetuiksi'; ja sinua kutsutaan 'halutuksi', 'kaupungiksi, joka ei ole
hyljätty'."
Heprealaisessa ajattelussa kaupungit ovat tyttäriä. Tekstimmekin
puhuu ”tytär Siionista”. Jerusalem oli rakennettu Siionin vuorelle, ja
tytär Siion tarkoittaa Jerusalemin asukkaita. Tässä se on kuitenkin
hengellisessä merkityksessä. Kristuksen Seurakunta on ”tytär Siion”.
Se ei ole autio, hävitetty ja hyljätty kaupunki eikä sen asukkaita ole
viety karkotukseen, kuten oli välistä laita ajallisen Jerusalemin. Se ei
ole hylätty neito, jolle ei löydy ylkää. Vaan se on ”pyhä kansa”,
”Herran lunastetut”, jonka Herra kihlasi omaksi morsiokseen ja jonka
Herra vie iäiseen hääjuhlaan. Siinä ei ole tahraa eikä ryppyä, vaan se
on kaunistettu Herransa pyhyydellä ja vanhurskaudella Ylkäänsä varten. Sitä Ylkä on rakastanut antamalla henkensä sen edestä. Sitä hän
yhä rakastaa johdattaen ja varjellen sitä paimenäänellään iankaikkisen elämän tiellä niin, että toteutuu Yljän sana: ”Minä annan heille
iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä
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minun kädestäni. Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on
suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä.
Minä ja Isä olemme yhtä." (Joh. 10:28–30.)
Epäuskoisen maailman silmissä kaikki näyttää olevan päinvastoin. Todellisuus tulee kaikille ilmi vasta Yljän saapuessa. Jumalan
pyhä kansa ei muodosta käsityksiään maailman nurinkurisen arvostuksen perusteella, vaan se uskoo Jumalan sanan, löytää siitä lohdutuksen ja omantunnon turvan ja rauhan. Se iloitsee siitä, mikä ei näy,
mutta mikä Jumalan lupausten tähden on varmasti ilmestyvä. Raamattu sanoo: ”Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen
kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on" (1 Joh. 3:2).
Rakkaat kristityt! Kammotkaa ja kavahtakaa maailman kulkemaa
laveaa tietä, mikä vie kulkijansa kadotukseen. Käykää sen sijaan armon avaralle valtatielle, joka johtaa iankaikkisen elämään ja vie kulkijansa, Herran rakastetut, ilojuhlaan taivaalliseen kaupunkiin.
Karitsan lippu johtaa joukkoamme
Porteille uuden Jerusalemin,
Ja siellä sitten sulle, Karitsamme,
Soi voittovirsi uusi, ihanin,
Kun verelläsi meidät lunastit
Ja korven kautta kotiin johdatit.
K.V. Tamminen. SK 1961 nro 443:5.
Tampere 11.12.2005. Virret VK 1938: 11; 416; 171:1–5,8; 104:1,2,7,8; 149.
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Neljäntenä adventtisunnuntaina. II vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Sen jälkeen Jeesus meni opetuslapsineen Juudean maaseudulle ja
oleskeli siellä heidän kanssaan ja kastoi. Mutta Johanneskin kastoi
Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä; ja ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä. Sillä Johannesta ei vielä oltu heitetty
vankeuteen. Niin Johanneksen opetuslapset rupesivat väittelemään
erään juutalaisen kanssa puhdistuksesta. Ja he tulivat Johanneksen luo
ja sanoivat hänelle: "Rabbi, se, joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla
puolella ja josta sinä olet todistanut, katso, hän kastaa, ja kaikki menevät hänen tykönsä." Johannes vastasi ja sanoi: "Ei ihminen voi ottaa
mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Te olette itse minun todistajani,
että minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä
lähetetty. Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo
ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni
on nyt tullut täydelliseksi. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä.
Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta,
se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu; hän, joka taivaasta
tulee, on yli kaikkien. Ja mitä hän on nähnyt ja kuullut, sitä hän todistaa; ja hänen todistustansa ei kukaan ota vastaan. Joka ottaa
vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on
totinen. Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla. Isä rakastaa Poikaa ja
on antanut kaikki hänen käteensä. Joka uskoo Poikaan, sillä on
iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole
elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä." Joh.
3:22–36.
Valmistaudumme jouluun viettämällä adventtiaikana erityisiä joulujuhlia. Onhan juhlan aihe sen arvoinen ja olihan Vapahtajallamme erityinen edelläkävijänsä, airuensa. Hän oli Johannes Kastaja, jonka toiminnasta ja julistuksesta tekstimme puhuu. Sopii siis hyvin, että me Johannes Kastajan antaman esikuvan tavoin valmistaudumme jouluun. Hänen julistuksensa sopii mainiosti meillekin valmistukseksi.
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1. Jouluun valmistaudumme ottamalla vaarin
Johannes Kastajan kehotuksesta: Tehkää parannus
Kristuksen syntymään ja hänen koko toimintaansa liittyy niin monia
turmeltuneen järkemme vastaisia asioita, ettei niitä voida ymmärtää ja
omaksua muuta kuin uskolla.
Uskoa taas ei voi muu kuin se, joka on tullut tuntemaan syntisyytensä pyhän Jumalan edessä. Meidän on tarpeen kokea omassatunnossa, miten hirvittävä, tuomittava ja paha asia synti on Jumalan silmissä.
Meidän on tarpeen tuntea se, ei vain teorian tapaan, vaan siten, että
minun oma syntisyyteni ja yksittäiset syntini ovat tuomittavia ja pahoja, niin että olen niillä loukannut pyhää Jumalaa ja vierittänyt ylleni
hänen oikeutetun vihansa ja olen ansainnut – en vähempää kuin helvetin iankaikkisen vaivan. Kun Johannes Kastaja valmisti tietä Jeesukselle ja sanoi: "Tehkää parannus", hän sai ihmiset tuntemaan syntisyytensä. Heille tuli tarve saada syntinsä anteeksi.
Kun meillä on syntien anteeksisaamisen tarve, silloin meille kelpaa
ainoana mahdollisena pelastustienä joulun sanoma: Jumala lähetti Poikansa Lunastajaksemme. Kun Kastaja saarnaa: "Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien" ja kun hän osoittaa Kristusta: "Katso, Jumalan
Karitsa, joka kantaa maailman synnin", Pyhä Henki osoittaa meille
turvan. Sellaisina, niin pahoina kuin olemme, saamme tulla Jumalan
armahtamiksi. Johannes Kastaja kutsui syntisiä parannuksen kasteelle,
siis kasteelle, jolla he tunnustivat syntinsä ja saivat panna turvansa Jumalan laupeuteen. Hänen kasteensa oli kaste syntien anteeksisaamiseksi. Nämä olennaiset asiat ovat meidänkin kasteessamme, jossa meille
on lahjoitettu Kristus ja hänen armonsa. Siinä meidät on puettu Kristuksen vanhurskauteen, joka peittää syntimme ja jossa kelpaamme Jumalalle.
Kun olemme uudestisyntyneet kasteessa uskon kautta tai siihen parannuksessa palanneet, elämme uutta elämää Kristuksessa. Silloin entinen syntinen elämänmeno ja turmeltuneelle järjelle ominainen inttäminen totuutta vastaan kuuluvat niihin asioihin, joita häpeämme ja
joista teemme parannusta muistaen Kastajan opetusta, että minun tulee
vähetä ja Kristuksen kasvaa.
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2. Valmistaudumme jouluun uskomalla Jeesukseen
Johannes Kastajan valmistava toiminta oli mittasuhteiltaan valtavaa.
Tosin se kesti vain vähän aikaa ja ihmiset näyttivät valtaosaltaan sen
pian unohtaneen. Mutta todistus Kristuksesta tuli annetuksi ja edelläkävijän virka hoidetuksi. Sillä oli suuri merkitys apostoleille ja monille
muille. Johannes Kastaja alkoi toimintansa ennen kuin Jeesus omansa.
Johanneksellakin oli opetuslapsia, ja kansaa tuli sankoin joukoin hänen
kastettavakseen.
Kun Jeesus alkoi julkisen toimintansa, tultiin Johannes Kastajalle kertomaan: "Kaikki menevät hänen tykönsä." Siihen Kastaja vastasi: "Ei
ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Te olette itse
minun todistajani, että minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä olen
hänen edellänsä lähetetty. Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä."
Kuuntelepa tätä. Johannes Kastaja ei kerää pisteitä omaan pussiinsa,
hän ei kokoa omaa joukkoansa. Sen voi tehdä vain Kristus. Eriseurainen ihminen taas ottaa itselleen Kristuksen paikan. Sellainen ei ole Johannes Kastaja. Tässä onkin tärkeä syy, miksi kristillinen Kirkko on
hylännyt eriseuraisuuden, eron oikeinopettavasta kirkosta henkilökohtaisin perustein tai muista ei-opillisista syistä johtuen. Kirkollinen ero
on oikea silloin, kun erotaan toisoppisesta kirkosta ja liitytään oikein
opettavaan kirkkoon eli kun erkaudutaan harhoista ja liitytään totuuteen.
Johannes Kastaja valmistaa tietä Jeesukselle siten, että hän liittää
julistuksellaan ihmiset Kristukseen ja sitoo heidät seuraamaan häntä.
Näin mekin valmistaudumme jouluun, kun sydämemme on kiinni
Kristuksessa ja kuuntelemme hänen ääntänsä ja seuraamme sitä. Silloin emme ole seurakunnan jäseniä sen vuoksi, että se muodostaa meille mukavan sosiaalisen yhteisön, emme sen vuoksi, että pastori on ihmisenä meidän makuumme, vaan perusteemme ovat aivan toisaalla.
Tietysti kiitämme Jumalaa myös siitä, mikä inhimillisesti meitä miellyttää, mutta kun olemme Kristuksen ympärillä kuulemassa hänen sanaansa, silloin jaksamme kantaa ja kärsiä myös toistemme vajavaisuuksia ja rohkenemme omista heikkouksistamme huolimatta itsekin
olla mukana, kun tiedämme, että olemme seurakuntina olemassa etsiäksemme ja omistaaksemme Jumalan armon emmekä tuomassa esille
itseämme.
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Kun Kastaja huomasi ihmisten pitäytyvän Kristukseen ja menevän
hänen tykönsä, hän sanoi: "Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi.
Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Hän, joka ylhäältä tulee, on yli
kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän
puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien. Ja mitä hän on nähnyt
ja kuullut, sitä hän todistaa; ja hänen todistustansa ei kukaan ota vastaan.
Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla."
Joulun lahja on iankaikkinen elämä
Johannes Kastaja terottaa uskon merkitystä: "Isä rakastaa Poikaa ja
on antanut kaikki hänen käteensä. Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää
näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä."
Lapsen syntymä kertoo elämästä, uudesta ihmistaimesta. Lapsen
varttuminen viestii ihmeellisistä Jumalan luomisvoimista. Kristuksen
syntymä kertoo aivan uudesta valtakunnasta ja uudesta elämästä, jonka
Jeesus toi ja jonka me saamme lahjana uskon kautta. "Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä." Usko vaikuttaa suuria, koska se
kohdistuu Kristukseen, joka on sekä persoonaltaan että teoiltaan ihmeellinen. Usko saa suuria aikaan kohteensa, Kristuksen tähden, sillä
se omistaa kaiken sen, mitä Kristus on meitä varten hankkinut ja valmistanut.
Näitä asioita ovat ensiksikin syntien anteeksiantamus. Kukapa muu
kuin Jumala voi tajuta ja sanoin kertoa, miten paljon pahaa synti on
saanut aikaan, saati kuka paitsi Jumala voi ilmaista, mitä Kristus on
saanut aikaan, kun hän maksoi kärsimisellään ja kuolemallaan syntivelkamme ja lepytti Jumalan vanhurskaan vihan ja sai aikaan rauhan
Jumalan ja ihmiskunnan välille! Niin on nyt olemassa syntien anteeksisaaminen ja rauha Kristuksessa, ja Pyhän Hengen vaikuttama usko
omistaa sen. Mikä uskon voima! Se puettaa meidät Kristuksen vanhurskauteen, niin että olemme Jumalan edessä aivan puhtaita ja hänelle
otollisia.
Toinen suurenmoinen asia, minkä usko vaikuttaa, on iankaikkinen
elämä, sillä uskon kautta Kristukseen olemme siirtyneet kuolemasta
elämään. Elämme todella jo nyt uskossa uutta, iankaikkista elämää.
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Pelastava usko ei ole vain Raamatussa ilmoitettujen asioiden totena
pitämistä, vaan se uudestisynnyttää ihmisen, antaa synteihinsä kuolleelle elämän. Se antaa myös toisen mielen ja toisenlaisen sydämen
kuin hänellä oli ennen uskoon tuloaan. Usko saa aikaan todellista hengellistä elämää uskovissa. Luterilainen tunnustus sanoo: "Eihän tämä
usko ole toimetonta tietoa, eikä se voi pysyä kuolemansynnin rinnalla,
vaan se on Pyhän Hengen vaikutusta, joka vapauttaa meidät kuolemasta sekä rohkaisee ja tekee eläviksi kauhistuksen valtaan joutuneet sydämet" (Puolustus, IV, 115, s. 106/1990). Kristuksen lunastusteko on kaikki
kaikessa. Siitä usko ammentaa.
3. Joulun oikeaan odottamiseen kuuluu myös pyhä mieliala
Mitä kertovatkaan meille Johannes Kastajan sanat: "Hänen (Kristuksen) tulee kasvaa ja minun vähetä." Ne kertovat siitä pyhästä mielialasta, joka vallitsi hänen sydämessään. Tämä pyhä mieliala kertoo
taas uskosta. Usko näet "uudistaa sydämet", kuten tunnustuksemme
lausuu (Puolustus s. IV,47. TK 1990, s. 97. Millainen mieli Johanneksella
oli? Hän ei ollut kuin ruoko, jota tuuli huojuttaa. Vaan hän pysyi sanassa ja suoraselkäisesti todisti totuuden puolesta aina kuolemaan asti.
Tällainen sydämen uudistuminen on uskosta vanhurskauttamisen seuraus. Usko antaa siis myös oikean jumalanpelon ja joulumielen, rakkauden lähimmäistä kohtaan, karkottaa vihan ja parjaukset ja tekee
rohkeaksi oikeissa asioissa. Tästä tunnustuksemme lausuu: "Kun
olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi ja syntyneet uudesti, me alamme
pelätä Jumalaa ja rakastaa häntä, pyytää ja odottaa häneltä apua, kiittää
ja ylistää häntä ja kaikissa ahdingoissa olla hänelle kuuliaisia. Me
alamme myös rakastaa lähimmäisiämme, koska kerran sydämissämme
vallitsee hengellinen ja pyhä mieliala." (Puolustus IV,125. TK 1990, s. 107).
Usko ei siis pelasta siitä syystä, että sitä välttämättömästi seuraavat
uudestisyntyminen ja hyvät teot eli rakkaus, vaan sen tähden, että se
tarttuu armolupaukseen Kristuksessa ja omistaa hänet.
Ohjatkoon Kastajan todistus valmistautumaan meitä oikealla tavalla
jouluun parannuksen tiellä: katumuksessa, uskossa ja rakkaudessa.
Lahti 14.12.1996. Siitamaja 15.12.1996. Virret VK 1938: 279:1,2,6,8; 285:6; 283:1–
3,5; 290; 295.
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"Olkaa pyhät!"
Neljäntenä adventtisunnuntaina. III vuosikerta. Epistolateksti.
Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte,
vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet, mihin
tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä,
vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta,
jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa. Vyöttäkää
sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne
siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte,
vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä
minä olen pyhä." 1 Piet. 1:8–16.
Kaikkina aikoina on tarpeen opettaa kristityille hurskasta ja jumalista
elämää. Niin tekivät Mooses ja profeetat Vanhan liiton aikana, niin
tekivät Vapahtajamme ja hänen apostolinsa ja niin on tehnyt Kristuksen Kirkko heidän jälkeensä. Myös Kristuksen Kirkon ulkopuolella
on kiinnitetty huomiota tapoihin ja moraaliin. Pakanoiden ulkonainen
elämä on saattanut olla moraalisempaa kuin tämän päivän niin sanottujen kristittyjen elämä esimerkiksi vanhempien kunnioittamisessa,
aviouskollisuudessa ja yleisessä häveliäisyydessä. Elämme aikaa,
jolloin yleinen moraali on muuttumassa omalaatuisella tavalla. Kun
ennen tuomittiin tietyntyyppinen elämä moraalittomana, niin nyt sen
tuomitsemista Jumalan sanalla pidetään vääränä, jopa rikoksena. Moraalitonta elämäntapaa pyritään suojelemaan lainsäädännöllä. Tarvitsemme oikean moraalin ja tiedämme, että se pitää yhtä Jumalan
kymmenen käskyn kanssa. Tämä yleinen siveyslaki on kirjoitettu jokaisen ihmisen omaantuntoon. Himokkuuden tähden sitä ei vain ha-
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luta myöntää. Aikamme ihminen pyrkii vapautumaan yleisestä siveyslaista monessa asiassa.
Elämämme ei kuitenkaan ole vielä sillä oikeissa uomissa, että
meillä on tieto oikeasta ja väärästä. Ei meitä auta vielä sekään, että
vakavasti ja vilpittömästi yritämme elää oikein. Moraalisimmatkaan
pakanat eivät pelastu moraalisella elämällään. Kukaan ei pelastu
teoillaan ja kansalaiskunnollaan. Oikeaan kristillisyyteen tarvitaan
näet usko Kristukseen ja uudestisyntyminen Jumalan lapseksi. Usko
yksin pelastaa. Usko asettaa myös elämän ja moraalin oikealle, sille
kuuluvalle paikalle. Usko antaa halun ja voimaa Jumalan mielen mukaiseen elämään ja varjelee meidät joutumasta teko-opin salakavaliin
syövereihin. Se varjelee meitä myös vetämästä evankeliumia pahuuden peitteeksi, jonka suojassa harjoittaisimme kuka mitäkin kauhistusta. Otamme siis tänään sydämellemme Herran sanan: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä."
Otamme sen sydämellemme sen tähden, että
Olemme jo pyhitetyt
Adventtiajan sanoma on: Kristus tulee, pitää tuomion ja vie Seurakuntansa taivaan iloon. Odottaessamme hänen ilmestymistään vaellamme täällä uskossa. Tekstimme sanoo: "Häneen te uskotte, vaikka
ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella
ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen."
Olemme oppineet tuntemaan evankeliumin ja uskoneet, että pelastus
on yksin armosta ilman lain tekoja. Siitä sanomasta olemme saaneet
turvan Jumalan edessä. Kirkkoisä Polykarpos lainaa näitä apostoli
Pietarin sanoja ja sanoo: "Tehän tiedätte, että armosta te olette pelastetut, ette teoista, vaan Jumalan tahdosta Jeesuksen Kristuksen kautta" (Apostoliset isät, s. 120). Usko armoon pitää silmiemme edessä Kristuksen edestämme ristiinnaulittuna ja tuo eteemme uskon päämäärän,
sielujemme iankaikkisen pelastuksen. Niin se antaa sanomattoman
ilon. Eläessämme täällä uskossa turvamme on Kristuksessa, hänen
sovitustyössään ja hänen armossaan. Odottaessamme hänen ilmestymistään iloitsemme autuudesta ja siitä mikä tuleva on. Näin meillä on
Jumalan edessä kelpaava vanhurskaus ja aivan turvallinen olo, jopa
iloa ja riemua odottaessamme Kristuksen ilmestymistä. Onhan tämä
kaikki sinulle tuttua ja sinun uskosi mukaista?
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Jos sen sijaan turvamme olisi siinä, mitä itse teemme ja kuinka
pyhitymme, emme voisi koskaan olla levollisia, sillä emme voi milloinkaan tehdä kylliksi emmekä kyllin hyvin. Sen tähden ne, jotka
opettavat, että ihminen ei pelastu yksin uskosta, vaan myös teoista,
eivät päästä syntistä varmuuteen pelastuksestaan. He, kuten paavilaiset, julistavatkin epävarmuuden oppia. Siitä seuraa, että heillä on eri
motiivit hyville teoille ja pyhitykselle kuin raamatullisesti uskovilla.
Heidän motiivinsa on ansion tavoittelu. Uskovien motiivi on kiitollisuus saadusta armosta.
Keille Jumala sanoo: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä"? Hän
sanoo sen omalle kansalleen, kutsumilleen, rakkaille lapsilleen, jotka
hän on uudestisynnyttänyt elävään toivoon. Luemme tekstistämme:
"Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen
mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, vaan sen
Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on: Olkaa pyhät, sillä minä olen
pyhä." Jeesus sanoi: "Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi; sillä hedelmästä puu tunnetaan" (Matt. 12:33). Ja: "Näin jokainen hyvä puu tekee
hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata
hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä." (Matt. 7:17–18.)
Tuottaaksemme hyviä hedelmiä eli vaeltaaksemme pyhästi ja
hurskaasti, meidän täytyy ensiksi olla kasteen ja uskon kautta uudestisyntyneitä, olla taivaallisen Isämme lapsia, muuten oikea elämä ei
ole mahdollista.
Jos sanomme epäuskoiselle: "Tee hyviä tekoja, ole pyhä!" ja jos
hän ryhtyy noudattamaan kehotustamme, hän toimii väärin motiivein.
Häntä ei vedä siihen Jumalan rakkaus Kristuksessa, vaan hän etsii
itselleen siitä ansiota Jumalan ja ihmisten edessä. Hän toivoo Jumalan ottavan sen huomioon kuolemansa jälkeen ja palkitsevan häntä
niin, ettei joudu tuomittavaksi. Tai hän toivoo, että hän saa siitä ihmisiltä kiitosta, kunniaa ja tunnustusta. Sellainen on ihmisluonto, tuo
vanha ihminen. Se on kaikissa uskovissakin, hurskaimmissakin, mutta se ei ole uskovilla päällimmäisenä, hallitsevana, vaan joka päivä
kasteen veteen upotettuna ja kuoletettavana, mutta aina henkiin virkoamassa, ylös nousemassa ja valtaan pyrkimässä.
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Muistakaamme kuullessamme käskyn: "Olkaa pyhät", että olemme jo Isän lapsia, ja että olemme sitä lahjana, armosta, uskon kautta
Jeesukseen, ilman lain tekoja, vanhurskaiksi ja pyhiksi luettuja Jeesuksen nimessä. Pitäkäämme samalla mielessämme pelastuksemme
autuas päämäärä, Herramme ilmestyminen viimeisenä päivänä ja se
riemullinen osa, minkä Kristus on ansainnut ja varannut uskoville
omalla työllään ilman tekojamme.
On aivan mahdotonta, että ihminen voisi pyhittyä elämässään
Jumalan silmissä ilman, että hän uskoo Jeesukseen ja omistaa syntien
anteeksisaamisen hänessä.
Toiseksi ottakaamme vastaan Herran sana: "Olkaa pyhät!"
Halukkaasti, palkkaa pyytämättä ja toivomatta
Kun lapset osallistuvat tavanomaisiin kodin töihin, vanhemmilla ei ole velvollisuutta maksaa heille siitä. He kuuluvat perheeseen
riippumatta siitä, mitä he kykenevät tekemään. Lapseutta kodissa ei
lunasteta teoilla. Samaan tapaan on Jumalan perheväessä.
Kun asiat ovat oikealla tolalla, perheessä puolisot rakastavat toisiaan ja lapsiaan sekä lapset vanhempiaan ja sisaruksiaan. Jumala on
rakkaudessaan synnyttänyt meidät lapsikseen ja yhä osoittaa meille
suurta rakkautta. Me, hänen lapsensa, rakastamme häntä sekä myös
toisiamme. Tämä on luonnollinen olotila Jumalan lapsilla. Tekstimme sanoo: "Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet."
Raamattu sanoo: "Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme
hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat" (1 Joh. 5:3).
Siten oikea rakkaus on sekä oikea sydämen asenne Jumalaan että sitä
seuraavat oikeat teot. Koska Jumalan käskyt eivät ole raskaat, Jumalan lapsi noudattaa niitä mielellään ja hyvällä omallatunnolla. Ne olisivat raskaat, jos hänen täytyisi ansaita niillä jotakin ja jos hänen
päästäkseen Jumalan suosioon tarvitsisi saavuttaa täydellisyys ja
päästä irti vanhasta ihmisestään. Mutta kun käskyjen täyttäminen lähtee armon saaneesta ja siitä elävästä sydämestä ja kiitollisuudesta,
palkkaa pyytämättä ja vaatimatta, Jumalan käskyjen tiellä kulkeminen ei ole raskasta puurtamista. Tosin katsoessamme itseämme lain
peilistä, parahdamme Paavalin kanssa: "Minä viheliäinen ihminen,
kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?" (Room. 7:24). Mutta
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saamme hänen kanssaan myös vastata tähän kysymykseen näin: "Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta!", ja
lisätä: "Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia,
mutta lihalla synnin lakia" (Room. 7:25).
Mielen tasapaino löytyy armon varassa. Miten lohdullista tämä
onkaan! Olemme samalla kertaa vanhurskaita ja syntisiä, kuten uskonpuhdistaja Martti Luther usein osuvasti korosti. Olemme täysin
vanhurskaita Kristuksessa, syntisiä taas itsessämme. Olemme vanhurskaita vanhurskaiksi luettuina, syntisiä lihamme puolesta. Lihalle
luemme lain ja siten kuoletamme sitä. Raamattu sanoo: "Älköön siis
synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille, älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi
synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle,
ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä
teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Kuinka siis
on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon
alla? Pois se!" (Room. 6:12–15). Sielumme hyväksi luemme siis
Kristuksen armon, ja siitä se löytää elämän.
Kun pyrimme pyhitykseen Jumalan mielen mukaan, on suorastaan aivan välttämätöntä, että se tapahtuu omatunto puhtaaksi pestynä
Karitsan viattomalla verellä. Sillä huonolla omallatunnolla se on raskasta ja aivan toivotonta puurtamista. On lain ja evankeliumin sekoittamista, kun ihmisiä ensiksi syyllistetään Jumalan lailla ja heti sen
jälkeen heidät ohjataan hyviin tekoihin. Ei niin, vaan ensiksi on rauhoitettava sydän Jumalan armolla ja vasta sitten se tulee ohjata hyviin
tekoihin. Kun uskomme, että Jumala on päästänyt meidät synneistämme antamalla ne anteeksi Jeesuksen nimessä, silloin meillä on
aito halu pyhityselämään ja meillä on siihen myös voimaa ja saavutamme tulostakin vaikka inhimillisessä vajavuudessa ja heikkoudessa. Sen, että tulosta syntyy, näemme muun muassa siitä, että Raamattu kertoo uskovien hyvistä teoista ja esittää niitä meille seurattavaksi.
On parempi katsella toisten hyviä tekoja ja iloita niistä kuin kiinnittää huomiota omiin tekoihinsa, ettemme masentuisi, kun tekomme
ovat synnin tahrimia ja niitä on vähän. Vaarana on myös paisua ja
ajatella itsestämme liikaa, jos unohdamme, että Jumala on pyhä ja
että hänen lakinsa vaatii täydellisyyttä. Itse asiassa uskova näkee itsensä aina vain syntisempänä, mutta Jumalan armon sitä suurempana.
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"Missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi."
Pyhitys ei ole sitä, että pyhyytemme olisi jossakin nollan prosentin ja
sadan prosentin välillä, vaan vanhan ihmisemme syntisyys on sataprosenttista ja armo on myös sataprosenttista. Vanha ihmisemme ei
pyhity. Siksi se on päivittäin kuoletettava.
Elääksemme oikeata pyhityselämää tarvitsemme ensiksi uskon,
sitten sen myötä rakkauden Jumalaan ja halun elää hurskaasti ja jumalisesti Jumalan ja ihmisten edessä. Samalla meidän tulee rajata
pois uskonelämästämme kaikki ansion tavoittelu ja huolehtia siitä,
että motiivina teoillemme on kiitollinen rakkaus Jumalaan. Tämä on
pyyteetöntä rakkautta, joka ei tahdo palkkaa eikä kiitosta.
Apostoli Pietari antaa meille tällaisen elämän ohjeen: "Vyöttäkää
sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne
siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä." Olkaamme siis aina lähtövalmiita turvanamme ja toivonamme
Jumalan armo ja yksin se.
Hedelmät usko myötään tuo,
Synnyttää rakkauden,
Lähimmäisille hyvää suo,
Osoittaa laupeuden.
Näin Herran laki täytetään
Ja veljein viat peitetään
Kuin Kristus itse käski.
Ei palkkaa pyydä rakkaus
Milloinkaan teoistansa,
Vaan siitä meillä lupaus
On hänen sanassansa.
Ken rakkautta harjoittaa,
Hän rakkautta myöskin saa
Ja siunausta niittää.
Paul Speratus VK 1938 nro 304:7.8.
12.12.2003. Virret VK 1938: 4; 604:6; 6; 7; 11.
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Millainen Vapahtaja meille on annettu
Neljäntenä adventtisunnuntaina. Vanhan testamentin teksti.
Nouse korkealle vuorelle, Siion, sinä ilosanoman tuoja; korota voimakkaasti äänesi, Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää, sano Juudan kaupungeille: "Katso, teidän Jumalanne!" Katso,
Herra, Herra tulee voimallisena, hänen käsivartensa vallitsee. Katso,
hänen palkkansa on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. Niin kuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä
lampaita. Jes. 40:9–11.
Adventtiaikana elämme paitsi joulun odotuksessa myös erityisesti
Herramme Kristuksen toisen tulemisen odotuksessa. Hän, joka kerran
syntyi halpaan Beetlehemin seimeen, on tuleva suuressa kunniassa
kaikkien pyhien enkeleittensä kanssa viimeisenä päivänä asettamaan
kaikki kohdalleen, tuomitsemaan maailman ja viemään rakkaan Seurakuntansa taivaan iloon. Hänet saavat nähdä nekin, jotka hänet lävistivät. Kaikki tunnistavat hänet siksi Jeesukseksi, joka täällä eli ja joka
naulittiin ristille, sillä hänen haavansa ovat kaikkien nähtävissä. Täällä ajassa Kristuksen Kirkko ilmaisi uskoaan profeetta Jesajan sanoilla: "Hänen haavainsa kautta me olemme paratut." Kun hän ilmestyy,
me saamme nähdä ne haavat, jotka paransivat meidän syntisairautemme. Tutkimme nyt sydämemme turvaksi ja iloksi, millainen Vapahtaja on meille annettu.
1. Meille on annettu Vapahtaja, jonka tuleminen oli ilosanoma
Tekstimme sanoo: "Nouse korkealle vuorelle, Siion, sinä ilosanoman tuoja; korota voimakkaasti äänesi, Jerusalem, sinä ilosanoman
tuoja." Nämä sanat on lausuttu Siionille, siis Jumalan kansalle eli
Kristuksen Seurakunnalle. Sitä nimitetään ilosanoman tuojaksi. Kristuksen maailmaan tulo on ilosanoma, ja Kristukseen uskovat ovat
kutsutut sitä kuuluttamaan.
Jouluyönä Herran enkeli julisti: "Älkää peljätkö, sillä katso, minä
ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on
tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin
kaupungissa" (Luuk. 2:10–11). Kun paimenet löysivät Marian ja Joo-
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sefin ja lapsen, joka makasi seimessä, he ilmoittivat sen sanan, joka
oli puhuttu heille tästä lapsesta. Siitä lähtien Kristuksen Seurakunta
on julistanut ilosanomaa: "Teille on syntynyt Vapahtaja." Apostoli
Pietari sanookin Kristukseen uskovista: "Mutta te olette 'valittu suku,
kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne
sen jaloja tekoja', joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen
valkeuteensa; te, jotka ennen 'ette olleet kansa', mutta nyt olette 'Jumalan kansa', jotka ennen 'ette olleet armahdetut', mutta nyt 'olette
armahdetut'" (1 Piet. 2:9–10).
Herra käskee kansansa nousta korkealle vuorelle julistamaan ilosanomaa ja korottamaan äänensä. Ilosanoman tulee kaikua kaikkien
ihmisten tietoisuuteen, että he pelastuisivat. On kysymyksessä seurakunnan yleinen, julkinen, kaikille tarkoitettu julistustoiminta. Jeesus
sanoo: "Tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa
maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu"
(Matt. 24:14). Tässä jokaisella uskovalla on oma paikkansa ja tehtävänsä. Saarnatoiminta kuuluu julkiselle saarnaviralle. Jumalan tahto
on, että hekin ovat uskovia. Yksittäinen uskova pitää osaltaan yllä
saarnavirkaa, osallistuu sanankuuloon ja todistaa yksityisesti Vapahtajastaan. Tarvitaan sekä saarnaajia että kuulijoita. Jos ei olisi seurakuntia ja niillä uskollisia paimenia ja julistajia, suuret puutokset kohtaisivat uskovia. Jos kuulijat pysyisivät mykkinä eivätkä antaisi kristillistä todistusta Kristuksesta arkielämässään, kuulijajoukot harvenisivat ja kristillisyys näivettyisi. Uskovat ovat kuninkaallinen papisto.
He mahdollistavat monin tavoin julkisen saarnaviran olemassaolon ja
toiminnan. He kutsuvat siihen. He kantavat sitä uhreillaan ja rukouksillaan. Heidän vahva aamenensa paimenen saarnaan on sen kanssa
yhtä pitävä uskon todistus. Silloin ilosanoma kaikuu voimakkaana ja
kutsuvana korkealta vuorelta, vaikka se saavuttaisi kuulijan niin kuin
vieno metsän humina kohtaa samoilijan sammaleisen korven kätköissä.
Maailman Vapahtaja on syntien sovittaja. Kuka ikinä häneen uskoo, saa synnit anteeksi hänen nimessään. Se on ilosanoman sisältö.
2. Hän on Herra, kaikkivaltias
Tekstimme lausuu Vapahtajasta: "Korota, älä pelkää, sano Juudan kaupungeille: 'Katso, teidän Jumalanne!' Katso, Herra, Herra tu-
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lee voimallisena, hänen käsivartensa vallitsee." Raamattu opettaa selvästi yhtenä ilosanoman osana sen, kuka ja millainen Vapahtajamme
on. On julistettava, että hän on Jumala, Herra Sebaot ja että hänellä
on kaikki valta.
Meillä ei ole todellista evankeliumia emmekä pelastu, jos pidämme Kristusta vain pelkkänä ihmisenä. Raamattu ilmoittaa meille,
että Jumalan Poika, joka on Isän kanssa yhtä olemusta ja jolla on sama kunnia kuin Isällä, tuli ihmiseksi ja otti orjan muodon, niin että se
lapsi, joka makasi seimessä, oli samalla tosi Jumala. Hän saattoi sanoa: "Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän" (Joh. 14:9). "Minä ja Isä
olemme yhtä" (Joh. 10:30). Vapahtaja on jumalihminen, tosi Jumala
ja tosi ihminen yhdessä ja samassa persoonassa. Sellaisena hän on
ainutlaatuinen. Pyhä Raamattu yhdistää pelastuksemme ja syntien
anteeksisaamisen tähän persoonaan, kun se sanoo: "Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä (1
Joh. 1:8). Tässä sanotaan Jeesusta Jumalan Pojaksi ja samalla puhutaan hänestä ihmisenä, kun mainitaan hänen verensä.
Tekstimme sanoo: "Katso, Herra, Herra tulee voimallisena, hänen
käsivartensa vallitsee." Käsi ja käsivarsi kuvaavat Raamatussa voimaa ja valtaa. Kun Kristuksen käsivarsi vallitsee, se on samaa, minkä
Jeesus sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä." Tämä on kaikkivaltiaan Jumalan voimaa ja valtaa. Se Kristuksella on aina ollut Jumalan Poikana, mutta se on annettu hänelle hänen
inhimillisen luontonsa puolesta. Se oli hänellä silloinkin, kun hän eli
täällä maailmassa, myös silloin, kun hän väsyi ja uupui ristin alla,
mutta hän ei käyttänyt sitä aina, vaan hän alentui meidän lunastuksemme tähden. Kun hän tulee viimeisenä päivänä, silloin se näkyy ja
kaikkien polvien pitää notkistuman hänen edessään ja tunnustaman,
että hän on Herra.
Tunnusta, ystäväni, Kristus Herraksesi jo täällä vapaaehtoisesti ja
iloiten, ettet joudu tunnustamaan sitä pakon edessä viimeisenä päivänä. Kun hän tulee ja kokoaa kansat eteensä, kukaan ei voi sanoa: "En
tule." Kun hän tuomitsee epäuskoiset ja julistaa heille: "Menkää pois
minun tyköäni", he kaikki tottelevat. Verrattomasti parempaa on totella häntä nyt, kun hän kirvoittaa synnin taakat sydämiltä ja kutsuu:
"Tulkaa minun tyköni", kuin joutua tottelemaan hänen lohdutonta
sanaansa: "Menkää pois."
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3. Hänen palkkansa eli ansionsa on hänen mukanansa
Kun Herramme Kristus täällä vaeltaessaan julisti evankeliumia ja
päästi ihmispoloisia syntitaakoista, hän teki sen sanallaan. Niin hän
teki myös palvelijoittensa välityksellä jo Vanhan liiton aikana ja niin
hän tekee yhä. Siten hänen työnsä ansio kävi hänen edellään, ja Vanhan liiton uskovat saivat tunnonrauhan eläessään jo ennen hänen tuloaan. Nyt sama armo tulee meille Kristuksen mukana armonvälineissä runsaana ja lohdullisena. Vaikka Kristus ei ole enää näkyvänä
keskellämme, hän tulee luoksemme evankeliumissa ja antaa meille
sen, mitä varten hän tuli maailmaan ja minkä hän hankki koko maailmalle pyhällä kuuliaisuudellaan, kärsimisellään ja kuolemallaan,
uskolla omistettavaksi. Hän antaa meille synnit anteeksi. Saamme
uskoa, että hän tekee sen nyt sanallaan aivan yhtä varmasti kuin jos
hän olisi vierellämme ja laskisi siunaavan, armahtavan kätensä olallemme sanoen: "Poikani, tyttäreni, sinun syntisi ovat anteeksiannetut."
Omilla teoillaan ihminen ei pelastu, mutta Kristuksen ansio on
varma tae Jumalan armosta, sillä sen osoitukseksi Isä herätti Poikansa
kuolleista. Silloin maailman syntitaakka ei enää painanut Kristuksen
hartioita, vaan se oli Kristuksen kuolemassa poisotettu lopullisesti ja
kerta kaikkiaan.
4. Hän kaitsee laumaansa
Tekstimme sanoo: "Niin kuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään, johdattelee
imettäviä lampaita." Luther sanoo tämän johdosta: "Tämä on suuri
lohdutus, että kaikki ne, jotka jollakin tavalla riippuvat sanassa miten
heikkoja ovatkin, ovat otetut Kristuksen valtakuntaan, ja että vain
epäuskoiset suljetaan sen ulkopuolelle; kaikkia muita Kristus haluaa
ja voi kantaa. Tämä on ensimmäinen kohta arkojen rohkaisuksi mahtavia vastaan. Hän näet opettaa ja kehottaa heitä, etteivät he pelkäisi,
vaan jatkuvasti opettaisivat evankeliumia. Sillä Kristus on sanan
voimalla huolten raskauttamien tukena eikä jätä heitä." (Lyhyt Jesajan
kirjan selitys. W2 VI, 485)
Paimenet saivat viestin Jeesuksen syntymästä. He olivat ensimmäisiä Marian ja Joosefin ohella sen kuulemaan, ja he lähtivät kiiruusti katsomaan paimenten Paimenta. Hyvä Paimenemme tuli maan
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päälle suuressa yksinäisyydessä. Kansan uskonnolliset johtajat eivät
olleet häntä vastaanottamassa. Kedon paimenet löysivät Vapahtajan
seimestä makaamassa. He kuvasivat kutsumuksellaan Jeesuksen ja
hänen tulevien alipaimentensa kutsumusta, mutta toisten uskovien
sielunpaimenia he eivät olleet. Yksinäinen oli tämä Paimen maailmaan tullessaan. Mutta niin hän ymmärtää yksinäisiä ja kadonneita ja
etsii heitä laumaansa, jossa hän on läsnä kaikella armollaan. Hän kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään. Hän johdattelee
myös imettäviä lampaita, niitä, jotka ruokkivat toisia, että heillä olisi
itsellään hyvä laidunmaa niin, että voisivat toisiakin ravita.
Jeesus on hyvä Paimen. Hän sanoi kerran: "Jos jollakin teistä on
sata lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä yhdeksääkymmentä yhdeksää erämaahan ja mene etsimään kadonnutta,
kunnes hän sen löytää? Ja löydettyään hän panee sen hartioillensa
iloiten. Ja kun hän tulee kotiin, kutsuu hän kokoon ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: 'Iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin
lampaani, joka oli kadonnut'" (Luuk. 15:4–6).
Kun Jumalan sana on tavoittanut sinut ja kutsuu sinua uskomaan
Jeesukseen, muista ja huomaa, että hyvä Paimen on löytänyt sinut,
tullut luoksesi ja ottaa sinut nyt hartioilleen ja vie kotiin. Meille on
annettu tällainen etsivä, löytävä, suojaansa ottava ja kotiin kantava
Paimen. Siitä iloitkaamme ja rientäkäämme iloiten hengessä Jeesuksen seimelle häntä kumartamaan Jumalanamme ja omana Vapahtajanamme.
18.12.2003. Virret VK 1938:334; 396:8; 11; 487; 24:1–4.
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Messiasta odotettiin
Jouluaattona. Osa jouluaaton Vanhan testamentin tekstiä.
Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille
vanhurskaan vesan. Jer. 23:5.
Laulamme eräässä jouluvirressä Kristuksesta:
Jo aivan alkuajoista
Sua ikävöitiin halulla.
Näin huokasivat hurskahat
Esi-isämme ja profeetat:
Ah, kun jo tulis Herramme
Katkaisemahan kahleemme,
Omilleen tuomaan apua,
Niin Israel sais iloita.
Paul Gerhardt. VK 1938 nro 22:3–4.

On kristillisen Kirkon luovuttamaton usko, että Vanha testamentti
sisältää suoria ennustuksia Messiaasta eli Kristuksesta. Teologisissa
tiedekunnissa, joissa harjoitetaan ns. tieteellistä, perusteiltaan
ateistista teologiaa, kielletään tämä. Teologian opiskelijat opetetaan
omaksumaan sellainen käsitys, ettei Vanhassa testamentissa ole
yhtään suoraa ennustusta Kristuksesta. Tällainen oppi lähtee ihmisen
turmeltuneesta järjestä, joka ei seuraa Jumalan omaa ilmoitusta.
Tietäjien usko
Pyhä Jumalan Sana kertoo meille Itämaan tietäjistä. He kyselivät
Jerusalemissa: "Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas?
Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet
häntä kumartamaan" (Matt. 2:2). Tietäjät, jotka itse olivat pakanoita,
tunnustivat äsken syntyneen lapsen luvatuksi Messias-kuninkaaksi.
Herodes
Herodes, vallanhimoinen tyranni, "kokosi kaikki kansan ylipapit ja
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kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä".
Raamatusta löytyi vastaus: "Juudean Beetlehemissä; sillä näin on
kirjoitettu profeetan kautta: 'Sinä Beetlehem, sinä Juudan seutu, et
suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on
lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia'" (Matt. 2:5–
6).
Herodes uskoi Raamatun todistuksen niin vahvasti, että rupesi
toimenpiteisiin estääkseen juuri syntyneen kuninkaan valtaan pääsyn.
Pelkkä Raamatun tapahtumien ja ennustusten todeksi uskominen ei
ole pelastavaa uskoa, koska siihen ei liity turvautumista Jumalan
armoon Kristuksessa. Kiusaajakin uskoo Raamatun todeksi ja pyrkii
saamaan uskovat pois Sanan perustalta, etteivät he pelastuisi. Ei siis
ihme, että kiusaajan joukoissa on niitäkin, jotka uskovat Raamatun
pitävän paikkansa, mutta jotka eivät ole omistaneet Jumalan armoa
eivätkä siitä elä.
Ylipapit ja kirjanoppineet
Myös ylipapit ja kirjanoppineet uskoivat Messiaan tuloon ja
saattoivat Kirjoituksista saada selville, missä Messias oli syntyvä. He
odottivat vain toisenlaista messiasta, vapauttajakuningasta, kuten
aikanaan kävi ilmi. Heille ei kelvannut armonruhtinas, tuo, josta oli
ennustettu: "ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja
sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät,
halveksittu, jota emme minäkään pitäneet" (Jes. 53:3).
Vapahtajan ja evankelistojen todistukset
Jeesus ja evankeliumien kirjoittajat todistavat tavan takaa, että
"kävisi toteen, mikä profeettain kautta on puhuttu" (Matt. 2:23; 1:22;
2:15; 4:14; 8:17; 12:17; 13:35; 21:4), "että Ihmisen Pojan piti kärsimän
paljon ja joutuman vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden
hyljittäväksi ja tuleman tapetuksi, ja kolmen päivän perästä nouseman
ylös" (Mark. 8:31), että "kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain
kautta on kirjoitettu Ihmisen Pojasta" (Luuk. 18:31), että Kristuksessa
"pitää käymän toteen tämän, mikä kirjoitettu on: 'Ja hänet luettiin
pahantekijäin joukkoon.' Sillä se, mikä minusta on sanottu, on
täyttynyt" (Luuk. 22:37), "että kaiken pitää käymän toteen, mikä"
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hänestä "on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa"
(Luuk. 24:44), ja "että tämä oli hänestä kirjoitettu" (Joh. 12:16). Näin
Jeesus vakuuttaa kaikille, että hän on luvattu Messias, jossa
Kirjoitukset ovat täyttyneet.
Johannes Kastajan todistus
Kastaja lausui Messiaasta: "Te olette itse minun todistajani, että
minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä
lähetetty " (Joh. 3:28).
Paavalin ja Pietarin todistukset
Apostoli Paavali lausuu Jeesuksesta: "Kun he olivat täyttäneet
kaiken, mikä hänestä on kirjoitettu, ottivat he hänet alas puusta ja
panivat hautaan" (Apt. 13:29). Apostoli Pietari todistaa samaa:
"Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen,
saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta" (Apt. 10:43).
Kansan odotus
Eräät jerusalemilaiset sanoivat: ”Olisivatko hallitusmiehet tosiaan
saaneet tietoonsa, että tämä on Kristus? Kuitenkin, me tiedämme,
mistä tämä on; mutta kun Kristus tulee, niin ei kukaan tiedä, mistä hän
on" (Joh. 7:26–27). Apostoli Johannes kirjoittaa kansan aprikoimisesta:
"Mutta monet kansasta uskoivat häneen ja sanoivat: "Kun Kristus
tulee, tehneekö hän enemmän tunnustekoja, kuin tämä on tehnyt?"
(Joh. 7:31.)
Messiasodotus oli siis aivan yleistä Jeesuksen aikana Israelissa,
jopa Samariassa. Näihin todistuksiin voisimme vielä lisätä esimerkiksi
Elisabetin (Luuk. 1:43), Sakariaan (Luuk. 1:68–79) ja Simeonin
todistukset (Luuk. 2:29–32). Näiden kaikkien valossa on hyvin outoa
ja vastoin tervettä järkeäkin väittää, ettei Vanha testamentti sisällä
yhtään suoraa ennustusta Kristuksesta. "Tiede" on mennyt pahasti
harhaan eikä se itse koskaan korjaa niitä vaurioita, joita se on
erehdyksillään aiheuttanut Kristuksen asialle.
Raamatusta voimme havaita, että oli olemassa sekä tervettä että
harhaista Messias-odotusta. Harhainen odotus etsi maallisia. Terve
odotus, josta Sakarias on esimerkkinä, käsitti Messiaan antavan
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"pelastuksen tuntemisen... syntien anteeksisaamisessa" (Luuk. 1:77).
Samarialaisten odotus
Samarialaisetkin odottivat Messiasta, vaikka he hyväksyivät
Vanhan testamentin kirjoista vain Mooseksen kirjat. He löysivät niistä
ennustuksia Kristuksesta. Nainen Syykarin kaivolta lähtiessään kertoi
Jeesuksesta ja sanoi: "Eihän se vain liene Kristus?" Ja samarialaiset
todistivat: "Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse
olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman
Vapahtaja" (Joh. 4:42).
Kristillinen uskomme
Uskomme elävään Jumalaan, joka on muuttumaton ja kaikkivaltias.
Hän pystyi etukäteen ilmoittamaan, mitä tulee tapahtumaan, ja
saattamaan sen kirjalliseen muotoon Raamattuun. Hän lupasi
ihmiskunnalle Messiaan. Kristus tuli, kun aika oli täytetty, ja toimitti
lunastuksen meitä syntisiä varten, niin että kuka tahansa häneen uskoo,
saa syntinsä anteeksi hänen nimessään.
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Vanhan Testamentin jouluevankeliumi
Jouluaaton hartaus
Mutta ei jää pimeään se, mikä nyt on vaivan alla. Entiseen aikaan
hän saattoi halveksituksi Sebulonin maan ja Naftalin maan, mutta
tulevaisuudessa hän saattaa kunniaan merentien, Jordanin tuonpuoleisen maan, pakanain alueen. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille
loistaa valkeus. Sinä lisäät kansan, annat sille suuren ilon; ne iloitsevat sinun edessäsi, niin kuin elonaikana iloitaan, niin kuin saaliinjaossa riemuitaan. Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän olkainsa vitsan ja heidän käskijänsä sauvan sinä särjet niin kuin Midianin päivänä; ja kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan. Sillä lapsi on meille syntynyt, Poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja Hänen
nimensä on: Ihmeellinen, Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja Hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä." Jes. 8:23 – 9:6.
Jumalan Pojan lihaan tuleminen on Jumalan valtava ihmeteko ja armonosoitus syntisille ihmisille. Jumala oli antanut erityisiä ilmoituksia
Kristuksesta jo Paratiisista lähtien ja Vanhan liiton hurskaat panivat toivonsa häneen. Yllä on eräs tällainen Kristuksen syntymää koskeva ennustus, jonka profeetta Jesaja kirjoitti noin 740 eKr. Usein ennustuksiin,
kuten tähänkin, liittyy kuvakieltä. Sitä voidaan ymmärtää oikein vain
ottamalla huomioon ne olosuhteet, joista kuvat on saatu. Jos mielikuvitus saa vapaasti askaroida näiden kuvien kanssa, päädytään uskolle turmiollisiin oppeihin. Onkin niitä, jotka ovat näiden kuvien perusteella
alkaneet opettaa maallista rauhan valtakuntaa. Mutta kun kuvat ymmärretään oikein, tarjoavat ne oivia havaintokuvia kirkastamaan Kristuksen
valtakuntaa hengellisenä ilon ja rauhan valtakuntana Pyhässä Hengessä.
Jesajan ajan uskonnollinen tilanne
Jesaja oli eräs suurimpia profeettoja, väkevä ase Herran kädessä.
Olisi luullut Herran työn edistyneen silloin hyvin. Mutta kansa oli
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uppiniskaista. Se ei ottanut sanaa vastaan. Valtaosalle kansaa Jesaja
joutui julistamaan tuomiota: Pohjoisvaltakunta eli Israel hävitetään,
Etelävaltakunta eli Juuda viedään karkotukseen Babyloniaan. Tottelemattomuutensa tähden he saavat kärsiä Jumalan lain ruoskaa ja vieraiden kansojen sortoa. Oli vain "jäännös”, joka uskoi. "Ellei Herra
Sebaot olisi jättänyt meistä jäännöstä, olisi meidän käynyt pian kuin
Sodoman, olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi" (Jes. 1:9). Jumalan
ulkonaisista rangaistuksista, maan hävityksestä ja pakkosiirtolaisuudesta, joutuivat kärsimään myös Jumalan lapset. Tässä tilanteessa
Jesaja julisti omalle ajalleen ja tuleville polville lohdutuksen sanaa.
Valkeus loistaa pimeyteen
"Ei jää pimeään se, mikä nyt on vaivan alla. Entiseen aikaan hän
saattoi halveksituksi Sebulonin maan ja Naftalin maan, mutta tulevaisuudessa hän saattaa kunniaan merentien, Jordanin tuonpuoleisen
maan, pakanain alueen." Näin Jesaja suuntaa katseensa Kristuksen
päiviin, jolloin pimeys poistuu. Tässä Jesaja ei puhu luonnollisesta
pimeydestä eikä luonnollisesta valosta, vaan synnin tuomasta pimeydestä ja Kristuksen tuomasta valkeudesta. Jumala on valkeus. Voimme olla valkeuden lapsia vain Jumalan yhteydessä. Missä ihminen on
Jumalasta erillään, siellä vallitsee pimeys. "Sebulonin maa ja Naftalin
maa", nuo Genetsaretin järven ympäristöt, hävitettiin, kun Pohjoisvaltakunta vallattiin. Niistä tuli halveksittuja seutukuntia. Siellä oli
myös pieni kaupunki Nasaret, josta tuli Jeesuksen kotikaupunki.
Niinpä häntä pilkaten kutsuttiin nasaretilaiseksi (Matt. 2:23). "Voiko
Nasaretista tulla mitään hyvää", kysyttiin halveksuen (Joh. 1:46).
Neitsyt Maria ymmärsi, ettei Jumala katso ulkonaista loistoa. Hän
sanoi: ”Voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on
pyhä... Hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään.
Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset."
(Luuk. 1:49–52).
Galilea ei päässyt kunniaan vain siitä syystä, että Jeesus asui siellä, vaan sinne loisti kirkas valo Jeesuksen julistuksesta ja ihmetöistä
(Matt. 4:12–16). Toteutui profeetan sana: "Ei jää pimeään se, mikä
nyt on vaivan alla." Se on valon lapsi, joka Jeesukseen uskoo. Hänelle on varattuna Kristuksen kunnian valtakunta taivaissa. Joka Jeesuksen hylkää, on iankaikkisen pimeyden ja häpeän lapsi.
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Niin kuin Midianin päivänä
"Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän olkainsa vitsan ja heidän
käskijänsä sauvan sinä särjet niin kuin Midianin päivänä; ja kaikki
taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan." Näin profeetta kertoo meille suuresta ahdistuksesta, josta päästään suureen iloon. "Sinä lisäät kansan, annat
sille suuren ilon." Hän kertoo myös taistelusta, jonka tuloksena on
voitto ja rauha.
Mistä ajasta profeetta mahtaa puhua? Jotkut uskovat, että Jesaja
puhuu tässä tuhatvuotisesta valtakunnasta, jolloin maailmassa vallitsisi rauha ja pyhät hallitsisivat. Mutta he irrottavat tämän kohdan erilleen yhteydestään.
Edellä (Jes. 8:23) on puhe Galilean valkeudesta. Matteus (Matt.
4:12–16) sanoo ennustuksen täyttyneen silloin, kun Jeesus siirtyi
saarnaamaan Galileaan. Tarkasteltavanamme olevan kohdan jälkeen
sanotaan: "Sillä lapsi on meille syntynyt." Siis sekä sen edellä että
jäljessä puhutaan Jeesuksen maanpäällisestä toiminnasta, mikä on jo
tapahtunut. Siihen aikaan kuuluvat myös tekstimme jakeet 2–4: "Sinä
lisäät kansan, annat sille suuren ilon; ne iloitsevat sinun edessäsi, niin
kuin elonaikana iloitaan, niin kuin saaliinjaossa riemuitaan. Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän olkainsa vitsan ja heidän käskijänsä
sauvan sinä särjet niin kuin Midianin päivänä; ja kaikki taistelun
pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan." Asian tekee selväksi sanat "niin kuin Midianin päivänä", jolla viitataan Gideonin voittoon midianilaisista.
Gideonin aikana Israel oli midianilaisten valloittama. Kun sato
kypsyi, veivät valloittajat sen säälimättä. Vihollisen toiminta oli ankara rasitus, kuin selkään iestetty kuorma. Kansaa ajettiin ruoskalla
iskien. Työtä heidän täytyi tehdä, mutta hedelmät korjasi säälimätön
valtaherra. Gideon lähti kolmella sadalla miehellä taistelemaan suurta
vihollista vastaan. Heidän ei tarvinnut lainkaan taistella. He vain särkivät saviruukut, puhalsivat pasuunaan ja huusivat: "Herran ja Gideonin miekka." Silloin vihollinen joutui sekasortoon ja pakeni.
Mekin olemme saaneet voiton hengellisistä vihollisistamme tarvitsematta itse taistella. Syntikuormamme on ollut kuin Midianin ies.
Emme voineet sen siteitä särkeä. Jumalan pyhä laki on ollut kuin
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käskijän ruoska. Se käskee tekemään Jumalan tahdon. Kun me emme
voi sitä täyttää, laki lyö, rankaisee, tuomitsee, kuolettaa, kiroaa ja kadottaa. Vaikka ihminen kuinka yrittää täyttää lakia, hän ei pääse vaivojensa hedelmille: Hän jää ilman iankaikkista leipää, ilman autuutta.
Kristus antoi meille voiton. Hän sovitti syntimme ja täytti Jumalan
lain. "Hän pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä
vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme
pois ja naulitsi ristiin" (Kol. 2:14).
Näin ymmärrämme, että tässä ei puhuta vielä tulevista ajoista, ei
kuvitellusta tuhatvuotisesta valtakunnasta, vaan siitä, mitä Kristus,
Jumalan Poika, on meitä varten jo tehnyt. Hän on meidän rauhamme
— tässä kuoleman varjon maassa, synnin syytteiden, ahdistusten, ulkonaisten sotien ja jumalattoman maailman keskellä.
Rauha loppumaton
Daavidin valtakunnalla on oleva loppumaton rauha. Kristuksen
teko on kertakaikkinen. Sitä ei tarvitse uusia. Sen tähden rauha on
loppumaton. Kristuksen armon valtakunta on perustettu ja vahvistettu
tuomiolla ja vanhurskaudella; tuomiolla, sillä Jumalan Poika tuomittiin syylliseksi meidän sijastamme, ja vanhurskaudella sen nojalla,
että Kristus täytti Jumalan lain. Hoosianna Daavidin Pojalle! Meille
on annettu "lujat ja pyhät Daavidin armot" (Apt. 13:34).
Kaksi tärkeätä "sillä" sanaa
Jos luemme huolella saarnatekstimme, huomaamme siinä kaksi
"sillä" sanaa. Nämä yhdistävät tämän jakson yhdeksi kokonaisuudeksi. Ensimmäinen "sillä" osoittaa, mihin perustuu Jumalan kansan ilo.
Se perustuu siihen, että meidän vihollisemme on voitettu. Meidät on
lunastettu ja vapautettu.
Toinen "sillä" osoittaa taas sen, mihin meidän lunastuksemme
perustuu. "Sillä lapsi on meille syntynyt, Poika on meille annettu."
Tämä lapsi, joka samalla on väkevä Jumala, on meidän vapauttajamme. Hän on Iankaikkinen Isä, jonka kautta kaikki on luotu ja jota
ilman ei ole syntynyt mitään. Hänen hartioillaan on herraus. Hän on
maailman ylläpitäjä. "Hänessä kaikki pysyy voimassa" ja "hänessä
asuu Jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti” (Kol. 1:17, 2:9). Täl-
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lainen Vapahtaja on Ihmeellinen. Hän on Jumala meidän kanssamme.
Vain hän saattoi meidät lunastaa.
Kun laki osoittaa meille synnin synniksi, me kysymme: Kuka
pelastaa meidät tästä kuoleman ruumiista? Ihmisen ymmärryksen
mukaan pelastus on mahdoton. Mutta epäilykset haihtuvat heti, kun
meille sanotaan: "Sillä lapsi on meille syntynyt, Poika on meille annettu." Jumalalle, on kaikki mahdollista. Jesajan julistus oli ilosanoma Herran jäännökselle. Sitä se on meillekin.
1968.
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"Herra on meidän vanhurskautemme"
Jouluaattona.
"Katso päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille
vanhurskaan Vesan; hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja
hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinänsä
pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä:
"Herra on meidän vanhurskautemme." Jer. 23:5–6.
Jeesuksen, maailman Vapahtajan, syntymäjuhlan aatto on koittanut.
Häneen uskovina kokoonnumme kätkemään sydämiimme ihmeellisiä
salaisuuksia, jotka Herra on ilmoittanut tästä lapsesta, rukoilemaan itsellemme oikeata joulumieltä ja kiittämään häntä suurimmasta joululahjasta. Tähän johdattaa meitä jouluaaton tekstimme, joka ennustaa
vanhurskaudesta, jonka Kristus tuo.
1. Jumalan edessä kelpaavan vanhurskauden antaa
meille elävä Jumala, joka on puhunut profeettain kautta
Nikaian uskontunnustuksessa tunnustamme koko oikeinopettavan
kirkon kanssa: "Minä uskon... Pyhään Henkeen, Herraan ja virvoittajaan, joka Isästä ja Pojasta lähtee, jota yhtenä Isän ja Pojan kanssa palvellaan ja alati kunnioitetaan, joka myös on puhunut profeettain kautta."
Tänäkin jouluna haluamme tulla Pyhän Hengen virvoittamaksi ja
kunnioittaa häntä. Niinpä uskomme, että elävä Jumala on itse luvannut
meille Vanhan testamentin kirjoituksissa Vapahtajan, Jeesuksen. Profeetoille tuli Herran sana. Pyhän Hengen vaikutuksesta he ennustivat
tulevista ajoista, erityisesti Jeesuksesta ja hänen tuomastaan vanhurskaudesta. Uskoa elävään Jumalaan, joka on puhunut profeettojen kautta, rukoilemme niille lukemattomille, jotka ovat sen menettäneet.
Herran profeettoihin kuuluu myös tekstimme kirjoittaja Jeremia, jolle
tuli tämä Herran sana: "Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi" (Jer. 1:5). Jeremia puhuu
tekstissämme "Herrasta, joka on meidän vanhurskautemme".
Ajassa, jossa elämme, on tarpeen selvästi tiedostaa todellisen, elä-
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vän Vapahtajan ja hänen vanhurskautensa tarve kelvataksemme todelliselle, elävälle Jumalalle. Liberaali jumaluusoppi on tehnyt työtään
meidänkin maassamme jo toistasataa vuotta hävittäen uskoa elävään
Jumalaan, Jumalaan, joka on puhunut. Järkeisoppi on läpeensä turmellut yliopistojen harjoittaman teologian ja aiheuttanut suurta vahinkoa.
Monet ovat menettäneet uskonsa Jeesuksen neitseestä syntymiseen,
ruumiilliseen ylösnousemukseen, taivaan ja helvetin olemassaoloon,
jopa Jumalankin olemassaoloon. Maailman tapa suhtautua hengellisiin
asioihin on usein kielteinen tai teeskentelevä, omahyväinen ja ihmisansioiden varaan rakentava. Lahkojen tapa suhtautua Jumalan ilmoitukseen on valikoiva, niin että jää sijaa omille väittämille. Kaikki tämä
kätkee sieluilta todellisuuden, nimittäin elävän Jumalan ja hänen lahjavanhurskautensa.
Tarvitsemme jokainen sellaisen vanhurskauden, joka kelpaa Jumalan edessä. Sillä profeetta Jeremia julistaa Herran tuomion meidän
omasta vanhurskaudestamme: "Petollinen on sydän ylitse kaiken ja
pahanilkinen; kuka taitaa sen tuntea?" ja jatkaa: "Minä, Herra, tutkin
sydämen" (Jer. 17:9–10). Oma vanhurskautemme ei Jumalalle kelpaa.
Profeetta Jesaja lausuu: "Niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän
vanhurskautemme" (Jes. 64:6). Jeremia julistaa: "Vaikka pesisit itsesi
saippualla ja käyttäisit paljon lipeätä, saastaiseksi jää sittenkin sinun
syntisi minun edessäni, sanoo Herra, Herra (Jer. 2:22). Niin – vaikka
kuinka panisimme itseämme joulukuntoon, olisimme ystävällisiä, toivottaisimme toisillemme hyvää joulua, antaisimme lahjoja, olisimme
huomaavaisia ja auttavaisia, vaikka olisimme yhtä hymyä ja vielä tekisimme tämän tosissamme ja parastamme yrittäen, sittenkin jäämme
Jumalan edessä saastaisiksi, kelvottomiksi, ellei meillä ole parempaa
vanhurskautta kuin omamme.
Jumalan edessä kelpaavan vanhurskauden antaa meille elävä Jumala, hän, joka on puhunut profeettain kautta, ja yksin hän. Kuulkaamme
siis elävää Jumalaa. Kuulkaamme, mitä profeetat Herran nimessä Pyhässä Raamatussa julistavat.
2. Jumalan edessä kelpaava vanhurskaus on Herra Jeesus Kristus
Profeetta Jeremia sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin
minä herätän Daavidille vanhurskaan Vesan; hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden
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maassa." Vesa on puun kannosta kasvava uusi puu. Vapahtajan oli
määrä olla Daavidin sukua, lapsesta aikuiseksi varttuva, neitsyestä syntyvä, todellinen ihminen ja samalla Immanuel, Jumala meidän kanssamme.
Ihmisenäkin hän oli erilainen kuin me.
Ensiksikin hän oli olemuksellisesti vanhurskas, mitä meistä muista
ihmisistä ei voida sanoa, sillä me sikiämme ja synnymme synnissä.
Toiseksi hän oli menestyvä. Luulemmehan mekin menestyvämme,
kun mittaamme menestystä omilla mitoillamme ja omassa aikaperspektiivissämme suhteuttamatta sitä oikealla tavalla Jumalan eteen.
Mutta luulo ei ole tietoa. Vanhurskas Vesa sen sijaan hallitsee kuninkaana ilman loppua, on kaiken yläpuolella ja saa työllään kestäviä tuloksia: Hän "hankkii oikeuden ja vanhurskauden maassa", ihmeellisen
oikeuden, jolla Jumalan tuomioistuimen edessä syntinen julistetaan
vapaaksi syyllisyydestä Jumalan lakia loukkaamatta, ja ihmeellisen
vanhurskauden, joka peittää kaiken epäkelpoisuutemme ja saastamme
ja joka kelpaa siellä, missä sitä kipeimmin tarvitsemme, nimittäin Jumalan edessä.
Kolmanneksi vanhurskas Vesa oli erilainen kuin kaikki muut ihmiset siinä suhteessa, että hän on Herra Sebaot. Hän on samalla kertaa
tosi Jumala ja tosi ihminen. Ketään toista tällaista persoonaa ei ole ollut eikä tule. Jeremia sanoo: "Tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: 'Herra on meidän vanhurskautemme'." Tällä asialla on tärkeä
merkitys vanhurskauttamisessa, kuten luterilainen kirkko tunnustaa:
"Meidän vanhurskautenamme ei ole Kristuksen jompikumpi luonto
(siis inhimillinen tai jumalallinen) vaan Kristuksen koko persoona.
Jumalana ja ihmisenä hän on meidän vanhurskautemme, koska hän
yksin on täydellisesti, ehyesti kuuliainen." (TK 1990, Yks. ohje s. 498).
Jotta me pelastuisimme ja saisimme sellaisen vanhurskauden, joka
Jumalan edessä kelpaa, Jumalan Poika tuli ihmiseksi ja lain alaiseksi
lunastamaan meidät, lain alaiset. Toteutui profeetan sana: "Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel saa asua turvassa." Jumalan kansalla on Kristuksessa kaikki, mitä autuuteen tarvitaan. Oikeus ja vanhurskaus eivät ole vain niitä varten, jotka jo uskovat, vaan ne on hankittu
koko maailmalle, että jokainen kääntyisi, uskoisi ja pelastuisi.
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3. Käykäämme viettämään joulua
vanhurskauden pukuun pukeutuneina
Valkea lumi peittää maan. Auringon säteet kultaavat huurteisten
puiden latvat. On jouluaatto, tuo juhlista jaloin, muistoista rakkain, lapsille odotetuin, päivistä poikkeavin. Onhan se jalosukuisimman, kuningasten Kuninkaan ja herrain Herran, Kristuksen päivä. Onhan se
iankaikkisen Rakkauden ihmiseksi tulon päivä. Onhan se päivä, jota
Vanhan testamentin hurskaat odottivat neljä vuosituhatta. Onhan Jeesuksen syntymäpäivä päivä, jollaista toista ei koskaan tule, sillä hän on
luvattu Messias, jossa lupaukset ovat jo täyttyneet.
Tämä ei ole vain muistopäivä, vaan meidän onnenpäivämme. Sana
"Herra on meidän vanhurskautemme" vakuuttaa, että meille on luettu
ja yhä luetaan hyväksemme Kristuksen vanhurskaus. Kun kysymme,
miten voin pelastua, millaiseksi minun on tultava, että saisin armon,
tekstimme sanoo: "Herra on meidän vanhurskautemme." Eivät siis
omat ponnistelumme, ei oma joulumielemme, ei oma hyvityksemme
tuo meille armoa, vaan aivan yksinkertaisesti: Herra on meidän vanhurskautemme. Herra itse on tullut ihmiseksi ja pyhittänyt kaiken,
minkä me ihmiset olimme saastuttaneet, ja hänen nimessään meillä on
nyt syntien anteeksisaaminen Jumalan armon rikkauden mukaan.
Katso valkeita, puhtaita hankia! Vielä puhtaampi on Herramme
Kristuksen vanhurskaus. Valkeaa lunta puhtaampi olet sinäkin Kristuksen vanhurskauden viitta päälläsi, johon olet jo pyhässä kasteessa
puettu ja jonka uskolla omistat.
Katso auringon kullankimallusta Jumalan luonnossa! Enemmän
kunniaa kimmeltää Kristus-kuningas, tämä vanhurskauden aurinko,
joka samalla säteilee armoa, rakkautta ja lämpöä ihmismielen pimeyteen, kylmyyteen ja tuskaan, ja tuo sinne talven tilalle kesän, kuten laulamme: "No onkos tullut kesä, nyt talven keskelle." Sillä Ihmisen Pojalla on valta antaa synnit anteeksi oman nimensä tähden.
Hälvetköön siis epäuskon talvi meidän sydämistämme ja sen paukkupakkaset, nuo rakkaudettomuuden ja epäuskon tylyt teot. Me, syntiset, saamme armosta synnit anteeksi; meidät, alastomat, on vaatetettu;
me, muukalaiset, jotka emme olleet kansa, olemme nyt Jumalan kansa
ja saamme pyhien kansalaisina olla Daavidin Pojan valtakunnassa; me,
jotka olimme pimeyden ruhtinaan lapsia, olemme nyt uskossa Jeesukseen valkeuden lapsia ja Jumalan perhettä. Astukoon sydämiimme rai-
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tis synnintunto ja samalla usko, omantunnon rauha ja suuri ilo siitä,
että Jumala on tällaisen, joka ei mitään ole, armahtanut ja ottanut lapsekseen. Kaikotkoon sielustamme väärä itsetunto, jossa pöyhkeilemme
ja kapinoimme Jumalan ja ihmisten edessä. Käyköön sielumme syvyyksiin sen sijaan armon tunto, jossa Pyhä Henki todistaa sydämellemme: Sinulla on Vapahtaja, olet Jumalan lapsi ja sinullekin on annettu lahjaksi taivasten valtakunta. Vallitkoon sydämissämme Jumalan
rauha, sillä Jumalan valtakunta on rauhaa, iloa ja vanhurskautta Pyhässä Hengessä. Laupeuden Jumala, joka on päästänyt meidät osallisiksi
siitä rakkaudesta, jolla hän on ensiksi rakastanut meitä ja pukenut meidät Kristuksen vanhurskauteen, vaikuttakoon myös sen, että Jumalan
rakkaus pysyy meissä. Hän auttakoon meitä myös rakastamaan teossa
ja totuudessa.
Tampere 24.12.1995.
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Maailman Valkeus
Jouluaamun profetia

Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat
kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Sinä lisäät kansan, annat sille suuren ilon; he iloitsevat sinun edessäsi, niin kuin elonaikana
iloitaan, niin kuin saaliinjaossa riemuitaan. Sillä heidän kuormansa
ikeen, heidän olkainsa vitsan ja heidän käskijänsä sauvan sinä särjet
niin kuin Midianin päivänä; ja kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan. Sillä
lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala,
Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti.
Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Jes. 9:1–6.
On valon juhla tänä pimeimpänä vuoden aikana. On rauhan juhla tässä
sodan, terrorismin ja väkivallantekojen maailmassa. On elämän juhla
kuoleman varjon maassa. On riemujuhla murheitten ja surujen keskellä.
Vanhurskauden aurinko hehkuu Jumalan rakkautta kylmään maailmaan. On Jumalan Pojan ihmiseksitulon, Jeesuksen Kristuksen, seimen
Lapsen synnyinjuhla. Meille on koittanut valo, meille on tullut rauha.
Elämän Sana on tullut keskellemme, että me saisimme elää. On Jumalan autuaitten lasten riemujuhla.
Nyt riemuitsen, nyt riemuitsen,
Nyt kaikki hyvin on!
On lahja taivaan, kuulen sen,
Jo tullut verraton.
On mulle kallein lahja se,
Hän, Poika, rakkain veljemme,
Hän, Poika, rakkain veljemme,
Nyt syystä riemuitsen.
C.O. Rosenius. SK 1961 nro 13:1.
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Mikä on se pimeys, jossa valo loistaa
Pimeässä ei ole valoa eikä varjoa. Kuinka siis se, joka pimeässä vaeltaa, voisi nähdä. Kuinka se, joka ei Jeesusta tunne, osaisi erottaa oikean
evankeliumin ja valhe-evankeliumin? Kuinka se, joka ei ole kokenut
oman jumalisuutensa vararikkoa, voisi löytää todellisen joulun siinä,
mitä Jeesus on, eikä etsisi sitä siitä, mitä hän itse on? Jeesus sanoo: "Jos
te olisitte sokeat, ei teillä olisi syntiä; mutta nyt te sanotte: 'Me näemme'; sen tähden teidän syntinne pysyy." (Joh. 5:41) Päästäksemme viettämään aitoa joulua, meidän on ensiksi sydämissämme käsitettävä tekstimme sana: "Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden"
tai kuten evankelista Johannes kirjoittaa "Valkeus loistaa pimeydessä",
siis pimeydessä, meidän pimeydessämme.
Se ei ole vain ulkoisen maailman pimeyttä, ei vain väkivaltaa, murhia, huumeita, juopottelua, haureutta ja avosuhteita, ei vain uskonnollisia ääri-ilmiöitä, ei vain pakanallista monijumalaisuutta. Tämä pimeys,
josta Herran profeetta puhuu, ei ole myöskään vain hurskastelevan maailman ulkokultaisuutta ja tekopyhyyttä. Se ei ole edes vain sitä hämäryyttä, missä on jonkin verran lain valoa, missä uskontoja ja aatteita
verrataan toisiinsa niiden sisältämän moraalin ylevyyden perusteella tai
niitä kannattavien ihmisten aikaansaannoksilla. Niin, ole aivan varma,
tuokin on kaikki pimeyttä, todellista pimeyttä.
Se pimeys, josta Jesaja puhuu, on jokaisen ihmisen synnynnäistä pimeyttä, sitä täydellistä pimeyttä, jonka vallassa ihmisellä ei ole aavistustakaan siitä, kuinka hän voi pelastua, jossa hänellä ei ole vähintäkään
kykyä tehdä edes yhtä Jumalalle otollista tekoa saati sovittaa pahoja
tekojaan Jumalan edessä. Se on pimeyttä, jossa ihminen ei tunne Kristusta, pimeyttä, jossa joulun sanoma on hänelle hullutus ja pahennus. Se
on pimeyttä, joka tuo Jumalan vihan ja hänen rangaistuksensa. Se on
pimeyttä, jota ilmensi Vapahtajan kärsimys, kun hän oli ottanut meidän
syntimme päälleen ja huusi Jumalan ankaran vihan alla: "Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit" ja johon luonto sanoi aamenensa, kuten
Raamattu kertoo: "Ja oli jo noin kuudes hetki. Niin yli kaiken maan tuli
pimeys, jota kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen, sillä aurinko oli pimentynyt" (Luuk. 23:44–45). Tämä pimeys on sinun oman sydämesi
pimeys, minun sydämeni pimeys.
Pimeys on niin suuri, ettei ihminen omasta voimastaan voi ottaa vastaan evankeliumin valoa. Johannes sanoo: "Pimeys ei sitä käsittänyt."

Maailman Valkeus

141

Minne valkeus loistaa
Kristus on valo, koko maailman valkeus. Hän tuli koko maailman
Vapahtajaksi. Hän otti synnit päälleen jokaiselta ihmiseltä, ketään unohtamatta. Hän kutsuu kaikkia: "Minä olen maailman valkeus; joka minua
seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus"
(Joh. 8:12). Jeesuksen seurassa ei ole pimeyttä, sillä hän puhuu armon
sanoja. Psalmeissa sanotaan: "Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja
valkeus minun tielläni" (Ps. 119:105).
Sinne, missä ihminen on tullut Jumalan lain tuomitsemaksi ja kiroamaksi, missä hän on joutunut maistamaan sitä pimeyttä, jossa Kristus
Jumalan hylkäämänä oli, sinne loistaa kirkkaus evankeliumista ja Kristuksen kasvoista.
Joulun valo tulee pimeyteen, syvään tuskaan ja ahdistukseen. Se valaisee kuoleman varjon syvimmätkin rotkot. "Lapsi on meille syntynyt,
Poika on meille annettu", meille, pimeyden kansalle, meidän kuoleman
varjon maahamme. Yksi pantiin meidän pimeyteemme, hänelle langetettiin meidän kuolemantuomiomme. Hän on tehnyt kaiken autuuteen
tarvittavan meidän edestämme, kaiken sen, mitä me emme voineet alkuunkaan tehdä. Hän on särkenyt meidän olkaimme vitsan eli kuten
laulussa sanotaan: "Taakat kirpoavat". Kristus on ne lunastustyöllään
kirvoittanut ja hän kutsuu: "Tulkaa kaikki työtätekeväiset ja raskautetut,
niin minä annan teille levon." Katso, tässä on joulurauha, sillä hän on
rauhanruhtinas. Rauha on syntien anteeksiantamisessa, jonka Jeesus on
meille hankkinut.
Elonkorjuujuhla oli ilojuhla. Myös onnistuneen metsästysretken jälkeen riemuittiin. Oli, millä elää, taas pitkäksi aikaa. "Sinä lisäät kansan,
annat sille suuren ilon; he iloitsevat sinun edessäsi, niin kuin elonaikana
iloitaan, niin kuin saaliinjaossa riemuitaan." Olemme päässeet valmiiseen juhlaan, Kristuksen pöytään ja meitä on kutsuttu hääjuhlaan sanoen: "Tulkaa, sillä kaikki on valmistettu." Meille on katettu iankaikkisen
elämän pitoruoat. Raadannan, nälkiintymisen ja kuoleman varjon kolkkoon, kylmään yöhön sinulle loistaa valkeus. Tässä valossa on sielun
lepo, sielun ruoka ja autuas elämä – sinua varten, sinun iloksesi.
Sielun lepo on siinä, ettei tarvitse yrittää olla Jumalalle kelvollinen.
Saa levätä Kristuksen haavoissa ja olla varma siitä, että on Jumalalle
otollinen kasteen ja uskon kautta Kristuksessa, armosta ilman omia te-
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koja. Käskijän sauva on särjetty: "Ei laki lainkaan tuomita voi, kaikille
Jeesus armon toi." "Sillä Lapsi on meille syntynyt, Poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus."
Jeesus-nimessä löydät uuden perusteen tehdä hyviä tekoja, pyyteettömän rakkauden. "Rakkaani, en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan
vanhan käskyn, joka teillä on alusta ollut; tämä vanha käsky on se sana,
jonka te olette kuulleet. Ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn,
sen, mikä on totta hänessä ja teissä; sillä pimeys katoaa, ja totinen valkeus jo loistaa." (1 Joh. 2:7–8.) Jumalan pyhä tahto pysyy samana. Sen
jälkeen kun olemme tulleet tuntemaan Jumalan rakkauden Kristuksessa,
teemme hyvää, emme lain pakottamina, vaan sydämemme halusta Jumalan rakkauden antaessa meille uuden halun ja uuden voiman tehdä
hyvää – palkkaa pyytämättä. Vieläpä armo puhdistaa tekomme kaikesta
siitä pahasta, jolla vanha ihmisemme ne likaa.
Kun Jeesus antoi syntejä anteeksi, fariseukset ihmettelivät sitä, koska
vain Jumala voi antaa synnit anteeksi. Mutta Jeesus-lapsen hartioilla on
herraus. Jumala tuli ihmiseksi, ja Kristuksella, jumalihmisellä, oli ja on
valta antaa syntejä anteeksi. Hänen nimensä on Rauhanruhtinas ja Väkevä Jumala. Niin myös Kristuksen Seurakunnalla on valta antaa synnit
anteeksi katuville, koska Kristus on sen vallan sille antanut.
Miten toivoton ihminen onkaan, kun laki murskaa hänen kaikki toiveensa päästä tekojen tietä sovintoon Jumalan kanssa. Mutta ei hätää,
Ihmeellinen Neuvonantaja tulee sinulle avuksi ja neuvoo sinulle tien
iankaikkiseen elämään. Saat panna turvasi ja toivosi häneen ja uskoa,
että tässä ihmeellisessä nimessä syntisi ovat anteeksiannetut ja taivas on
sinulle avattu. Hän on sinulle Iankaikkinen Isä. Et ole orpo ja turvaton,
vaan sinulla on paras mahdollinen tuki. Saat olla Jumalan lapsi. Usko se
ja sinulla on joulurauha ja jouluilo.
25.12.2001.
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Jouluevankeliumi
Ensimmäisenä joulupäivänä. I vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että
kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki
menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin
lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja
sukua, verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja
pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. Ja sillä
seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän
ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka
on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä:
te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa." Ja yhtäkkiä
oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät
Jumalaa ja sanoivat: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!" Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa: "Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti." Ja he menivät kiiruhtaen ja
löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Ja kun he
tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille
tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin heille
oli puhuttu. Luuk. 2:1–20.
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1. Jouluevankeliumi vahvistaa Raamatun totuuden:
"Emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta"
Kun Aadam, ensimmäinen ihminen, lankesi Jumalan yhteydestä ja
veti päälleen kirouksen, Jumala paljasti Paratiisissa iankaikkisen pelastussuunnitelmansa: Vaimon siemen on polkeva rikki käärmeen pään (1
Moos. 3:15).
Siitä lähtien perkele teki kaikkensa, ettei Jumalan suunnitelma koskaan toteutuisi. Vanhan liiton aikana kiusaaja pyrki tuhoamaan Vapahtajan esi-isät, ettei Jumalan lupaus voisi käydä toteen. Sitä oli Eesaun
viha siunauksen saanutta veljeään Jaakobia kohtaan, sitä olivat ympäristökansojen sodat Israelia vastaan, sitä Herodeksen toimittama Beetlehemin lasten murha. Rauhanruhtinas oli meille luvattu, Rauhanruhtinas syntyi. Tuli se, josta Raamattu sanoo: "Hän on meidän rauhamme" (Ef. 2:14). Perkele ei voinut estää sen toteutumista.
Kun Vapahtaja voitollisen ylösnousemuksensa jälkeen antoi käskyn saarnata evankeliumia kaikille luoduille, perkele on sen jälkeen
tehnyt kaikkensa, etteivät ihmiset kuulisi evankeliumia, uskoisi ja pelastuisi. Jumalan valittujen täysi luku on kaikesta vastustuksesta huolimatta kuitenkin sisälle tuleva.
Kiusaaja on pannut oman teko-oppinsa siementä puhtaan armon
evankeliumin kylvön sekaan, pyrkinyt viemään luottamuksen kirjoitettuun Jumalan sanaan, kylvänyt eripuraisuutta, nostattanut lihallista
mieltä, vainonnut Herran Seurakuntaa milloin avoimen julmasti, milloin peitetysti ja salakavalasti.
Profeetta Elia suri, että hän olisi jäänyt yksin jäljelle. Paavali oli
välistä lähes yksin Rooman maailmanvallan edessä. Lähes yksin puolustivat totuutta esimerkiksi Athanasios ja Luther. Miten mitätön on
oma kirkkomme, miten heikkoja ihmisiä me olemme ja miten ankarien
taistelujen läpi meidän on käytävä. Kristus joutui sanomaan: "Älkää
luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut
tuomaan rauhaa, vaan miekan" (Matt. 10:34).
Kuitenkin puhkeamme ylistykseen Raamatun sanoilla: "Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat
ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä... Sillä hänestä
ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki; hänelle kunnia iankaikkisesti!
Amen." (Room. 11:33,36.)
Tässä taistelussa elää Jumalan kansa, jolla on sydämessä rauha ja

Jouluevankeliumi

145

joka rukoilee vihollisilleen kääntymyksen armoa. Jouluevankeliumi
vahvistaa uskoamme ja lujittaa meitä siinä totuudessa, että "kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut" (Room. 8:28).
Luvattu Vapahtaja syntyi Kirjoitusten mukaan. Hän on Aabrahamin
siementä ja Daavidin kuningashuoneen laillinen perijä. Hänen synnyinkaupunkinsa on Beetlehem. "Kun aika oli täytetty, lähetti Jumala
Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan
lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan" (Gal. 4:4). Kaikki
tapahtui niin kuin oli kirjoitettu, niin kuin Jumala oli luvannut, vieläpä
täsmällisesti Jumalan määräämänä aikana.
Tätä palveli Rooman maailmanvalta verollepanoineen ja mahtavan
keisari Augustuksen käsky. Sitä palveli ihmisten ahneus ja tylyys, kun
köyhille Marialle ja Joosefille ei löytynyt tallia parempaa majapaikkaa
ja Jeesus oli pantava seimeen. Sitä palvelivat eläimet, jotka lämmöllään pitivät loitolla koleutta. Sitä olivat palvelleet ne monet sukupolvet,
maat, kansat, sotilaat ja sodat, joiden avulla Rooman maailmanmahti
oli luotu. Jumala käänsi pahankin palvelemaan tarkoituksiaan, niin että
loppujen lopuksi kiusaajan pahoine elkeineen täytyi palvella Kristusta
ja hänen valtakuntaansa. Kristus syntyi, suoritti lunastustyönsä ja kun
hän kuoli, hän kuolemansa kautta kukisti sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen (Hebr. 2:14).
Evankeliumimme tekee keisareista renkejä ja vihollisjoukoista selustavoimia. Se tapahtui kuitenkin siten, että Kristus maan päällä ollessaan oli esivallalle kuuliainen, kuten hänen uskovansakin ovat. Se toteutuu niin, ettei pahaa sanota hyväksi, niin, ettei syntiä palkita, niin,
että paha saa lopulta ansaitun palkkansa ja rangaistuksensa, ja Jumalalle yksin tulee kunnia. Se ei kuitenkaan merkitse, että kaikesta voisimme sanoa: niin oli Jumalan tahto, vaan joudumme sanomaan: "Sen on
vihamies tehnyt" (Matt. 13:28). Kristityt eivät ole fatalisteja, vaan rukoilemme: "Tapahtukoon sinun tahtosi." Raamattu opettaa meitä uskomaan, että rukous voi muuttaa tapahtumien kulkua.
Evankeliumi saarnataan sittenkin kaikessa maailmassa. Jumalan
valitut kootaan kaikista ilmansuunnista ja hänen Seurakuntansa ilmestyy viimeisenä päivänä kirkkaudessa täysilukuisena. Kristukseen uskovina meillä on lupa ja uskon rohkeus lukea itsemme kuuluviksi Kristuksen Kirkkoon. Jumalan antamin voimin haluamme myös toimia ah-
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kerasti – ei totuutta vastaan – vaan totuuden puolesta. "Emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta" (2 Kor. 13:8).
2. Jouluevankeliumi vahvistaa Raamatun totuuden: "Niin on
Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa,
ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä"
Keisari antoi käskyn: "Kaikki maailma on verolle pantava." Keisarin käsky organisoi maailmanvallan. Niin suurten kaupunkien kuin
pientenkin kylien asukkaat rikkaista köyhiin ilmoittautuivat verotusta
varten. Pakko ajoi liikkeelle.
Herran enkeli seisoi paimenten edessä, ja Herran kirkkaus loisti
heidän ympärillään. Paimenet pelästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi:
"Älkää pelätkö, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle
kansalle: Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus,
Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte
lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."
Ilmoitus Messiaan syntymästä ei sisällä uhkauksia, ei vaatimuksia,
ei edes määräystä mennä Jeesusta katsomaan. Sitä ei annettu ensiksi
maan mahtaville, vaan lammaspaimenille kedolla heidän arkisessa
työssään.
Kuitenkin se oli suuri ilosanoma, joka oli tuleva kaikelle kansalle,
merkittävin uutistapahtuma koko ihmiskunnan historiassa. Aikanaan
Jeesus valitsi kaksitoista apostolia Hyvän Paimenen alipaimeniksi
viemään evankeliumi kaikkeen maailmaan. Jos ei olisi ihmisten tekemiä esteitä, evankeliumi leviäisi nopeasti. Jos olisi 5 kristittyä ja jokainen heistä veisi evankeliumin vuodessa kahdellekymmenelle muulle,
ja nämä taas kukin kahdellekymmenelle jne., kuinka kauan kestäisi
viedä evankeliumi nykyisen maailman noin kuudelle miljardille ihmiselle? Vain seitsemän vuotta! Jumala on tarkoittanut evankeliumin jokaiselle ihmiselle.
Herran kirkkaus loisti enkelin ympärillä. On kuin evankeliumista
tulisi kirkas valo, joka on suunnattu sinua kohti, sinun sydämeesi. Se ei
ole kuin salaman valo pimeydessä, joka hetkeksi valaisee maaston,
mutta samalla sokaisee, niin että sen jälkeen on vaikea nähdä. Vaan se
on valo, joka etsii sinut miljardeista maailman ihmisistä ja suuntautuu
sinun sydämeesi, puhuu juuri sinulle. Salama tekee vaikutuksen tuhoa-
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valla voimallaan ja sitä seuraavalla jyrinällä. Joulun evankeliumin valo
tulee lämpimänä, hiljaisena, toivoa herättävänä pelästyneelle omalletunnolle ja sanoo: "Älä pelkää. Sinulle on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa."
Salaman leimauksessa näkyvät meidän syntisten kasvojemme juonteet, evankeliumin valossa näkyy seimen lapsi, syntisten Vapahtaja,
Jumalan Karitsa, joka uhrasi itsensä meidän edestämme. Siinä näkyvät
hänen haavansa, joiden kautta me olemme parannetut. Se julistaa: Tässä on sinulle, valo, tässä on sinulle armo, tässä on sinulle elämä, tässä
on sinulle autuus. Se kirkastaa maailman Vapahtajan sinun omaksi
Vapahtajaksesi. Se kirkastaa sen rakkauden, jolla Jumala on maailmaa
rakastanut, rakkaudeksi, jolla hän on sinua rakastanut, rakkaudeksi,
ettei yksikään hukkuisi, siis, ettet sinä hukkuisi, vaan että sinulla olisi
iankaikkinen elämä.
3. Jouluevankeliumi vahvistaa Raamatun
totuuden: "Rakkaus on Jumalasta"
Paimenet olivat kuulleet evankeliumin ja uskoneet sen. Nyt he rakastivat Jeesusta ja hänen evankeliumiansa. Asiasta piti saada lisää
tietoa. He halusivat kenenkään pakottamatta lähteä katsomaan Jeesusta
ja menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Olihan se ainutlaatuinen kokemus, nähdä itse Herra.
Tosin ilman Jumalan sanaa näky ei olisi antanut heille mitään sen
kummempaa, kuin jos siinä olisi ollut kuka tahansa pikku vauva. Niinpä paimenista sanotaan: "He ilmoittivat sen sanan, joka oli puhuttu tästä lapsesta."
Kun Jumala sytyttää rakkauden sydämiimme Jeesusta kohtaan, se
virittää rakkauden Jumalan sanaan. Etsimme siitä syntisten ystävää.
Paimenet puhuivat läsnä oleville ihmeellisiä lohdutuksen sanoja. Kuulijat ihmettelivät, "mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli
niitä sydämessänsä". Tuskin paimenilla oli muuta vietävää seimelle
kuin enkelien julistama Jumalan sana. Mutta siinä sanassa olikin itse
Vapahtaja läsnä ja uskolla omistettavissa. Vaikka hän makasi seimessä, ei kukaan voinut häntä siitä silmillään omistaa sydämeensä, vaan
siihen tarvittiin Jumalan sana.
Jumalan lapsi osoittaa mielellään rakkautta Jumalan kymmenen
käskyn mukaan elämän eri aloilla lähimmäistä kohtaan. Siihen Juma-
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lan armo antaa meille uskon myötä halua ja voimaa. Ennen kaikkea se
antaa halun jakaa evankeliumi kaikkien kanssa. Evankeliumi on pääoma, joka jaettaessa ei vähene, vaan kasvaa, kuten Raamattu sanoo
evankeliumin leviämisestä ja vastaanottamisesta: "Näin Herran sana
voimallisesti kasvoi ja vahvistui" (Apt. 19:20).
Siis Beetiehemiin mekin myös:
Kointähti kirkas loistaa yöss'
Ja näyttää tietä talliin!
Nyt maahan polves notkista,
Lähesty lasta uskossa:
Näät Jeesuksesi kalliin.
Taivaiset
Aartehet
Hän on suonut,
Armon tuonut.
Jeesus sulle
Rauhan antaa,
Vaivatulle.
Ja sitten lähde kiireellä
Kuin paimenet ja ylistä
Ihmeitä armon suuren!
Vie maitten ääriin sanoma:
»On Jeesus, Sana lihassa,
Katkaissut kuolon juuren!»
Lahja on
Verraton
Saada muille
Kutsutuille
Viesti viedä —
Maailma ei siitä tiedä.
A.C. Rutström. SK 1961 nro 11:4,5.
Siitamaja 25.12.1995.
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”Te löydätte lapsen”
Ensimmäisenä joulupäivänä. I vuosikerta. Osa evankeliumitekstiä.

"Te löydätte lapsen"

Sen vuoksi tarvitsemme lapsenomaista, Jumalan lahjoittamaa,
hänen alkamaansa ja päättämäänsä uskoa. Tässä mielessä haluamme
tutkia jouluevankeliumin sanaa: ”Te löydätte lapsen.”

”Te löydätte lapsen.” Luuk. 2:12.
Joulu on lapsenmielisten juhla, sillä joulun sanoma voidaan omaksua
ainoastaan lapsenomaisella uskolla. Niin kuin Jumalan rauha on
kaikkea ymmärrystä ylempi, niin sellainen on myös joulun rauhan
sanoma.
Ihmisviisaus voi tämän maailman asioissa olla huikaiseva, mutta
se ei voi auttaa ihmistä taivaan valtakunnan asioissa. Ajallinen viisaus näet suuntautuu tähän maailmaan ja sillä on merkitystä vain tämän
maailman asioissa, mutta evankeliumi Kristuksesta nostaa mielemme
Jumalan luo taivaallisiin ja sen merkitys on yliajallinen.
Aina kun ihminen on yrittänyt älyllään ratkaista tuonpuoleisia ja
luoda kuvan Jumalasta ja pelastustiestä, hän on rakentanut epäjumalan ja ihmistekoihin perustuvan pelastuksen. Ihmisen itse muovaama
jumala ei ole ihmisen ajatusta korkeampi, mutta se ilmoituksen Jumala, johon Kristuksen Kirkko uskoo, sanoo: ”Minun ajatukseni eivät
ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo
Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun
tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne” (Jes. 55:8–9). Todellinen Jumala on paljon, paljon suurempi
kuin mitä me ymmärrämme. Niin ovat myös Jumalan ominaisuudet
ja teot.
Murskaava on Jumalan viha hänen evankeliuminsa halveksijoita
kohtaan. Raamattu sanoo: ”Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa, pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä. Eikä Herran viha asetu, ennen kuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään.” (Jer. 23:
19–20.)
Ennen kaikkea, katso Jumalan rakkauden suunnitelmaa Kristuksessa ja sen toteutumista hänen ihmiseksi tulossaan ja suuressa kärsimyksessään tunteaksesi sen leveyden ja pituuden, sen syvyyden ja
korkeuden. Ihmeellinen on meidän Jumalamme, joka niin suuresti on
rakastanut meitä syntisiä.

1. Löydä Jeesuksen avulla ihmislapsi
Jumalan suunnitelmiin ei kuulunut lisätä ihmiskuntaa tuottamalla
aikuisia ilman, että he varttuvat sikiövaiheen, lapsuuden ja nuoruuden
kautta täysi-ikäisyyteen. Samanlaisen tien hän antoi myös oman Poikansa kuljettavaksi. Kun Jumalan Poika tuli lunastamaan meidät, hän
tuli meidän tällaiseen elämänosaamme.
Kun neitsyt Maria kantoi rintansa alla sitä, mikä oli siinnyt Pyhästä Hengestä, Elisabet sanoi: ”Kuinka minulle tapahtuu tämä, että
minun Herrani äiti tulee minun tyköni?” (Luuk. 1:43). Elisabet kutsui
Herrakseen muutaman päivän tai korkeintaan jonkin viikon ikäistä
ihmistainta Marian kohdussa.
Näin huomaamme, että Jumala antaa suuren merkityksen sille,
mikä on lasta, kehittyvää ja varttuvaa. Hän antaa sille niin suuren arvon, että hän panee Poikansa meitä lunastaessaan kulkemaan koko
sen tien, mikä meidän ihmisyyteemme kuuluu. Lapsi, jopa jo ennen
syntymäänsä, on Jumalan rakkauden ja Kristuksen lunastustyön kohde. Jumala on toteuttanut lupauksensa: ”Minä olen sinun ja sinun
siemenesi Jumala.”
Kun löydämme Jeesus-lapsen seimessä, löydämme myös yleensä
lapsen Jumalan luomana ja todellisena ihmisenä. Aikamme on suureksi osaksi hukannut Jeesus-lapsen seimessä makaamassa, mutta
eikö se ole hukannut ylipäätänsäkin lapsen?
Se näkyy muun muassa siinä, että lapsi ei saa kypsymisensä mukaan varttua itsenäisiin tahdonratkaisuihin, vaan hänen annetaan tehdä omia ratkaisuja ilman vanhempien vastuullista ohjausta ennen
kuin hän ymmärtää seurauksia. Kun lapsi ei opi kunnioitusta ja kuuliaisuutta vanhempiaan kohtaan, hän ei opi kuuliaisuutta myöskään
Jumalan käskyjä kohtaan. Hänestä ei tule isonakaan aikuista, vaan
suuri lapsi, jota kuljettavat omat itsekkäät mieliteot. Jeesuksesta sen
sijaan Raamattu sanoo, että hän oli vanhemmilleen alamainen ja että
hän varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä
(Luuk. 2:51–52).
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Kun lapsi menettää lapsuutensa vanhempiensa itsekkyyden ja
omankin itsekkyytensä uhrialttarille, hän ei kasva kasteen armon
osallisuudessa ja uskossa, vaan menee varsin varhain maailmaan.
Kristuksen Kirkkoa tulevat kohtaamaan vaikeat ajat. Usko käy
vähiin. Sitä mukaa kuin seurakunta menettää lapsia, se menettää tulevaisuuttaan. Jos lapsi ei saa olla lapsi, ei toteudu Jeesuksen sana:
”Sallikaa lasten tulla minun tyköni.”
On herättävä huomaamaan Jeesuksen seimen äärellä kaksi asiaa.
Ensiksikin: Lapsuus on Jumalan luomistekoja. Taistelkaa sen puolesta, että lapsi saa varttua lapsena turvallisesti kuuliaisuudessa Jumalan
asettamille auktoriteeteille kohti aikuisuutta ja että hän saa säilyttää
lapsenuskonsa. Toiseksi: Löytäkää Seimen Lapsi, hän. joka meidän
sijassamme oli kuuliainen hamaan ristin kuolemaan asti. Olkoon hän
sielunne luja turva ja elämänne kaunis ja rakas sisältö.
2. Löytäkää Seimen Lapsi Jumalan sanasta
Paimenet menivät Beetlehemin seimelle enkeliltä saamansa sanan
neuvomina. He sanoivat: ”Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan
sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti.” Mikä suoraviivainen lapsenomainen usko! Se, mitä enkelit heille kertoivat, oli
heille Herran sana. Se oli tapahtunut, siis tosiasia, fakta. Heidän ei
tarvitse mennä seimelle uskoakseen, vaan he lähtevät sinne, koska he
uskovat. Ota sinäkin vastaan joulun evankeliumi samanlaisella uskolla. Sinulle on syntynyt Vapahtaja. Hän tuli tekemään sinun hyväksesi
kaiken sen, mitä syntiesi sovitus vaati. Kun koko elämäsi sikiämisestä kuolemaasi asti asetetaan Jumalan lain tuomion alle, et kelpaa Jumalalle etkä kestä hänen edessään ilman Välimiestä. Mutta kun elämäsi päälle asetetaan Kristuksen kuuliaisuus ja pyhyys sikiämisestä
Golgatan ristinkuolemaan asti, olet turvassa tuomiolta.
Kristuksen syntyminen sai jatkokseen lapsuuden, nuoruuden ja
miehuuden. Näin Jumalan rakkaus säteilee sinun elämäsi joka vaiheeseen sen ensi alusta lähtien. Raamattu sanoo: ”Kuulkaa minua, te
Jaakobin heimo, te kaikki Israelin heimon tähteet, te, joita on pitänyt
kantaa äidinkohdusta asti, nostaa hamasta äidinhelmasta. Teidän
vanhuuteenne asti minä olen sama, hamaan harmaantumiseenne
saakka minä kannan; niin minä olen tehnyt, ja vastedeskin minä nostan, minä kannan ja pelastan” (Jes. 46:3–4).
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Lapsenomainen usko käsittää ihmisen Jumalan luomisteoksi.
Synti ei ole osa alun perin Jumalan luomaa ihmistä, vaan se on perästäpäin syntiinlankeemuksessa tullut turmelus, mikä ei ihmisyyteen
kuulu. Se on meissä sikiämisestä hautaan asti. Sen Kristus tuli sovittamaan. Nyt meillä on hänessä syntien anteeksi saaminen Jumalan
armon rikkauden mukaan.
Jouluna syntyi Vapahtaja maailmalle. Se on suuri ilo jokaiselle
uskovalle. Usko sinäkin Raamatun sana ja lausu iloiten profeetta
Jesajan kanssa: ”Lapsi on meille syntynyt, Poika on meille annettu,
jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas” (Jes.
9:5).
On seimessä hän, joka autuuden antoi,
Hän, täyttäjä lain, joka syntimme kantoi.
On seimessä hän, joka taisteli, voitti:
Näin uhrissaan armahdus vangeille koitti.
Mi leveys, pituus, mi korkeus, syvyys!
On Beetlehemissä kaikk' Jumalan hyvyys
Nyt lahjana tallissa, seimessä. Siitä,
Oi ihminen, enkelten kanssa sä kiitä!
Tuntematon. SK 1961 nro 12:4,5.
Siitamaja 25.12.2004.
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Joulu on siellä, missä Jeesus on
Ensimmäisenä joulupäivänä. I vuosikerta. Osa evankeliumitekstiä.
"Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut, ja
minkä Herra meille ilmoitti." Luuk. 2:15.
Vanhaan jouluperinteeseen kuului, jos mahdollista, päästä jouluksi kotiin. Kylässä ei käyty joulupäivänä, vasta tapanina, niin kuin ei pitkänäperjantainakaan ollut tapana mennä vieraisille. Joulukirkkoon piti
päästä. Olosuhteiden muuttuessa tavatkin muuttuvat. Esimerkiksi pikku vierailu voi tuoda jouluiloa yksinäisyyteen. Joitakin tapoja säilyykin.
Beetlehemin kedon paimenten joulu oli erilainen kuin meidän perinteemme tai nykyiset joulunviettotapamme. He olivat lampaitansa
kaitsemassa. Siellä luonnon helmassa arkisen työn parissa he saivat
yllättäen enkelien ilmoituksen suuresta ilosta, kun koko maailmalle oli
syntynyt Vapahtaja. Haluamme noudattaa heidän kutsuansa ja lähteä
mukaan etsimään joulua, kun he sanovat:
1. "Menkäämme nyt Beetlehemiin!"
"Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut, ja minkä Herra meille ilmoitti." Paimenet uskoivat enkelien ilmoituksen. Siinä uskossa heillä oli jo joulu. Heillä oli siitä Jumalan oma
sana, jonka pyhä enkeli oli heille taivaasta julistanut. Nyt oli toteutunut
se, minkä paimenet olivat pyhien Kirjoitusten nojalla uskoneet kerran
tapahtuvan. He eivät lainkaan epäilleet pyhien Kirjoitusten lupausta
eivätkä enkelin ilmoitusta.
Niinpä he sanovat: "Menkäämme nyt Beetlehemiin!" Olihan enkeli
sanonut: "Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus,
Herra, Daavidin kaupungissa." Ja enkeli oli jatkanut: "Tämä on teille
merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."
Pitihän mennä katsomaan tuota maailmankaikkeuden suurinta ihmettä. Pitihän nyt riemuita Jeesus-lasta ihaillen. Pitihän oppia hänet
tuntemaan oikein tarkasti. Niin mekin haluamme rientää yhä uudestaan
ja uudestaan sinne, mistä Jeesus löytyy "oppiaksemme tuntemaan hänen rakkautensa" (Ef. 3:19), "sen rakkauden, mikä Jumalalla on mei-
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hin" (1 Joh. 4:16) säilyäksemme uskossa ja "pitääksemme toivon rohkeuden ja kerskauksen vahvana loppuun asti" (Hebr. 3:6).
Jumalan tiet ovat ihmeelliset. Paimenet saavat kedolla ilmoituksen
sanan – etsimättä, kysymättä. He saavat neuvot ja ohjeet, miten he löytävät Jeesus-lapsen ja kuinka he pääsevät häneen tarkemmin tutustumaan. Meillekin on ensi sanoma tullut toisten tuomana – jo pyhässä
kasteessa. Meille on opetettu kristinuskon keskeinen sanoma rippikoulussa. Silti Pyhän Hengen on tarpeen panna meidät etsimään Jeesuslasta oppiaksemme tuntemaan hänet sellaisena kuin hän on, sellaisena
kuin Pyhä Raamattu on hänet meille ilmoittanut. Muuten käy niin, että
uskon asiat muuntuvat meidän pahassa sydämessämme pään tiedoksi
ja järkeilyn kohteeksi, kadotamme itse asian ja lopulta menetämme
ehkä ulkonaisenkin totuuden kehyksen.
Jeesuksen etsiminen on toki mielenkiintoista, mutta nälkäinen sielu ei
kysy, mikä on mielenkiintoista, vaan se kysyy: missä on leipää. Paimenet ottavat vaarin enkelin määrältään vähäisistä, mutta riittävistä sanoista. He lähtevät Beetlehemiin, 'leipäkaupunkiin', katsomaan lasta, sitä
elämän leipää, joka on tullut alas taivaasta (Joh. 6:48–51). Oman leipätyönsä ääreltä he menevät taivaallisen leivän luo tullakseen hengellisesti
ravituiksi. He löytävät sieltä yhden lapsen, joka on seimessä ja täyttää
annetun tuntomerkin. Universumin arvokkain aarre on mitä halvimmissa
kääreissä. Paimenet tulevat toisten uskovien, Joosefin ja Marian, seuraan. He ravitsevat muita ja saavat itsekin ravintoa.
Siinä on ensimmäisenä joulupäivänä koolla Kristuksen Kirkko: Jeesus keskipisteenä, paimenet kertomassa enkelin ilmoitusta ja Maria ja
Joosef kätkemässä sydämeensä armon sanoja.
Jeesus löytyy tänäänkin. Hänet löydämme Jumalan sanasta, Pyhästä
Raamatusta, ja sieltä, missä ikinä tätä sanaa oikein julistetaan, ja missä
hänet sakramenteissa tarjotaan. Paimenet eivät menneet Jerusalemiin
eivätkä lähteneet Aleksandriaan, Roomaan, Ateenaan tai Intiaan. He
eivät menneet kuningasten linnoihin. He eivät menneet keskustelemaan filosofien kanssa eivätkä pakanauskontojen valaistaviksi. He
menivät yksinkertaisessa lapsenomaisessa uskossa sinne, minne enkeli
heidät ohjasi. Mekin saamme kallisarvoisen neuvon etsiä Jeesusta Sanasta: "Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on
Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen
nimessään" (Joh. 20:31).
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Taivaaseen, jos tahdot, Katso Raamattuun!
Jeesus kätkeytyypi Sanaan siunattuun.
Siihen katsoville Armo kirkastuu,
Joulun salaisuus vain Siitä paljastuu.
Akseli Korpinen. SK 1961 nro 19:4.

Löytäjä kokee löytämisen iloa. Raamattu avautuu etsijälle ihmeellisellä tavalla. Sielu saa ravintoa. Kun pyhien yhteys toimii veljellisenä
keskinäisenä lohdutuksena, Raamatun vanhat tutut sanat säilyttävät
sanomansa, mutta sen lisäksi ne antavat uusia, selkeitä kiinnekohtia
taivaan tiellä. Saarnaaja lausuu: "Viisaitten sanat ovat kuin tutkaimet ja
kootut lauseet kuin isketyt naulat; ne ovat saman Paimenen antamia"
(Saarn. 12:11). Miten lujan kiinnekohdan paimenet saivatkaan enkelin
sanasta, johon yhdistyi Jeesuksen näkeminen. Meille sanotaan: "Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat" (Joh. 20:29). Paimenet saivat nähdä todistaakseen meille, että nämä asiat ovat todet. Me uskomme nyt heidän ja muiden todistuksen, joka on Pyhässä Raamatussa.
Syntinen luontomme etsisi Jeesus-lasta muualta kuin sanasta ja sakramenteista. Se asettaa ulkonaisia ehtoja: täytyy olla tunnetta ja tunnelmaa, järjen ylevyyttä, valtiaitten suosituksia, häikäiseviä ihmeitä, –
ja erehtyy tykkänään. Jeesusta emme löydä omatekoisella etsimisellä,
vaan vain Pyhän Hengen vaikuttamalla ja ohjaamalla etsimisellä Sanasta. Jeesus löytyy lapsenomaisessa uskossa, ja sellainen usko löytää
syntisten Ystävän.
Haluamme yhtyä paimenten iloon, kun he kutsuvat mukaansa:
2. "Menkäämme katsomaan sitä, mikä on tapahtunut!"
Kun Vanhan testamentin profeetat ennustivat Kristuksesta, he puhuivat hänen tulemisestaan ikään kuin jo tapahtuneena tosiasiana.
Niinpä profeetta Jesaja lausuu: "Sillä lapsi on meille syntynyt, Poika
on meille annettu" (Jes. 9:5). Vanhat heprean kieliopin tekijät ja etevät
kielimiehet nimittivät tätä profeetalliseksi perfektiksi. He opettivat, että
kysymyksessä oli tuleva tapahtuma. Jumala näki hyväksi ilmoittaa asian jo kuin tapahtuneena, koska sen, mitä hän sanoi, täytyi tapahtua.
Asia oli jo silloin ilmoitettaessa yhtä varma kuin jos se olisi jo tapahtunut. Jumalan antama ennussana on kuin siemen, josta aikanansa kasvaa
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se, mitä hän lupasi. Uudemmat teologit ovat luopuneet tästä selitystavasta ja opettavat, että Jesajan ennustuksessa olisi kysymyksessä joku
hänen oman aikansa lapsi. He erehtyvät.
Ennustus toteutui Jeesus-lapsen syntyessä. Paimenet sanoivat iloiten
toisillensa: Menkäämme katsomaan sitä, mikä on tapahtunut! Sitä, mikä on tapahtunut!
Oman aikamme epäuskoiset teologit sanovat, ettei mitään tällaista
ole koskaan tapahtunutkaan. He kieltävät Jeesuksen neitseellisen sikiämisen ja syntymän sekä samalla hänen jumaluutensa. Silloin heillä
ei ole myöskään joulua sydämessä. Jumalan sanan mukaan Jeesuksen,
Jumalan Pojan, syntyminen ihmiseksi "on tapahtunut". Se on fakta. Se,
että uskomme sen tapahtuneeksi, ei vielä tee meistä autuaita. On tarpeen samalla uskoa, että Jeesus on syntiemme sovittaja, ja turvata hänen tuomaansa pelastukseen. Mutta jos emme usko Jumalan Pojan ihmiseksi tuloa, josta Raamattu puhuu, meillä ei ole myöskään syntien
anteeksisaamista, vaikka kuinka sanoisimme siihen uskovamme. Pelastusta ei ole missään muussa nimessä kuin siinä Jeesuksessa, jonka
Raamattu meille ilmoittaa. Raamattu sanoo: "Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman" (Apt. 4:12).
Fakta on myös se, että lunastuksemme ei jäänyt keskeneräiseksi,
vaan Kristus oli "kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan
asti" (Fil. 2:9), niin että hän kuollessaan saattoi sanoa: "Se on täytetty."
Niinpä usko turvaa kokonaiseen Jeesuksen ansioon. Hänen lunastustyönsä oli vailla puutteita, täydellinen ja eheä alusta loppuun asti. Riemuiten saamme sanoa: "Se on tapahtunut" ja "Se on täytetty".
Lopuksi haluamme vielä noudattaa paimenten kutsua, kun he sanovat:
3. "Menkäämme katsomaan sitä, minkä Herra meille ilmoitti!"
Jo edellä puhuin siitä, että enkelien ilmoitus oli sanoma taivaasta,
Herran sana. Mutta katsokaamme tätä vielä lähemmin. Eikö ole suurta
ihmettä ja rakkautta, että Herra nöyrtyy puhumaan meille syntisille
tällä tavalla? Hän tekee aloitteen ja tulee – ei vain puoliväliin meitä
vastaan – vaan koko matkan taivaasta alas sinne asti missä me olemme. Herra lähestyy meitä ilosanomalla ja lohduttaa meitä. Yön pimeyteen ja koleuteen kiirii Jumalan sana: "Älkää peljätkö, minä ilmoitan
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teille suuren ilon. Teille on syntynyt Vapahtaja."
Onko sinun sydämessäsi pahan omantunnon aiheuttamaa kalvavaa
tuskaa? Onko siellä epätietoisuuden ja epävarmuuden tuskaa? Kyseletkö: Onko minulle armoa? Onko minulle paluuta Jumalan tykö? Saanko
minäkin uskoa? Saanko tarttua kiinni jouluevankeliumin lohdutukseen? Kysellessäsi, kuule paimenten kehotusta: "Menkäämme katsomaan sitä, minkä Herra meille ilmoitti."
Meille ihmisille tämä on ilmoitettu. Juuri sinulle. Sillä Jumala, meidän
Vapahtajamme, tahtoo, kuten Raamattu nimenomaan sanoo, "että kaikki
ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden" (1 Tim. 2:4).
Paimenet todistavat, että Herra on tämän ilmoittanut meille. Tätä ei
ole kirjoitettu heidän tähtensä, vaan meidän tähtemme, että mekin
omistaisimme saman armon. Virressä sanotaan:
Armo kuuluu sulle juuri, Sulle raukka kurjinkin.
Vaikka rintaas tuska suurin Kalvaa liekein polttavin.
Kaikkein synnit Jeesus kantoi,
Kaikkein tähden itsens antoi Ristiin, kärsimyksihin.
Simo Korpela VK 1938 nro 68:5.

Miten iloista onkaan uskoa joulun riemuviesti! Miten lämmittävää
ja rohkaisevaa havaita toistenkin siihen tunnustautuvan!
Oi sanan rakkautta: Hän ottaa miehuuden.
Näin etsii kadonneita Ja rientää korpehen.
En voi mä kyllin kiittää. Hän löysi minutkin.
Kun armo vielä riittää, Ken jäisi syntihin.
Simo Korpela. SK 1961 nro 17:2–3.

Kun olet saanut armon uskolla omistaa Jeesuksen Vapahtajanasi,
joulu on sinunkin sydämessäsi. Silloin tunnustat: Olen löytänyt Jeesuksen, olen löytänyt joulun.
Joulu on siellä, missä Jeesus on.
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Ensimmäisenä joulupäivänä. II vuosikerta. Epistola
Sitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut
isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut
meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka
kautta hän myös on maailman luonut ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin
oikealle puolelle korkeuksissa, tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Sinä olet minun Poikani,
tänä päivänä minä sinut synnytin"; ja taas: "Minä olen oleva hänen
Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani"? Ja siitä, kun hän jälleen tuo
esikoisensa maailmaan, hän sanoo: "Ja kumartakoot häntä kaikki
Jumalan enkelit." Ja enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi"; mutta Pojasta: "Jumala, sinun
valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta; sen tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä, enemmän kuin sinun osaveljiäsi." Ja: "Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja; ne katoavat,
mutta sinä pysyt, ja ne vanhenevat kaikki niin kuin vaate, ja niin kuin
vaipan sinä ne käärit, niin kuin vaatteen, ja ne muuttuvat; mutta sinä
olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu." Hebr. 1:1–12.
Joulun sanoma on niin yksinkertainen, että pikku lapsetkin sen ymmärtävät. Samalla se on niin korkea, ettei oppineinkaan voi sitä järjellänsä käsittää, niin ylevä, että sen rinnalla kalpenevat parhaimmatkin inhimillisen älyn ja taiteen saavutukset, niin jalo, lämmin ja lohdullinen, ettei kenenkään ihmisen sana voi tulla mainituksi siihen
verrattavana. Joulu joululta Jumalan kansa haluaa sitä ihailla ja yhä
uudestaan ja uudestaan ottaa sen vastaan suloisena sielun lääkkeenä
ja omantunnon lohdutuksena.
Haluamme pyytää virren sanoilla:
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Sua, Vapahtaja, rukoilen,
Sit älä multa kiellä:
Tää ota sydän syntinen
Asuaksesi siellä
Sen valtiaana ainiaan,
Näin että murheissani saan
Sult' avun, lohdutuksen.
Paul Gerhardt. VK 1938 nro14:6.

1. Jumala on puhunut meille
Tekstimme alkaa sanoilla: "Sitten kuin Jumala muinoin monesti
ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä
viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta." Osaammekohan me
tätä oikein arvostaa? Jumala on puhunut meille. Taivaan ja maan
Herra on puhunut niille, jotka ovat tomu ja tuhka, niille, jotka ovat
hänen tahtonsa rikkoneet ja ovat luonnostaan hengellisesti kuolleita.
Hän on puhunut heille, että he saisivat elämän ja paranisivat syntisairaudestaan.
Ehkä olet joskus osunut sellaiselle lääkärille, joka ei juuri puhua
pukahtanut, ei ilmoittanut diagnoosia, ei määrännyt lääkkeitä eikä
hoitoa, mutta otti maksun. Varmaan lähdit hänen luotaan harmistuneena. Jumala ei ole sellainen. Hän on sanonut täsmällisesti, mikä
sinua vaivaa. Sinua vaivaa sama asia kuin kaikkia meitä muitakin.
Synti ja sen tuoma kirous meitä kaikkia vaivaavat. Jotta et joutuisi
iankaikkisen kuoleman valtaan, Jumala määräsi sinulle sopivan lääkkeen. Se on syntien anteeksiantamus. Hän määräsi sinut myös sairaalaan hoidettavaksi. Sairaala on seurakunta, jossa Herra Kristus parhaana sielun lääkärinä ja suurena parantajana hoivaa sinua armollaan.
Laskun sijaan hän kuittasi kaikki maksetuksi. Tämä kuitti on meillä
nyt Pyhässä Raamatun sanassa. Se on ilmaistu monessa paikassa.
Tekstissämme se lausutaan meille näillä lohdullisilla sanoilla: "Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa." Joulun evankeliumi sanoo sen näin: "Sinun
on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa
heidän synneistänsä" (Matt. 1:21). Jeesus itse ilmaisi sen näillä sanoilla: "Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan
ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä" (Matt. 20:28). Apos-
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toli Paavali sanoo: "Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan
ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä" (1 Tim. 2:5–6). Apostoli Pietari kirjoittaa:
"Ette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla
verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan" (1 Piet. 1:18–
19). Lunastus on syntivelan sovitusmaksu. Kun Jumalan Poika tuli
ihmiseksi meidän lunastuksemme tähden ja kun hän maksoi lunnaat,
ei niitä enää meiltä vaadita. Ymmärräthän miten suuri lohdutus siihen
sisältyy? Meiltä ei vaadita maksua synneistämme! Se on jo annettu!
Jo syntyi ennustettu
Meille Messias,
Tuo kauan odotettu
Kristus kuningas.
Eijaa laulakaa!
Lunastetut olemme
Kuolon kahlehista.
Hemminki Maskulainen. VK 1938 nro 24:2.

Tästä meillä on vakuutena Jumalan sana. Raamattu sanoo: "Sillä
Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan" (2 Kor. 5:19). Uskon asia on näin yksinkertainen: Jumalan Poika tuli ihmiseksi ja maksoi lunnaat meidän edestämme. Uskon kautta
Jeesukseen saamme kaikki synnit anteeksi.
Tätä ihminen ei helpolla usko. Ei hän itse pystykään sitä uskomaan, vaan Pyhä Henki vaikuttaa uskomisen. Kun ihminen epäilee ja
vastustelee, Pyhä Henki vakuuttaa meille toistuvasti, että tämä asia
on tosi ja vastaanottamisen arvoinen ja että se koskee koko maailmaa, siis sinuakin. Jumalalla on meihin, ei turmion, vaan rauhan ajatukset. Jotta me sen uskoisimme, hän tekstissämme osoittaa, ettei
syntien anteeksiantamus lepää tyhjän päällä. Se on sen teon varassa,
jonka Jeesus teki meidän edestämme, sen sovituksen varassa, jonka
hän suoritti. Tässä on valtava lohdutus. Pelastuksemme ei ole meidän
heikkojen syntisten varassa, vaan Jeesuksen kestävän, peruuttamattoman työn varassa. Koska kaikki on valmista, Ylösnoussut tuo meille riemuviestin: "Rauha teille!"
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2. Jumala on toiminut meidän hyväksemme
Kun kedon paimenten kanssa riennämme Beetlehemiin seimen
äärelle, näemme silmillämme tavallisen pienokaisen. Ulkonäöstä
häntä ei voi tunnistaa Messiaaksi ja käsittää, että tässä on se, jonka
kautta Jumala on luonut maailman ja joka on hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja joka kantaa koko maailmankaikkeuden voimallisella sanallaan. Tämän totuuden ymmärtämiseksi
tarvitaan Jumalan ilmoitus ja usko, joka ottaa sen vastaan. Sen vuoksi
joulu on erityisesti lasten ja kaikkien lapsenomaisten juhla. Vakuuttavimmatkaan järjen todistukset eivät auta. Vain uskon kautta me
voimme sen ymmärtää. Siksi meidän on tarpeen tulla lapsiksi sydämissämme ja uskoa se, mitä Jumala sanoo.
Jumala kertoo meille Sanassaan, mitä hän on tehnyt meidän hyväksemme. Hän sanoo: "Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala
Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan
lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan" (Gal. 4:4–5).
Kiinnitäpä, hyvä ystävä, ensiksi huomiosi taivaallisen Isän rakkauteen, siihen, että hän antaa ainoan, rakkaan Poikansa tänne maailmaan, kärsimykseen, alennuksen tilaan ja lopulta ristin kuolemaan,
– meidän tähtemme. Raamattu korostaa sitä, millaisten edestä Kristus
antoi itsensä alttiiksi. Se sanoo: "Mutta Jumala osoittaa rakkautensa
meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli
meidän edestämme" (Room. 5:8). Suuri oli Jumalan rakkaus. Apostoli Johannes sanoo: "Siinä on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme
Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän
syntiemme sovitukseksi" (1 Joh. 4:10).
Kiinnitäpä sitten huomiosi siihen, kuka tuli ihmiseksi eli millainen persoona oli se lapsi, joka alentui tallin seimeen pimeänä jouluyönä ja sitten suoritti niin paljon vaivaa ja kärsimystä vaatineen lunastustyönsä loppuun asti. Hän on Jumala Jumalasta, Valkeus Valkeudesta, iankaikkinen Jumalan Poika, jolla on sama kunnia ja sama,
yhtäläinen kirkkaus kuin Isällä, joka käskee enkeliarmeijoita ja ne
tottelevat häntä. Hän on Isän kirkkauden säteily.
Mitä se tarkoittaa? Pieni vertaus on paikallaan. Kun aurinko paistaa lämpimästi kevään puhjetessa, saatamme sanoa: Lähdenpä täältä
sisältä aurinkoon. Se ei tietenkään tarkoita, että lennämme raketilla
aurinkoon, vaan sitä, että siirrymme ulkosalle auringon paisteeseen.
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Siten tunnustamme, että auringon säteily on samaa mitä itse aurinkokin. Kun Jumalan Poika on Isänsä kirkkauden säteily, tarkoittaa se,
että hänellä on sama kirkkaus ja kunnia kuin Isällä. Hänen valonsa ei
ole jotakin eri valoa, vaan Isän valoa. Hän on samaa olemusta Isän
kanssa. Hän itse sanoi: "Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän." Hän
on Isän olemuksen kuva. Hänessä heijastuu Isän jumalallinen olemus.
Jeesus sanoi: "Minä ja Isä olemme yhtä."
Kun luemme tarkasti tekstiämme, huomaamme, että siinä Kristus
samaistetaan Jumalan kanssa ja häntä sanotaan Jumalaksi. Esimerkiksi näin: "Enkeleistä hän sanoo: 'Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja
palvelijansa tulen liekiksi'; mutta Pojasta: 'Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti'." Siis se lapsi, joka seimessä
makasi, varttui, alkoi julkisen toimintansa ja vei päätökseen lunastustyönsä, on tosi Jumala. Hänestä apostoli Johannes sanoo: "Mutta me
tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen
Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia." (1 Joh. 5:20–
21.)
Raamattu opettaa selvästi, että Jeesus on tosi Jumala. Sillä on
suuri merkitys lunastuksemme kannalta.
Kristus toimitti puhdistuksen. Jos joku yrittäisi pestä tahriintuneen valkoisen vaatteen pesemättömin käsin jonkin likaisen työn jälkeen, hän ei saisi siitä puhdasta. Niin ei myöskään synnin likaama
ihminen voi pestä itseään puhtaaksi synneistään. Mutta koska Jeesus
on tosi Jumala ja Isän kirkkauden säteily, hän oli puhdas, pyhä, aivan
kirkas, ja sellaisia olivat myös hänen tekonsa. Jeesus, koska hän on
tosi Jumala, kykeni toimittamaan täydellisen puhdistuksen meidän
hyväksemme. Sen saamme uskolla omistaa, ja niin olemme mekin
aivan puhtaat, Jeesuksen puhdistamat. Emme puhdistu omilla teoillamme, vaan usko ottaa vastaan sen puhdistuksen, jonka Jeesus valmisti.
Jumala on siis toiminut. Poika teki kaiken, mitä lunastukseemme
tarvittiin. Pyhä Henki tuo sen meille armonvälineissä. Armoaarteet
tarjotaan, lahjoitetaan ja ojennetaan meille uskolla vastaanotettaviksi
sanassa ja sakramenteissa.
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3. Jumala saakoon meiltä ylistyksen
Mitä me voimme tehdä?
Lunastusta varten ei tarvitse tehdä mitään. Täydelliseen ei voi
lisätä. Emmekä myöskään pystyisi siinä mitään tekemään. Lunastuksen saamme omaksemme Pyhän Hengen vaikuttamalla uskolla. Tämäkin on täydellinen lahja.
On kuitenkin jotakin, mitä me voimme tehdä ja mitä meidän tuleekin tehdä ja mitä jokainen uskova haluaa tehdä ja tekee. Se ei ole
meidän lisäyksemme lunastukseen. Se on kiitos valmiista lunastuksesta. Kun Jumala on voittanut meidät omaksensa, me haluamme olla
hänen omiaan, kiittää häntä ja tehdä hänen tahtonsa ansiota tavoittelematta, palkkaa pyytämättä, vain sen tähden, että Jeesus on meille
rakas. Haluamme tuoda olkemme hänen seimelleen, taittaa puun oksia hänen tielleen ja antaa ylistyksen hänen nimelleen. Kun hän on
suuressa armossaan puhdistanut sydämemme anteeksiantamuksella ja
asettunut sinne asumaan, se aivan varmasti on tehnyt meidät uusiksi
ihmisiksi. Se vaikuttaa jumalanpelkoa niin, että meidän arvomaailmamme on kristillinen eli Jumalan sanan mukainen. Se panee meidät
taistelemaan itsekkyyttämme vastaan ja kuolettamaan sitä. Se tekee
uskonveljet ja -sisaret meille rakkaiksi, ja saattaa meidät muistamaan
ja toteuttamaan Raamatun sanaa: Meidän ei tule "elää itsellemme
mieliksi." Ja: "Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen
parhaaksensa, että hän rakentuisi" (Room. 15:1–2). Tähän motivoi
meitä Jeesuksen rakkaus ja esikuva, sillä onhan Jeesus meille rakas.
Siitamaja 25.12.2002.
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Ensimmäisenä joulupäivänä. II vuosikerta. Epistolateksti
"Sitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille
profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän
myös on maailman luonut ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja
hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle
korkeuksissa, tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen
perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Sillä kenelle enkeleistä hän
koskaan on sanonut: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut
synnytin"; ja taas: "Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani"? Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän
sanoo: "Ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit." Ja enkeleistä
hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi";
mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit
vanhurskautta ja vihasit laittomuutta; sen tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä, enemmän kuin sinun osaveljiäsi." Ja:
"Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi
tekoja; ne katoavat, mutta sinä pysyt, ja ne vanhenevat kaikki niin kuin
vaate, ja niin kuin vaipan sinä ne käärit, niin kuin vaatteen, ja ne muuttuvat; mutta sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu." Hebr. 1:1–12.
Miten voimme viettää oikeata joulua? Kuinka ihmismieli voidaan kiinnittää varsinaiseen joulun sanomaan? Onko olemassa jotakin keinoa,
jolla huomiomme voitaisiin siirtää ulkonaisesta kapaloiden tuijottamisesta itse persoonaan, Jeesukseen, ja hänen työnsä tutkimiseen? Mikä
olisi sellainen voima, joka saisi meidät joulun todellisuuden tasalle?
Todellisuus ei ole vielä siinä, että tiedämme ja tunnustamme tosiksi
Raamatun kertomukset joulusta, vaan siinä, että Jeesus on oma Vapahtajamme ja asuu sydämissämme uskon kautta. Sellaista joulua jokainen
tarvitsee, vaikka ihminen ei osaa sitä luonnostaan kaivata tai toivoa.
Mekin, jotka tosin jo Jumalan sulasta armosta uskomme ja joilla Jeesus
on vanhurskautena, saatamme olla heikkoja uskossamme, niin että joulun viettomme pakkaa olemaan pinnallista. Siksi kysymme vakavis-
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samme: Miten voimme viettää oikeata joulua, ja miten se voisi olla jatkuvaa?
Jumalan kiitos, tällaisiin kysymyksiin on vastaus. Se löytyy tekstistämme, jossa sanotaan: "Jumala on puhunut." Emme ole erehtyväisten
ihmisajatusten johdatettavina, vaan sanassaan pysyvän, luotettavan, totuudellisen Majesteetin edessä, joka rakkaudessaan puhuu meille siitä,
mistä oikea joulu löytyy.
1. Jumala on ilmoittanut, että hänen Poikansa tuli ihmiseksi
Pyhä Raamattu ilmoittaa meille, ettei Jeesuksen syntymä ollut tavanomainen. Se oli poikkeava kahdessa suhteessa. Ensiksikin siinä, kenestä Jeesus syntyi, ja toiseksi siinä, kuka syntyi. Vapahtajamme syntyi
Jumalan erityisen asioihin puuttumisen johdosta neitsyt Mariasta Pyhän
Hengen voimasta ja omaksui hänestä ihmeen kautta synnittömän ihmisluonnon. Jos tämä seikka on ymmärryksemme yläpuolella, vielä
enemmän sitä on se, että Jeesus-lapsi on iankaikkinen Jumala. Tekstimme lausuu hänestä: "Sitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella
tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut ja joka, ollen hänen
kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla..."
Kristus on Jumalan "kirkkauden säteily". Jumala on kirkkaus, häikäisevä valo, jota ihminen ei kestä nähdä. Tämä kirkkaus synnyttää säteitä, ja nämä säteet ovat aivan sitä samaa valoa kuin alkulähdekin. Samoin ovat Isä ja Poika samaa jumaluutta, samaa jumalallista valtasuuruutta. Kun Jumala sanoo: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä
sinut synnytin"; ja taas: "Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva
minun Poikani", on kysymyksessä Jumalan "tänä päivänä", iankaikkisuus, jolla ei ole alkua eikä loppua.
Kristus on myös Jumalan "olemuksen kuva". Paratiisissa ihminen oli
ennen lankeemusta Jumalan kuva heijastaen hänen ominaisuuksiaan,
kuten pyhyyttä ja vanhurskautta. Hänellä oli myös yhteys Jumalaan.
Mutta hän ei ollut jumaluuden osa, vaan siitä erillään oleva luotu olento.
Jumalan Poika on siinä erilainen ja ihmistä verrattomasti korkeampi,
että hän ei ole luotu eikä vain kuva Jumalan ominaisuuksista, vaan Jumalan olemuksen kuva. Hän on, kuten kristikunta tunnustaa, yhtä ja
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samaa jumalallista olemusta Isän ja Pyhän Hengen kanssa.
Tätä kaikkea Kristus oli silloin, kun hän syntyi Beetlehemin seimessä ja kun hän sen jälkeen vaelsi Israelin kaupunkeja ja julisti evankeliumia. Sitä hän oli myös silloin, kun orjantappurakruunu painettiin hänen päähänsä ja kun hän antoi henkensä. Hän ei missään alennuksensa
vaiheessa lakannut olemasta tosi Jumala.
Löytää todellinen joulu on samaa kuin saada uskoa, että Jumalan
Poika tuli ihmiseksi, ja että hän tuli, ei itsensä tähden, vaan meidän tähtemme. Hänen kauttansa maailma on luotu. Sanallaan, jossa on hänen
jumalallinen voimansa, hän ylläpitää maailmankaikkeuden kaikkine
yksityiskohtineen, sinutkin. Sitä tarkoittaa tekstimme sana: "Hän kantaa
kaiken voimansa sanalla." Ilman sitä kaikki lakkaisi.
Jumala on antanut pyhille enkeleilleen tehtäväksi maailman hallinnan ja meidän kaitselmuksemme. Enkelit ovat suuria, väkeviä ruhtinaita, osa Jumalan näkymätöntä maailmaa, mutta eivät verrattavissa Poikaan. Sillä kun Poika ilmestyy viimeisenä päivänä, hänestä sanotaan:
"Kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit."
Jos on jo valtava ero syntisellä ihmisellä ja pyhällä enkelillä, vielä
suurempi ero on Jumalan ainosyntyisellä Pojalla ja hänen luomillaan
enkeleillä.
Etsiessäsi joulua ja löytääksesi sen kuule siis, kun Jumala puhuu ja
ilmoittaa sinulle: Seimessä makaava lapsi on Jumala meidän kanssamme, Immanuel.
2. Jumala on ilmoittanut, että hänen Poikansa
alensi itsensä meidän lunastuksemme tähden
Kun Jumalan Poika makasi seimessä pienenä ihmistaimena, hänessä
ei voinut nähdä mitään muista lapsukaisista poikkeavaa. Hänen päänsä
päällä ei ollut sädekehää. Hän tunsi kylmää ja nälkää niin kuin muutkin
lapset. Maria syötti, kapaloi ja hoiti häntä niin, kuin muutkin äidit hoitavat lapsiaan. Jeesus-lapsi varttui iän mukana ja kulki niiden kehitysvaiheiden läpi, jotka ovat ominaisia ihmiselle, kun lapsesta tulee aikuinen. Ainoa ero tässä oli se, että Jeesus oli synnitön. Tämä kaikki kertoo
siitä, että Jumalan Poika tuli todelliseksi ihmiseksi.
Jeesuksen elämä ei ollut kuitenkaan tavanomaisen ihmisen elämää,
vaan se oli vainotun, halveksitun ja hyljätyn ihmisen elämää.
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Kun vertaamme näitä kahta asiaa, Kristuksen jumaluutta ja hänen
vainonalaista elämänosaansa, olemme tekemisissä paradoksin, vastakohtien, kanssa. Miksi oli näin?
Jos Raamattu olisi ihmisten keksimä, se varmasti sisältäisi toisenlaisen sanoman ja tasoittelisi niitä vaikeuksia, joita se sanomallaan tuo
ihmisjärjelle. Mutta kun se on Jumalan Sana ja kun Jumala on puhunut,
se ei pyri hyväksi kaveriksi meidän filosofoivan järkemme kanssa, vaan
julistaa aina: "Näin sanoo Herra." Tähän ihmisen on tyytyminen. Jos
Jumalan evankeliumi ei kelpaa, hänellä ei ole toista evankeliumia. Todellinen joulu ei löydy inhimillisen järkeilyn kautta, vaan Jumala tuo
sen sanallaan. Sillä, joka sanan uskoo, on joulu.
Katso paimenten ketoa. Yllättäen enkeli ilmestyy, varottamatta. Hän
kertoo uutisen: "Älkää peljätkö, katso, minä ilmoitan teille suuren ilon,
joka on tuleva kaikelle kansalle: Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille
merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."
(Luuk. 2:10–12.)
Enkeli julisti Messiaan syntyneen, Jumalan Pojan, Herran, alentaneen itsensä. Suuri enkelijoukko viestitti, miksi näin tapahtui. "Kunnia
Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan
hänellä on mielisuosio."
Todellinen, kestävä joulu löytyy, kun Jumala ilmoittaa meidän sydämellemme, että hänen Poikansa tuli ihmiseksi meidän lunastuksemme tähden, ja kun hän synnyttää meissä uskon. Usko ei synny ihmisen
omista voimista, vaan sen saa aikaan Jumalan sana, evankeliumi.
Tekstimme kertoo meille lyhyesti Jumalan Pojan ihmiseksi tulon
tarkoituksen sanomalla: "toimitettuaan puhdistuksen synneistä". Näin se
katselee koko Jeesuksen lunastustyötä yhtenä loppuun suoritettuna kokonaisuutena. Niin mekin haluamme katsella Jeesuksen työtä Beetlehemistä Golgatalle.
Luonnostaan ihminen yrittää itse puhdistaa itsensä, mutta Jumala on
sanonut, että puhdistus on jo tehty Kristuksen toimesta. Siten Jumala on
saanut kunnian korkeudessa, ja me olemme saaneet valmiin armon.
Meidän lunastuksestamme on maksettu riittävä hinta. Armo on kaikille
hankittu, jokaista varten, sinuakin.
Jumalan Poika tuli alas taivaasta, jotta hän voisi kerran sanoa Isäl-
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leen: "Katso, minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut" (Hebr.
2:13) ja jotta sinäkin olisit tässä Jeesuksen lasten autuaassa joukossa.
Saamme laulaa todellisen joulun löytäneinä:
Meille on hän syntynyt,
Kansaansa on etsinyt,
Auttajaksi ehtinyt.
On Jeesus-lapsi helmassa Marian.
Gabrielin ennustus on täytetty.
Eijaa, eijaa!
Herra meitä armahti,
Taivas meille aukeni.
Halleluja!
Tyydy pilttiin pienoisehen,
Jeesuksehen, yksin vaan,
Toista turvaa et sä löydä milloinkaan.
Vaimon siemen siunattu, Immanuel,
Syntyi niin kuin ilmoitti jo Gabriel.
Tuntematon. 1300-luvulta. VK 1938 20:2.
Siitamaja 25.12.1998. Virret VK 1938 nrot: 14:1,5–7; 416; 32; 21:1–7; 21:8–10.
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Jumala omaksui itseensä ihmisluonnon
Ensimmäisenä joulupäivänä. II vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Ensimmäinen saarna tästä tekstistä.
Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän
oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka
valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän
oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei
häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän
antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä
miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän
keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista
kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Joh. 1:1–14.
Haluamme uskon silmin katsella Sanan lihaan tulon suurta ihmettä. Se avautuu meille Jumalan sanasta, kun usko tarttuu sanaan, pitää
siitä kiinni ja omistaa sen sydämelle. Ilman uskoa joulun ihme ei
avaudu. Seimellä tunnustamme, että syvällisimmätkin mietteemme
ovat pinnallisia. Arvostetuinkaan ihmisviisaus ei voi kertoa meille
Jumalan todellista olemusta eikä paljastaa hänen sydäntään. Jeesuslapsen luona tunnustamme, että tekomme, joista ehkä olemme mielellämme kerskuneetkin, ovat pimeyden tekoja ja tarvitsevat iankaikkisen Valkeuden anteeksiantamuksen. Jumalakuva, jonka ihminen piirtää ja pystyttää itse rakentamiensa telineitten varaan, on kuin pilvisen
päivän varjo, hämärä ja epäselvä. Joulun sanoma sen sijaan antaa
meille uudet ulottuvuudet Jumalan maailmaan. Tosin ne eivät ole uusia siinä mielessä, ettei niitä olisi aikaisemmin tunnettu. Jumalan
kansa on ne aina tuntenut. Mutta ne ovat uusia sikäli, että Jumala on
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ne meille ilmoittanut eivätkä ne milloinkaan vanhene.
1. "Alussa oli Sana, ja Sana oli
Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala"
Jotta ymmärtäisimme, mitä tapahtui, kun Jeesus syntyi ihmiseksi,
Raamattu vie meidät katsomaan aivan kaiken alkua. Jo ennen maailman alkua, ennen luomista ja luomisessa oli Sana. Hän oli jo silloin.
Hän ei siis saanut syntyänsä alussa eikä häntä luotu, vaan hän oli jo
alussa. Niin apostoli Johannes meille ilmoittaa. Persoonallinen Sana
on iankaikkinen. Hän on ollut olemassa jo ennen aikojen alkua. Sana
ei ole osa luomakuntaa.
Sana oli Jumalan tykönä. Tällä pienellä sanalla "tykönä" Johannes ilmaisee Jumalan Pojan suhdetta Isään Jumalaan. Se on hyvin
likeinen ja läheinen suhde. Sana on vanhurskas, pyhä ja täydellinen.
Mikään ei karkota häntä pois Jumalan tyköä. Hän rakastaa Isää ja
tuntee hänet täydellisesti, ja Isä rakastaa häntä. Hän voi ilmoittaa
meille, millainen taivaallinen Isä on. Jumalan tykönä Sana on osallinen jumalallisesta autuudesta, kirkkaudesta ja kunniasta. Samalla tämä ilmaisee, että Sana ja Isä ovat eri persoonia. Sana ei ollut jokin
Jumalan ominaisuus tai vain hänestä lähtevä voima, vaan itsenäinen
persoona, mutta yhteydessä Isään, kuten puro ja sen lähde tai auringon säde ja aurinko.
Jumalan Poikaa sanotaan tekstissämme Sanaksi. Se onkin paljon
puhuva nimi. Jeesus sanoo: "Minä puhun, mitä minä olen nähnyt Isäni tykönä" (Joh. 8:38). Häntä kutsutaan Sanaksi muun muassa sen
vuoksi, että hän on ilmoittanut meille Isän. Filippus, eräs Jeesuksen
valitsemista apostoleista, pyysi Jeesukselta: "Herra, näytä meille Isä,
niin me tyydymme." Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä
olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on
nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sanot minulle, näytä meille
Isä." Jeesus jatkoi: "Etkö usko, että minä olen Isässä ja että Isä on
minussa?" (Joh. 14:8–10).
Sana on Jumala. Vaikka Jumaluudessa on kolme eri persoonaa,
Isä, Poika eli Sana ja Pyhä Henki, ei kuitenkaan ole kolmea Jumalaa,
vaan ainoastaan yksi. Evankeliumimme ei sano, että Sana tuli Jumalaksi, vaan että Sana oli Jumala. Tässä on uskomme kalliopohja:
Seimen lapsi on tosi Jumala. Hän on Herra Sebaot. Alkuteksti tuo
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vielä voimakkaammin esille, että juuri tämä Sana, josta Johannes puhuu, on ainoa oikea Jumala. Hänestä Johannes lausuu: "Hän on tosi
Jumala ja iankaikkinen elämä." (1 Joh. 5:20).
2. "Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä
hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus."
Sana loi maailman. Voimme vain aavistella, miten kaunis, sopusointuinen se oli, kun vielä lankeemuksen jälkeenkin maisemat,
kukkaset, perhoset ja koko luonto kauneudellaan, rakenteellaan ja
muilla ominaisuuksillaan ylistävät Luojansa viisautta ja tuottavat meille iloa. Kun Jumala itse katsoi juuri luomaansa maailmaa, hän sanoi:
"Katso, se oli sangen hyvä" (1 Moos. 1:31). Sanassa, jonka kautta
kaikki on saanut syntynsä ja jonka varassa kaikki pysyy, oli elämä,
kaiken elämän alkulähde. Kun hän loi ensimmäiset ihmiset, Aadamin
ja Eevan, omaksi kuvakseen, näillä oli todellinen elämä, jonka he olivat saaneet elämän alkulähteestä. Heillä oli yhteys Jumalan kanssa,
Jumalan edessä kelpaava vanhurskaus ja pyhyys. Heillä oli hyvä omatunto ja sydän täynnä lempeyttä ja rakkautta, vailla kateutta ja ahneutta. Kuolemaa ei ollut. Tämä elämä ei ollut vain ajallista hengissä pysymistä, vaan hengellistä elämää Jumalan yhteydessä.
Mutta jotain hirvittävää tapahtui, sillä tekstimme sanoo: "Totinen
valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttansa saanut syntynsä, ja
maailma ei häntä tuntenut." On kuin lapsi ei tuntisi Isäänsä, kun maailma ei tunne Luojaansa. Ihmiset, jotka olivat saaneet Luojaltaan
elämän, olivat ilman elämää ja ilman yhteyttä Jumalaan. Synti oli
tullut väliin, lankeemus oli tapahtunut ja sen kautta kuolema – myös
meidän kuolemamme.
Jouluevankeliumilla on suuret ulottuvuudet. Se alkaa iankaikkisuudesta ennen aikojen alkua iankaikkisen Jumalan ja Luojan tyköä.
Siinä on sen korkeus. Mutta huimaava on sen syvyyskin. Se tulee
alas, langenneen, kuoleman alaisen, Luojaansa vastaan kapinoivan,
hengellisesti pimeän ihmiskunnan luo. Tänne Sana tuli lihaksi.
Iankaikkinen Elämä itse tulee meidän lihaamme, ottaa meidän syntitaakkamme omakseen, kärsii rangaistuksen meidän edestämme, vapauttaa meidät kuolemasta ja lahjoittaa meille oman itsensä, että me
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eläisimme – eläisimme jälleen todellista elämää Jumalan yhteydessä.
Kun Sana loi maailman, ei tarvittu muuta kuin sana. Ei tarvittu mitään
Jumaluuden ulkopuolella olevaa, ei alkumateriaa, ei kipinää eikä räjähdystä. Sana teki kaiken. "Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen" (Kol. 1:16). Ilman häntä ei ole luotu mitään. Kaikki on saanut
syntynsä hänen kauttaan. Kun sama Sana luo meidät uudestaan eli uudestisynnyttää meidät, se edellyttää joulun ihmettä, Jumalan Pojan ihmiseksi tuloa, hänen kärsimystään ja uhriaan.
Luominen, lankeemus, Jumalan Pojan lihaan tulo, lunastus ja uudestisyntyminen muodostavat kokonaisuuden. Syntiinlankeemus oli
isku Jumalan luomistöitä vastaan. Se oli kapinaan nousu Jumalan viisautta ja vanhurskautta vastaan. Harhaanjohdettu ihminen janosi tietoa ohi Jumalan ilmoituksen ja halusi päästä tiedossa Jumalan vertaiseksi. Tässä kapinassa ihminen tuhosi oikean hengellisen viisauden ja
hävitti maailmastaan Jumalan luoman rakkauden.
Sunnuntai oli ensimmäinen luomispäivä. Sunnuntai oli se päivä,
jolloin haudasta nousi uuden luomisen esikoinen, Jumalan "luomakunnan alku" (Ilm. 3:14). Hän oli se Sana, joka oli tullut lihaan. Hän
oli se Viisaus, joka sanoo itsestään: "Joka minut löytää, löytää elämän ja saa Herran mielisuosion. Mutta joka menee minusta harhaan,
saa vahingon sielullensa; kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat
kuolemaa" (Sananl. 3:35–36). Beetlehemin seimessä lepää syntiinlankeemuksen ja sen seurauksien vastakohta: kuuliaisuus, elämä,
rakkaus, viisaus, Jumalan luomakunnan uusi alku, itse Sana.
3. "Hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä
vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi
voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä
miehen tahdosta, vaan Jumalasta."
Siihenkin, että pääsemme tajuamaan ja omistamaan joulun ihmeen uskon kautta, tarvitsemme elämän Sanan. "Hän antoi voiman
tulla Jumalan lapsiksi." Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Sitä varten Johannes Kastaja, ”huutavan ääni”,
todisti ”Elämän Sanasta" ja kävi hänen edellänsä. Parannuksen saarna
sopii kaikumaan taivaallisen Kuninkaan edellä, sillä hän tuli sitä varten, että me uskoisimme ja pelastuisimme. Johannes Kastaja "tuli to-
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distamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen
kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, vaan hän tuli valkeudesta todistamaan."
Jumalan sanan saarna vaikuttaa uskoa Jeesukseen. Ihmeellinen
valkeus! Valkeus, joka loistaa pimeydessä ja jota pimeys ei käsitä.
Valkeus, joka valaisee meille Isän rakastavan sydämen, hänet, joka ei
säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi meidän syntiemme edestä. Meillekin on tämä Valkeus koittanut. Mekin iloitsemme. Synnin siteillä meidät oli vangittu kuoleman selleihin. Jumalan
Poika katkaisi kahleemme ja päästi meidät vapauteen. Meille on syntynyt Lunastaja.
Myös apostoli Johannes katseli tätä uskon silmin ja todisti: "Sana
tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen
kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta kuin ainokaisella Pojalla on
Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta."
Johannes näki Jeesuksen ruumiillisilla silmillään, jopa hänen kirkkautensakin. Siitä hän todistaa silminnäkijänä. Mutta loppujen lopuksi
vain usko tajuaa sen hengen silmin ja jää katselemaan hänen kirkkauttaan ja sitä, että hän on lihaan tullut Sana meidän autuutemme tähden.
Vain uskon silmin näemme, että hän on täynnä armoa ja totuutta. Tämä
on se valtava, suuri ilo, joka on ilmestynyt kaikelle kansalle, jokaista
varten, jokaisen uskottavaksi ja omistettavaksi.
Armo ja totuus kuuluvat yhteen. Kun Jumala armahtaa meitä syntisiä, hän on tosissaan. Hän myös menettelee totuuden ja oikeuden mukaan, sillä hänen armahtamisensa perustana on Jeesuksen täytetty työ.
Meidän ei tarvitse emmekä myöskään saa epäillä Jumalan armoa
ja rakkautta itseämme kohtaan, kun hän on meistä nähnyt niin suuren
vaivan. Jeesus on täynnä armoa. Se riittää meillekin. Tässä on jouluevankeliumin pituus ja leveys: Se sulkee sisäänsä kaikki aikakaudet, kaikki kansat idästä länteen ja pohjoisesta etelään, kaikki tieltä
pois poikenneet, kaikki langenneet, kaikki kelvottomat, myös meidät
ja meidän lapsemme. Sen tähden olkaamme turvallisin mielin: Katselkaamme mekin uskon silmin sitä kirkkautta, joka ainokaisella Pojalla on Isältä, kun hän on täynnä armoa ja totuutta.
1987.
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Ensimmäisenä joulupäivänä. II vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Toinen saarna tästä tekstistä.
Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän
oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan,
ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli
elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja
pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä
oli Johannes. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että
kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän
tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen
ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on
hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän
tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan
lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet
verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja
Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen
kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on
Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Joh. 1:1–14.
1. Mitä Sanan lihaan tuleminen merkitsee?
Apostoli Paavali tunnusti: "Minä tunnen hänet, johon minä uskon,
ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu" (2 Tim. 1:12). Ihmeellinen usko!
Tällaista uskoa tarvitsemme mekin. Uskoa, joka antaa meille Jumalan
tuntemuksen, uskoa, joka antaa meille varmuuden. Varmuuden siitä,
että Jumalan viha on lepytetty. Varmuuden syntien anteeksisaamisesta.
Varmuuden pelastuksesta. Varmuuden siitä, että tulemme kerran perille taivaan iloon. Tähän liittyy tärkeänä osana joulun sanoma Sanan lihaan tulosta.
Nykyaikaa vaivaa Jumalan olemassaoloa koskeva hämäryys, jopa
suorastaan pimeys. Emme ehkä ole pohjia myöten tiedostaneet, millaisen aivopesun kohteina olemme me kaikki niiden toimesta, jotka käyttävät sanaa, siis niiden, jotka kasvattavat, opettavat, kouluttavat, sivistävät, viihdyttävät, kirjoittavat ja tiedottavat. Todellinen, elävä Jumala
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salataan tai suljetaan ulkopuolelle, ja samalla annetaan sellainen kuva
kuin hänellä ei olisi mitään tekemistä kasvatuksen, sivistyksen, tieteen
ja median kanssa, saati yksityisen ihmisen tai kansakunnan arkisen
elämän kanssa.
Jumalan elämän ulkopuolelle rajaaminen ei pysähdy tähän, vaan
hänet halutaan rajata myös omantunnon ulkopuolelle. Sanotaan: ei saa
syyllistää. Kun ei ole syntiä, ei armollakaan ole paikkaa. Joulusta jää
pois sen varsinainen sanoma: "Teille on syntynyt Vapahtaja." Usko
vääristyy tämänpuoleisten etsimiseksi, ja rakkaudesta tulee itsekkyyttä.
Kuunneltuani aikanani yliopiston teologisen tiedekunnan luentoja ja
luettuani tutkintovaatimusten edellyttämiä teoksia, havaitsin, että Raamatun Kristuksella ei ollut siellä sijaa heidän teologian harjoituksessaan, puhumattakaan, että hänet olisi tunnustettu Herraksi. "Ei Jeesus
ollut koskaan tutkinut tieteellistä johdanto-oppia, ei hän ymmärtänyt
näistä asioista mitään", sanoi eräs professori minulle.
Tekstimme puhuu toisin, se sanoo: "Sana tuli lihaksi." Ymmärräthän tämän oikein? Apostoli Johannes puhuu siitä Sanasta, joka oli
alussa, Isän tykönä ja joka oli Jumala. Hän puhuu iankaikkisesta, persoonallisesta elämän Sanasta, Jumalan Pojasta. Kun "Sana tuli lihaksi",
se ei tarkoita, että Sana olisi muuttunut lihaksi, niin ettei hän sen jälkeen enää olisi ollutkaan Sana. Ei niin, vaan hän oli ja on yhä edelleen
persoonallinen Sana, Jumalan Poika, josta Johannes todistaa: "Me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella
Pojalla on Isältä." Hän oli siis lihaan tulleena edelleen Jumalan Poika,
hänellä oli edelleen jumalallinen kirkkaus, kunnia ja valtasuuruus. Kun
hän tuli lihaan, hän lihaan tulleena oli ja yhä edelleen on samalla kerralla sekä tosi Jumala että tosi ihminen. Kertoohan evankeliumi, että
hän on "Jumala meidän kanssamme."
Joulun tapahtuma Beetlehemissä tulee merkitykselliseksi ihmiselle,
jos hän tajuaa, että elävä, todellinen Jumala ilmestyi lihassa (1 Tim.
3:16). Tajuaa!? Ei sitä voi ihminen järjellänsä tajuta – se on mahdollista tajuta vain uskon kautta. Silloin on tähän yhdistettävä myös se
Raamatun opetus, että tämä sama Poika tulee takaisin kirkkaudessaan
ja tuomitsee maailman. Tämä kaikki on totta, ja se on todellisuutta,
jonka kanssa meistä jokainen kerran tulee tekemisiin, ehkä hyvinkin
pian. Silloin ei ole sama, mikä on suhteemme tähän Lapseen, uskommeko häneen vai hylkäämmekö hänet. Silloin ei ole sama, siirrämme-
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kö parannuksen tekoa epämääräiseen tulevaisuuteen, vai tulemmeko
nyt katumuksessa Jeesuksen eteen ja sanomme uskon rukouksen: Anna
anteeksi kaikki minun syntini nimesi tähden.
2. Ketkä ovat tämän todistajat?
Johannes Kastaja todisti Jeesuksesta. Tekstimme sanoo: "Oli mies,
Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan,
todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei
hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan." Apostoli
Johannes todistaa yhdessä toisten apostolien kanssa: "Me katselimme
hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla
on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta." Johannes Kastajan todistus on vahvistettu hänen marttyyrikuolemallaan, samoin monien apostoleitten todistus. Vaikka apostoli Johannes kuoli niin sanotun luonnollisen kuoleman, hänkin pysyi uskollisena vankeudessa ja vainoissa
kuolemaan asti. Nyt meillä on heidän todistuksensa apostolisessa sanassa, josta Vapahtaja itse sanoo: "Joka kuulee teitä, se kuulee minua;
joka hylkää teidät, hylkää minut."
Apostoleitten todistus ei ole kuollut kirjain, vaan se on Pyhän Hengen
sana ja todistus, hänen, josta Jeesus sanoi, että hän johdattaa kaikkeen totuuteen. Kun Pyhä Henki todistaa, hän puhuu sydämelle, omalletunnolle
ja antaa sisäisen vakuuttumisen siitä, että tämä on jumalallinen totuus.
Apostolien todistuksen kanssa yhtäpitävä on Vanhan testamentin profeetallinen sana. Vanhassa testamentissa profeetat usein sanovat: "Tämä on
Herran sana." Uusi testamentti lausuu siitä: "Kaiken piti käymän toteen,
mikä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa." Siihen Jumalan Seurakunta
sanoo Herraansa ylistäen: "Amen."
3. Mitä varten Sana tuli lihaan?
Mikä sitten on kaiken tarkoitus? Miksi Sana tuli lihaan?
Athanasioksen uskontunnustus lausuu sen lyhyesti: "meidän autuutemme, pelastuksemme tähden." Sitähän tekstimme meille julistaa,
kun se sanoo Sanaa elämäksi ja valoksi ja lisää: "Hän oli täynnä armoa
ja totuutta." Johannes Kastajan todistuksen tarkoituksena oli, että kaikki uskoisivat. Uskoisivat häneen, jonka kengän pauloja emme ole arvolliset edes maahan kumartuneina päästämään. Uskoisimme kaikki,
jokainen – sinäkin.
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Katso Sanan mahtia! Kaikki on luotu hänen kauttansa. Katso luomistekoja! Mikä valtava voima on ne saanut aikaan! Tämä majesteetillinen Sana kantaa maailmankaikkeutta sanallaan, jossa on voima. Hän
on tullut ihmiseksi ja kutsuu sinua uskomaan ja turvaamaan häneen
Pyhän Hengen antamalla voimalla. Jumalasta sanotaan: "Katso taivasten taivaisiin sinä et mahdu." Kuitenkin Elisabet sanoo neitsyt Marian
odottamaa lasta Herraksi, ja tietäjät tuovat Lapsukaiselle lahjoja, kultaa, mirhaa ja suitsuketta siten tunnustaen hänet Jumalaksi. Niin Ääretön omaksuu itseensä ihmisluonnon. Hän kutsuu meitä uskomaan. Hänen kutsunsa on vastaanottamisen arvoinen.
Jumalan Pojan lihaan tuloon liittyi se, että hän meidän autuutemme
tähden teki kaiken, mitä autuuden saamiseen tarvittiin. Tarvittiinhan
siihen paljon, koska syntimme oli kapina Jumalaa ja hänen hyvyyttään
vastaan, koska turmeluksemme oli niin syvä ja perin juurin läpikotainen, koska syntimme olivat niin lukuisat. Tarvittiin viaton Välimies,
hänen laintäyttämyksensä, hänen verenvuodatuksensa, hänen kuolemansa, tarvittiin Jumalan vanhurskaan vihan lepyttäminen ja kaikkien
hänen pyhän lakinsa vaatimusten täyttäminen. Sitä ei voinut tehdä muu
kuin tämä jumalihminen, mutta hän tekikin sen sitten aivan täydellisesti. Nyt koko autuus on pelkkää lahjaa, yksin Jumalan suurta armoa ja
rakkautta meitä kohtaan. Synnit on sovitettu, anteeksiantamus on jo
meille hankittu. Meille ilman valoa oleville, pimeyteen eksyneille on
loistanut ja yhä loistaa valo Kristuksen seimeltä ja julistaa: Teille on
syntynyt Vapahtaja, teidän syntinne ovat anteeksiannetut. Tämä kutsuu
uskomaan: Pane turvasi Herraan. Hän tuli tänne alas sinun veljeksesi,
jotta sinä saisit syntisi anteeksi ja pelastuisit.
Kutsu uskomiseen on aivan yleinen, kaikille tarkoitettu. Samalla se
on henkilökohtainen, juuri sinulle osoitettu. Sillä Kristus on koko maailman Vapahtaja ja sinunkin Vapahtajasi.
Ihminen torjuu kutsun uskoa monenlaisin verukkein. Kaikki ne kuitenkin kaatuvat siihen tosiasiaan, että meitä kutsuu uskomaan taivaan
ja maan Herra, joka itse on rakastanut meitä Beetlehemistä Golgatan
ristin kuolemaan asti.
Voi olla myös arkuutta uskoa. Joku voi kysyä: Saanko minä, näin
suuri syntinen, uskoa, että Jeesus on minunkin syntieni sovitus. Rakas
ystävä, kuule ja usko Raamatun sana: "Älä pelkää, sillä minä olen sinun
kanssasi; älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi: minä vahvis-
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tan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla
kädellä" (Jes. 41:10). Kukapa ei olisi suuri syntinen! Jos suuri syntinen
ei voisi saada anteeksi, kukaan ei voisi saada anteeksi. Mutta kun syntien
sovittaja on iankaikkinen Sana, ainokainen Poika, niin tämä sovitus pätee ja kelpaa Jumalalle. Sen Jumala osoitti herättämällä hänet kuolleista.
Rohkaistu siis uskomaan. Veisaahan Jumalan Seurakunta:
Tuhatta jos suuremmaksi,
Oisi luotu maailma
Ja sen synti painavaksi
Kuormaks' päälles koottuna,
Eipä Herra armoaan
Kieltäis sulta silloinkaan.
Herran laupeus sua kohtaan
Niin kuin liekki palaa, hohtaa.
Paul Gerhardt. VK 1938 nro 307:8.

Joku voi tuntea itsensä kylmenneeksi. Uskon asiat eivät tahdo olla
niin eläviä kuin toivoisi. Ihminen tuntee sen vuoksi levottomuutta, pelkoa ja kyselee omia kysymyksiään. Mikä neuvoksi? Sanasta vain kiinni, kiinni joulun sanomasta!
Juuri meille kylmenneille
Jeesus avuks tullut on
Kiitä, kiitä Herraa siitä
Usko vaikk oot mahdoton.
Nyt on sulla, nyt on mulla
Ilojuhla verraton.
Vilhelmi Malmivaara. VK 1938 nro 28:6.
Siitamaja 25.12.1996 ja Kihniö 26.12.1996.
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Ihmeiden ihme: Jumala tuli ihmiseksi
Ensimmäisenä joulupäivänä. II vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Kolmas saarna tästä tekstistä.
Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän
oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka
valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän
oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei
häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän
antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä
miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän
keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista
kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Joh. 1:1–14.
Jouluna riennämme hengessä seimen ääreen paimenten kanssa kumartamaan Jeesus-lasta. Käymme sinne neitsyt Marian ja Joosefin vierelle
pyhälle paikalle, sillä Kristuksen, Jumalan Pojan persoona ja läsnäolo
sanassa pyhittää ajan ja paikan. Tällä paikalla on riisuttava kengät jalasta, hiljennyttävä ja kuultava, mitä Jumala haluaa meille sanoa. Samoin
kuin Jumalan Poika ei ilmestynyt Moosekselle palavassa pensaassa kuluttavana tulena, hän ei seimelläkään ole kuluttava tuli, vaan sellainen,
joka antaa kylmenneisiin, pimeisiin sydämiimme iankaikkisen elämän
valon ja lämmön, joka sulattaa roudan sydämistämme.
Seimen äärellä kuulemme, kun Jumala puhuu meille sanassaan
Seimen äärellä on karistettava pois omat ajatukset ja kuultava
Sanaa, joka on puhunut ja joka yhä puhuu meille jumalallisessa ilmoituksen sanassa, Pyhässä Raamatussa. On kuultava Sanaa, joka

Ihmeiden ihme: Jumala tuli ihmiseksi

ilmoittaa nimekseen: ”Minä olen se, joka minä olen” (2 Moos. 3:14).
Hän on se, joka on alusta ollut, joka nyt on ja joka on oleva iankaikkisesti. Hän on elämän Sana, jonka apostolit omin silmin näkivät,
jota he käsin koskettelivat ja joka asui meidän ihmisten keskellä. Hän
ilmaisi kirkkautensa valitsemilleen todistajille, että me uskoisimme
häneen ja pelastuisimme hänen kauttansa. Hänestä apostolit Raamatussa puhuvat. Hänen kauttansa on luotu kaikki, mikä on, ja ilman
häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänen ihmiseksi tulonsa ei ollut näennäinen, vaan todellinen. Hän makasi seimessä,
varttui, liikkui, nukkui, toimi, iloitsi, itki, puhui, kärsi ja kuoli. Niin
myös se sovitus, jonka hän sai aikaan, on todellinen. Se koskee kaikkia. Se pelastaa varmasti jokaisen, joka hänen nimeensä turvaa.
Miten hän, joka ei mahdu taivasten taivaisiin, voi tulla luomaansa
maailmaan, vieläpä omaksua itseensä ihmisluonnon neitsyt Marian
syntisestä persoonasta ilman syntiä? Kuinka hän voi kasvaa ja varttua
kohdussa, syntyä ja kulkea normaalin ihmiselämän vaiheet täyteen
miehuuteen? Se on ihme ja sellaisena meidän järjellemme käsittämätön, ylen korkea asia. Me voimme vain nöyrinä tunnustaa, että Jumalan tiet ovat meidän teitämme paljon korkeampia. Meidän käsityskykymme ei niitä tavoita.
Vielä käsittämättömämpi turmeltuneelle järjellemme on se syy,
miksi Jumalan iankaikkinen Poika tuli ihmiseksi ja miksi taivaallinen
Isä lähetti hänet tänne alas. Tämän syyn Raamattu ilmaisee tässä ikiihanassa sanassa: ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän
antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh. 3:16). Tämä syy
on rakkaus, rakkaus langennutta, kadotustuomion ansainnutta ihmiskuntaa kohtaan. Kuinka pyhä Jumala, joka on vanhurskas sekä olemuksessaan että teoissaan voi rakastaa synnin tekijöitä, vieläpä niitä,
jotka vihaavat häntä, kapinoivat häntä vastaan ja tekevät toisin kuin
hän on sanonut? Kuinka hän voi rakastaa niitä, jotka kaikessa luontaisessa hengellisyydessäänkin ovat vastoin sitä Jumalan kuvaa, joksi
hän heidät loi? Kuinka hän voi lähettää Poikansa maksamaan syntivelkamme? Tällainen uhrautuva rakkaus Jumalassa olkoon uskomme, ihmetyksemme ja ihailumme kohde.
Ihmetystämme ei lainkaan vähennä se, mitä lunastustehtävän vastaanottaminen Pojalle merkitsi. Se merkitsi kärsimystä, vertaansa vailla
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olevaa tuskaa, Jumalan hylkäämäksi joutumista äärimmäisessä pimeydessä ja kuolemassa. Ristin synkkä varjo on Jeesus-lapsen yllä jo seimessä. Ristillä on myös valo siinä pimeydessä, missä Jumala hylkäsi
Poikansa kuolemaan ja missä luontokin pimeni. Se on se kuuliaisuuden
valo, joka oli Pojalla seimeltä aina siihen hetkeen, kun hän jätti henkensä Isän käteen. Se oli se rakkauden kirkkaus, joka hänestä säteili
syntisiin. Ristin musta varjo oli kärsimys Kristukselle, mutta kuuliaisuuden valo on iankaikkinen elämä meille lain rikkojille.
Puhukoon siis meille seimeltä Jumalan ilmoitussana, tuo pyhä, suloinen evankeliumi lohdun ja ilon sanoja ja vaietkoot pimeän järkemme vastaväitteet. Lain tuomitsemalle, kauhistuneelle omalletunnolle tämä persoonallinen iankaikkinen, lihaan tullut Sana antaa pääsyn lain alta, vapautumisen tuomiosta ja sydämelle suloisen rauhan syntien anteeksisaamisessa. Siinä on Jumalan joululahja, yllätyslahja, tosin ennalta luvattu, mutta
sellainen, "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen
sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat" (1 Kor. 2:7). Sen hän täällä antaa armosta, lahjana syntisille, heikoille ja voimattomille, jumalattomille (Room. 5:6–8), meille, jotka emme
vähimmässäkään määrin ole sitä ansainneet.
Seimen äärellä uskokaamme Sanaan
Kun paimenet kuulivat kedolla enkelin ilmoituksen, he sanoivat:
"Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut
ja minkä Herra meille ilmoitti." (Luuk. 2:15) Paimenet uskoivat enkelin välittämän sanan Herran ilmoitukseksi ja olivat varmoja siitä,
että Vapahtaja oli syntynyt maailmaan. Samanlainen uskon varmuus
on apostoli Johanneksella, kun hän sanoo: ”Sana tuli lihaksi ja asui
meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä
armoa ja totuutta.” Joulun ihmettä ei voi selittää eikä sitä voi tehdä
nykyihmiselle helpommaksi lähestyä tai uskoa. Sitä, mikä kerran on
tapahtunut, ei voi muuttaa toiseksi.
On vain yksi oikea tapa kuulla joulun evankeliumia. Se tapa on
sellainen usko, kuin paimenilla oli. He eivät lähteneet Beetlehemin
talliin vakuuttuakseen enkelin ilmoituksen paikkansapitävyydestä,
vaan he lähtivät, koska he uskoivat enkelin sanan Herran sanaksi ja
olivat varmoja, että siellä on kaikki, niin kuin Herra heille ilmoitti.
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Enkeli oli sanonut: ”Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka
on Kristus…” Tämä merkitsi sitä, että syntien sovittaja oli tullut keskellemme. Se merkitsi myös sitä, että lupaukset hänen tulostaan olivat täyttyneet, sillä hän oli Kristus eli luvattu Messias. Valtava asia:
vuosituhanten odotus oli täyttynyt. Vuosituhansiksi eteenpäin maailman loppuun asti ihmiskunnalle oli tullut toivo.
Tällaisen uskon mekin tarvitsemme. Jos meillä on usko Vapahtajaan, niin meillä on myös synnintunto, sydämen tietoisuus siitä, että
olemme rikkoneet Jumalan tahdon ja ansainneet hänen rangaistuksensa. Ei se, joka hyvin näkee, sytytä valoa. Sanoihan Jeesus niille, jotka
eivät uskoneet häneen: ”Te sanotte: 'Me näemme'; sen tähden teidän
syntinne pysyy" (Joh. 9:41). Jos meillä on synnintunto omantunnon
syyttäessä, meillä on Vapahtajan tarve, sillä itse emme voi hyvittää
syntejämme. On ilo syntiselle saada kuulla, että Vapahtaja on tullut
maailmaan ja hankkinut meille pääsyn taivaallisen Isän luo hänen lapsikseen. Tekstimme sanoo: ”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan,
hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen
nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä
miehen tahdosta, vaan Jumalasta.” Todellinen joulu koetaankin, kun
Jeesus uskon kautta syntyy sydämiimme ja saamme omistaa hänet armolupauksista uskolla vanhurskaudeksemme. Hänessä saamme syntimme anteeksi ja kelpaamme Jumalalle.
Kun Jumalan laki on satuttanut sydäntämme, olemme arkoja ja
kyselemme, onko Jumala minulle, näin suurelle syntiselle armollinen,
onko Jeesus tullut minunkin Vapahtajakseni, onko hän sovittanut
myös minun syntini. Tekstimme todistaa meille, että hän on elämä ja
että hän on valo, että hän on armo ja totuus. Katso seimelle, katso
ristille, katso tyhjään hautaan. Jeesus on sinulle elämä kuolleista ja
valo pimeyteesi. Hän on armo tuomitulle. Hän on totuus valheen eksyttämälle. Hän on koko maailman Vapahtaja. Hän on sanonut: ”Sitä,
joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos” (Joh. 6:37). Käy vain
rohkeasti Jeesuksen luo ja usko. Hän on Vapahtajasi. Hän on taivaallisen Isän joululahja sinulle.
Siitamaja 25.12.2005. Virret: 32; 416; 22:1–5; 14:1,4,5; 21:1–4, 8–10.
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Haluamme kuulla perinteisen
joulun sanoman
Ensimmäisenä joulupäivänä. II vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Neljäs saarna tästä tekstistä.
Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän
oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan,
ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli
elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja
pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä
oli Johannes. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että
kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän
tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen
ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on
hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli
omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta
kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan
lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet
verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja
Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen
kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Joh. 1:1–14.
Haluamme viettää perinteisen joulun: veisata tuttuja jouluvirsiä, kuulla
saarnattavan Jeesus-lapsesta ja itämaan tietäjien tavoin kumartaa häntä.
Antakoon Pyhä Henki meille Sanan kirkkautta löytääksemme oikean
joulun.
Sua, Vapahtaja rukoilen,
Sit' älä multa kiellä:
Tää ota sydän syntinen
Asuaksesi siellä
Sen valtiaana ainiaan,
Niin että murheissani saan
Sult' avun, lohdutuksen.
Paul Gerhardt. VK 1938 nro 14:6.
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Voidaksemme viettää perinteistä joulua meidän on tarpeen löytää se,
mikä kedon paimenten joulussa oli olennaista. Onhan kysymyksessä
Kristuksen syntymäjuhla, hänen, josta Jumalan sana sanoo: "Jeesus
Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti" (Hebr. 13:8). Paimenten joulussa oli kysymys juuri tämän henkilön maailmaan tulosta. Enkeli sanoi: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon,
joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa" (Luuk. 2:10–11).
Joulun suuri ilo sisältyy toisaalta siihen persoonaan, joka tuli keskellemme, ja toisaalta siihen työhön, jonka hän teki meidän hyväksemme.
1. Kuka tuli maailmaan?
Saarnatekstimme on apostoli Johanneksen evankeliumista. Johannes
kirjoitti evankeliuminsa vanhalla iällään. Tiedämme, että jo silloin oli
noussut vaarallisia harhoja, jotka koskivat Kristuksen persoonaa. Niiden
mukaan Beetlehemin talliin syntyi vain tavallinen ihminen, ei tosi Jumala. Jos Seimen lapsi ei ole tosi Jumala, koko usko on iankaikkista
pelastusta ajatellen aivan turha, sillä koko maailman syntejä ei voi sovittaa pelkkä ihminen. Toisen harhan mukaan Jeesuksen tulo ihmiseksi
oli näennäinen. Silloin olisi näennäistä myös hänen kärsimyksensä, eikä
syntien sovitusta olisi todella tapahtunut.
Apostoli Johannes haluaa säilyttää evankeliumin kaikille ajoille ilosanomana. Kun hän kirjoittaa evankeliuminsa, hän on viimeinen elossa
oleva apostoli. Hän näkee pyhäksi tehtäväkseen varjella kristikunta oikeassa Jeesuksen tuntemisessa. Hän kirjoittaa: Jeesus Kristus "on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä" (1 Joh. 5:20). Heti evankeliuminsa
alussa hän kirjoittaa ensi sanoikseen: "Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt
mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt."
Johannes tuo esille selkeästi, kuka Jeesus on. Hän puhuu Jeesuksesta
Sanana eli Logoksena. Tätä sanaa käyttivät myös harhaopettajat, mutta
Johannes säilyttää sanalla Vanhassa testamentissa olevan merkityksen.
Se puhuu vastaavasti Sanasta ja Viisaudesta. Kreikkalainen maailma
puhui järjestä. Sana on persoona, joka on ollut alussa ennen kuin mitään
oli luotu. Kaikki, mikä on syntynyt, on syntynyt hänen kauttaan. Tie-
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demiehet, jotka eivät Jumalaa tunne, pohtivat, mistä maailma on saanut
alkunsa; uskovalle se ei ole ongelma. Kaikki on luotu Jumalan Sanalla
ja pysyy saman Sanan varassa voimassa. Tästä sanasta apostoli sanoo:
"Sana oli Jumala."
Kun vietämme perinteistä joulua, juhlimme Jumalan Pojan maailmaan tuloa. Kirjeissään apostoli Johannes sanoo sitä "lihaan tulemiseksi" (1 Joh. 4:2; 2 Joh. 7). Jumala pysyi Jumalana. Hän ei muuttunut ihmiseksi, vaan hän syntyi ihmiseksi siten, että hän koko ajan pysyi tosi
Jumalana. Vapahtajamme Kristus Jeesus on siis samanaikaisesti sekä
tosi Jumala että tosi ihminen. Herra omaksui persoonaansa todellisen
ihmisluonnon neitsyt Mariasta ilman hänen syntisyyttään. Olihan Herran enkeli sanonut Marialle: "Se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman
Jumalan Pojaksi" (Luuk. 1:35).
Tätä tapahtumaa kristikunta on viettänyt juhliessaan joulua. Kirkkoisä Ambrosius, joka eli 300-luvulla, veisasi näin:
Jeesus Kristus meille nyt
Neitseestä on syntynyt.
Ihmiseks on Jumala
Tullut tänne taivaasta.
Isän on hän vertainen,
Yhtä iankaikkinen,
Hallitsee nyt Isänsä
Oikealla kädellä.
Ambrosius. VK 1938 n:ro12:1,6.

Virren saksansi Martti Luther ja suomensi Hemminki Maskulainen
vuoden 1614 virsikirjaan.. Se on perinteinen, hyvä virsi.
Sillä, että Jumala tuli ihmiseksi, on meille suuri merkitys. Vaikka
tähän tapahtumaan ei olisi liittynyt syntisen maailman sovittamista Jumalan kanssa, se olisi jo sinänsä juhlimisen arvoinen ja vertaansa vailla
oleva tapahtuma. Apostoli Johannes kuvaa sen merkitystä sanomalla
Sanaa valoksi ja elämäksi. Varmasti hänellä on mielessä Vanhan testamentin puhe tästä maailmasta kuoleman varjon maana. Jeesus on pimeän varjon ja kylmän kuoleman vastakohta; hän on valo ja elämä.
Aadamin lankeemuksen jälkeen tässä maailmassa on nyt ensim-
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mäinen ihminen, joka on olemukseltaan valo ja elämä. Sillä koska hän
on tosi Jumala, hänessä ei voi olla syntiä eikä kuolemaa. "Hänessä oli
elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja
pimeys ei sitä käsittänyt", sanoo tekstimme Jeesuksesta.
Jotta meillä olisi perinteinen joulu, tuo paimenten, Johanneksen,
Ambrosiuksen, Lutherin ja Hemminki Maskulaisen joulu, meidän on
tarpeen kysyä:
2. Mitä varten Jeesus tuli?
Tästä tekstimme lausuu: "Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan,
hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta,
kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta."
Hän tuli sitä varten, että meistä tulisi Jumalan lapsia. Lapsi on vanhempiensa huolenpidon kohde. Lapsi on osallinen kaikesta siitä, mitä
hänen vanhemmillaan on. Jumalan lapsi on Jumalan silmäterä ja hänen
rakkautensa kohde. Jumalan lapsella on omanaan taivasten valtakunta ja
autuus. Sitä varten Jeesus tuli, että tämä kaikki olisi ikuisesti meidän
omamme. Hän tuli juuri sinua varten.
Kun kirkkoisä Hieronymos noin 1600 vuotta sitten oleskeli Beetlehemissä ja katseli Jeesuksen synnyinpaikkaa, hän mielessään keskusteli Jeesuksen kanssa. Hän sanoi: "Minun täytyy antaa jotakin sinua itseäsi varten tai muuten menehdyn murheeseeni." Tähän Jeesuslapsi vastasi: "Rakas Hieronymos, kun sinä olet noin antelias, niin
tahdon sanoa sinulle, mitä voisit antaa minulle: anna minulle syntisi,
paha omatuntosi ja kadotustuomiosi." Hieronymos kysyi: "Mitä sinä
niillä teet?" Jeesus-lapsi vastasi: "Tahdon ottaa ne harteilleni... tahdon kantaa syntisi ja ottaa ne pois." Silloin Hieronymos liikuttui ja
sanoi: "Ah, Jeesukseni, rakas lapsonen, kuinka onkaan sydämeni heltynyt! Ajattelin, että sinä tahtoisit minulta jotakin hyvää, mutta päinvastoin sinä tahdot kaikkea sitä, mikä minussa on pahaa. Ota siis vastaan, mikä on minun omaani, ja anna minulle, mikä on sinun omaasi,
niin olen vapaa synneistäni ja olen varma siitä, että perin iankaikkisen elämän." (Ks. Luterilainen 1969, s. 316.)
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Tätä on perinteinen joulu: onnellinen vaihto. Jeesus tuli maailmaan
ja otti päälleen syntimme ja antoi meille oman vanhurskautensa ja syntien anteeksisaamisen. Jeesukselle se merkitsi kärsimyksen alaista elämää ja lopulta ristin kuolemaa. Meille se merkitsi syyllisyydestä ja rangaistuksesta vapauttamista sekä iäistä autuutta. Saamme omistaa Jumalan armon ja uskossa luottaa siihen, että kaikki syntimme ovat Kristuksessa anteeksiannetut.
Ajan myötä evankeliumin kirkkaus hävisi pitkäksi aikaa. Ajateltiin,
että ihmisen on itse pahasta luopumalla tehtävä itsensä taivaskelpoiseksi. Jotakin avitusta siinä tosin uskottiin Jeesukselta saatavan, mutta perinteinen raamatullinen pelkkä armosta yksin uskon kautta pelastuminen oli pahasti pimentynyt. Silloin Jumala armossaan herätti kirkolleen
uskonpuhdistajan, Martti Lutherin. Hän pureutui suurissa hengellisissä
taisteluissa Pyhän Raamatun sanaan ja löysi sieltä evankeliumin. Taas
saarnattiin perinteistä joulua, omattunnot vapautuivat ja löytyi autuuden
ilo.
Luther korosti Jeesuksen tekoa ja sitä, että se koski kaikkia, jokaista
ihmistä. Hän sanoi: "Kristuksen, ainosyntyisen Pojan, meidän Herramme ja Vapahtajamme vanhurskaus on niin suuri, että se voisi vanhurskauttaa lukemattoman monet maailmat. 'Hän vanhurskauttaa monet',
hän sanoo, se tarkoittaa kaikki. Siksi se tulee ymmärtää kaikista sanotuksi, koska hän tarjoaa vanhurskauttaan kaikille, jonka myös saavat ne
kaikki, jotka Kristukseen uskovat, tämän sanan mukaan [Mark. 16:16]:
'Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu.'" (Jesajan kirjan 53. luvun selitys. Jes.
53:11:n johdosta. Vuodelta 1544. W2 VI, 720,197.)
Vielä Luther sanoo ihanasti: "Jos Kristus itse tuli vikapääksi kaikkiin
niihin synteihin, joita me kaikki olemme tehneet, olemme siis päästetyt
kaikista synneistä, emme kuitenkaan itsemme, omien tekojemme tai
ansioittemme nojalla, vaan hänen kauttansa." (Gal. 3:13:n johdosta, Galatalaiskirjeen selitys 1957, s. 337. Vuodelta 1531/1535. W2, 373.)
Tällaisesta opetuksesta löytyy sielulle turva. Kaikkien synnit on jo
sovitettu. Kristus on koko maailman Vapahtaja. Hyvä on uskoa häneen.
Hyvä on yhä uskoa näin perinteisen turvallisesti Jeesukseen. Aivan niin
kuin Hemminki Maskulainen 1600-luvun alussa veisasi suomeksi Hieronymoksen virttä, sitä samaa, mitä Luther lauloi omalla kielellään ja
josta jo osan kuulimme ja jossa sanotaan myös näin:
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Ainut Poika Jumalan
Tuli tänne vaivahan.
Synnittä on syntynyt,
Syntein tähden kärsinyt.
Jumala ja ihminen
Auttajamme armoinen,
Rauhan ompi rakkahan,
Tuonut luota Jumalan.
Isän luota lähtenyt,
Isän luona taas on nyt.
Voitti vallat turmion,
Taivaan aukaissut hän on.
Ambrosius. VK 1938 nro 12:3–5.

Siitamaja 25.12.1999. Virret VK 1938: 14:1,4,5; 416; 32; 21:1–7; 21:8–10.

189

190

Joulun sanoman suuri arvo
Ensimmäisenä joulupäivänä. III vuosikerta. Epistolateksti.
Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja
kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset
himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä
maailmanajassa, odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja
suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden
ilmestymistä, hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen
omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Tiit. 2:11–14.
Monenlaisen joulukiireen keskellä saatamme kysellä, mitä varten oikeastaan vietämme joulua ja mikä on sen varsinainen merkitys. Tekstimme tuo kiteytetysti esille joulun sanoman ja sen suuren arvon.
Kiinnitämme ensiksi huomiomme siihen, että
1. Joulun sanoma tuo meille suuren ja arvokkaan lahjan
Jumalan sana asettaa meidät ihmiset Jumalan edessä samaan
asemaan riippumatta syntyperästä, yhteiskunnallisesta asemasta, varallisuudesta, tiedoista tai taidoista tai jostakin muusta ajallisen elämän asiasta. Olemme kaikki lähtöisin Aadamista, ja siinä mielessä
toistemme veljiä ja sisaria. Olemme kaikki tulleet tähän maailmaan
yhtä alastomina ja lähdemme yhtä riisuttuina. Emme voi viedä mukanamme sitä, minkä lyhyen elämämme aikana olemme saaneet tai
hankkineet. Tämä antaa meille kaikille yhtäläisen ihmisarvon.
Myös hengellisessä suhteessa me koko ihmiskunta olemme kahdessa asiassa yhdenvertaisia. Olemme kaikki syntisiä, ja Jumalan armo on kaikkia varten.
Syntisyydestämme Raamattu sanoo: "Ei ole ketään vanhurskasta,
ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään"
(Room. 3:11–12).
Jumalan edessä emme voi kerskata olevamme muita parempia,

Joulun sanoman suuri arvo

vaan hänen edessään meidän tulee nöyrtyä ja tunnustaa syntimme.
Meille nöyryytetyille, ansiottomille syntisille joulun sanoma tuo ihmeellisen, lohdullisen viestin. Tekstimme sanoo sen näin: "Jumalan
armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille." Tässä on laupias
yhdenvertaisuus. Jumalan rakkaus Kristuksessa koskee kaikkia. "Niin
on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa,
ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä."
Armo on ilmestynyt
Jumalan armo on "ilmestynyt". Tämä sana "ilmestynyt" tekee
asian konkreettiseksi, todelliseksi ja vahvaksi. Armo ei jäänyt vain
joksikin aatteeksi tai julistukseksi, vaan Jumalan Poika syntyi ihmiseksi, otti päälleen meidän syntimme, kärsi ja kuoli niiden tähden.
Näin hän hankki meille armon ja anteeksiantamuksen. Siten armo
ilmestyi meille.
Lähes joka talvi kuulemme uutisia, että pilkkijöitä on pelastettu
Laatokalla ajelehtivilta jäälautoilta. Kun helikopteri lähestyy hukkumisvaarassa olevia, he tuskin ensiksi ajattelevat: "Pelastajat saapuvat", vaan: "Pelastus tulee. Pääsen turvaan." He kohdistavat välittömästi tapahtuman itseensä. Samoin silloin, kun Jumalan Poika tuli
ihmiseksi meitä auttamaan, ettemme hukkuisi iankaikkisesti, Jumalan
armo ilmestyi. Pelastajan mukana tuli meille pelastus, pelastus synnin
vallasta, Jumalan vihasta, lain tuomiosta ja kadotuksesta. Se ei tullut
teoreettisena tai filosofisena asiana, vaan käytännössä juuri meidän
pahaan tilanteeseemme pelastamaan meidät.
Kaikille uskolla vastaan otettavaksi
Tekstimme haluaa korostaa vielä sitä, että armo ilmestyi kaikille.
On helppoa ajatella yleisesti, että Jumalan armo koskee kaikkia, mutta tosi paikan tullen sen soveltaminen omalle sydämelle on niin vaikea asia, että sen uskomiseen tarvitsemme Jumalan oman sanan ja
Pyhän Hengen vaikutuksen. Kun synti tulee eläväksi tunnolle, se ajaa
ihmisen omantunnon kauhuihin, aivan kuin helvettiin. Siinä tilassa
ihminen ajattelee, että armo on muita varten, mutta se ei koske häntä,
sillä hän on niin suuri syntinen. Tie Jumalan luo näyttää olevan tu-
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kossa. Tällaisen ajatuksen torjumiseksi Jumala on nähnyt hyväksi
vakuuttaa Sanassaan, että armo on ilmestynyt kaikille. Pelastajan
mukana on tullut pelastus jokaista varten, jonka kuka tahansa saa uskoa koskevan itseään..
Joulun sanoman suuri merkitys on juuri siinä, että pelastus, jonka
Jeesus toi, on kaikille. Jouluevankeliumissa enkeli sanoo: "Minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle." Lähetyskäskyssään Jeesus sanoi: "Menkää kaikkeen maailmaan", "Saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille" sekä: "Tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu." Jumalan sydämellinen, hyvä tahto
on, että kaikki kuulisivat evankeliumin, uskoisivat sen ja pelastuisivat. Vielä Raamattu sanoo: "Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra,
Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että
jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää" (Hes. 33:11).
Kun evankeliumi tulee kuuluviimme, siinä Jeesus saapuu pelastus
mukanaan ja antaa sen jokaiselle, joka uskoo. Hän ei sulje ketään
pois. Joulun sanoma on suuri aarre ja korvaamaton lahja. Se on lahja
Jumalalta ansiottomalle syntiselle. Siinä on joulun sanoman ihana
merkitys. Sinäkin saat sen uskoa ja omistaa sielusi turvaksi.

192

Joulun sanoman suuri arvo

prosenttisesti syntisiä, ja siksi tarvitsemme jatkuvaa kasvatusta.
Uskon kautta Kristukseen ja hänen armoonsa meistä on tullut
Jumalan kansa, Kristuksen verellä puhdistettu. Tämä kansa on erilainen kuin kaikki tämän maailman kansat. Niillä on ajalliset päämäärät.
Jumalan kansalla on iankaikkisen elämän toivo, kun se odottaa suuren Jumalansa ja Herransa Kristuksen kirkkauden ilmestymistä.
Odottaessamme Herraamme aika ei käy pitkäksi. Sillä Jumalan
kansa ahkeroitsee tehdä hyviä tekoja, – ei vain jouluna, vaan läpi
vuoden. Hyvyyttä ei tule osoittaa vain niille, jotka voivat siitä kiittää
ja sen palkita, vaan sitä tulee osoittaa kaikille kiitosta odottamatta ja
varsinkin niille, jotka eivät edes kykene kiittämään. Puhdistetulla
kansalla on puhtaat päämäärät ja pyyteettömät teot. Hyviä tekoja ovat
kaikki oikeat Jumalan käskyjen mukaiset uskossa tehdyt teot. Näitä
tekoja ei tehdä kerran päivässä tai satunnaisesti, vaan niitä ahkeroidaan tehdä kaiken aikaa. Ne eivät ole joitakin erikoisia tekoja, vaan
usein hyvin arkisia ja tavanomaisia tekoja, joilla osoitamme rakkautta
lähimmäistämme kohtaan. Emme unohda myöskään todistusta Vapahtajastamme. Sillä autamme lähimmäistämme Jumalan armon
osallisuuteen.
Siitamajalla 25.12.2006. Virret VK 1938: 21:1–7; 19; 24:1–4,7; 32; 21:8–10.

2. Joulun sanoma antaa meille suuren ja jalon velvoituksen
Kun Jumalan armosana synnyttää meidät uudesti ja palauttaa
meidät nauttimaan jo pyhässä kasteessa saamaamme armoa, se samalla uudistaa sydämemme. Tekstimme sanoo: "Jumalan armo...
kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset
himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä
maailmanajassa." Saamme sekä halun että voimaa Jumalan mielen
mukaiseen elämään. Saamme korkeita, jaloja elämänarvoja, kuten
siveyden, vanhurskaan elämäntavan ja jumalisuuden. Armo "kasvattaa" siihen. Se sisältää sekä kiellon toimia Jumalan tahtoa vastaan
että käskyn toimia Jumalan tahdon mukaan. Sikäli ja siinä määrin
kuin tätä uskovissa tapahtuu, se johtuu armon vaikutuksesta, ja siitä
kuuluu kiitos Jumalalle.
Se, että armo kasvattaa meitä jatkuvasti, merkitsee sitä, että me
olemme keskenkasvuisia. Me emme näet voi tässä ajassa saavuttaa
elämässä täydellisyyttä. Olemme vanhan ihmisemme puolesta sata-
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Ensimmäisenä joulupäivänä. III vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Ensimmäinen saarna tästä tekstistä.
Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli
kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan
olevan raskaana Pyhästä Hengestä. Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi
hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso,
hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin
poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä
on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun
on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa
heidän synneistänsä." Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen,
minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Katso, neitsyt
tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme. Herättyään unesta Joosef teki, niin kuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä. Matt. 1:18–24.
Tämäkin joulu kutsuu meidät Vapahtajan luo, joka on sanonut: "Minä
olen tie, totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun
kauttani" (Joh. 14:6).
Joulun sanomassa on jotakin hyvin poikkeuksellista ja ainutlaatuista, samalla mukaansa tempaavaa ja kiehtovaa.
1. Joulun sanoma on ainutlaatuinen, koska se
kertoo Jumalan rientäneen ihmistä auttamaan
Ihmisen omaantuntoon on kirjoitettu, että Jumala on olemassa ja
että ihminen on hänelle tilivelvollinen ja syntiensä tähden velallinen.
Tästä johtuu, että ihminen pakenee Jumalaa ja yrittää löytää keinoja
päästä piiloon. Raamattu ei puhu ainoastaan ensimmäisten ihmisten
paosta ja piiloutumisesta Paratiisin puiden sekaan, vaan kaikki ihmiset
pakenevat Jumalaa luonnollisessa tilassaan. Johannes Kastaja kysyy:
"Kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?" (Matt. 3:7).
Vapahtaja itse lausuu: "Kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pa-
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koon?" Hebrealaiskirjeen kirjoittaja asettaa saman kysymyksen:
"Kuinka me voisimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta" (Hebr. 2:3).
Lopun ajan epäuskoisten tuskaa Ilmestyskirja kuvaa heidän sanoillaan: "Maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät vuoriin ja vuorten rotkoihin ja
sanoivat vuorille ja kallioille: 'Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan
vihalta'" (Ilm. 6:15–16).
Paossa, vihaa peläten, ilman rauhaa elää ihminen ilman Kristusta.
Miten moninaisia selityksiä ihminen onkaan keksinyt vapautuakseen
kohtaamasta todellista Jumalaa. On pakanauskontoja, ideologioita,
elämänfilosofioita, kehitysoppia, viihdettä, rockia, jopa hyväntekeväisyyttä. Jumalaa ei kuitenkaan pääse pakoon. Ihminen ei voi itse ansaita
pelastustaan. Jeesus sanoo: "Jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi" (Joh. 3:20).
Siinä syy pakenemiseen.
Miten vastakkainen onkaan joulun sanoma. Kun ihminen pyrkii itse
lepyttämään Jumalan päästäkseen hänen vihaansa pakoon, niin joulun
evankeliumi sitä vastoin kertoo meille Jumalan rakkaudesta. Hän lähetti Poikansa maailmaan, että me voisimme tulla valkeuteen nuhdeltaviksi pahoista teoistamme. Hän ei nuhtele meitä kostaakseen meille
ansiomme mukaan, vaan vetääkseen meidät armollaan tykönsä. Armon
voi näet ottaa vastaan vain se, jolla on synnintunto. Tässä on kolme
suurta vastakohtaa. 1. Ihminen pelkää vihaa, Jumala kuitenkin rakastaa
häntä. 2. Ihminen itse tahtoo ansaita autuuden itselleen, Jeesus on sen
jo hankkinut meitä varten ja Jumala antaa sen armosta, lahjana. 3. Ihminen yrittää itse päästä ylös Jumalan luo, Jumala tulee alas ihmisen
luo.
Tekstimme sanoo, että lapselle oli annettava nimi Jeesus, sillä hän on
vapahtava kansansa heidän synneistään. Samalla hänen nimensä on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Jumala on ihmiseksi tulleena, alhaalla, meidän luonamme, syntien sovittajana, syntisten Vapahtajana! Tällaista
sanomaa ei yksikään ihminen ole keksinyt. Jumala on sen ilmoittanut.
Raamattu sanoo evankeliumia sellaiseksi, "mitä silmä ei ole nähnyt, eikä
korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut". Joulun evankeliumi on niin suurta Jumalan viisautta, ettei meidän järkemme sitä käsitä.
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Kuitenkin lapsenomainen usko omistaa sen ja löytää turvan pahaa omaatuntoa, Jumalan lain syytöksiä, kiusaajan ahdistelua, jopa Jumalan vihaa
vastaan. Kun Jumala itse on rientänyt avuksemme, meillä ei ole mitään
hätää.
2. Joulun sanoma on ainutlaatuinen, koska Jumalan
Poika tuli auttamaan meitä ainutlaatuisella tavalla
Kun ihminen ei halua tulla valkeuteen, vaan jää pimeyteen, hän ei
halua uskoa myöskään sitä tapaa, jolla Jumala tuli ihmiseksi.
On jotakin hämmästyttävää siinä, että evankeliumi piti julistaa koko
maailmassa, kaikille ihmisille: rikkaille, köyhille, järkeville, tyhmille,
oppineille, oppimattomille. Siitä huolimatta, se on sellainen kuin se on:
Jumalan Poika tulee ihmiseksi sikiämällä Pyhästä Hengestä ja syntymällä neitsyt Mariasta. Kysy keneltä älyniekalta tahansa, olisiko tällainen
sopiva sanoma, jolla lähestyä maailmaa ja saavuttaa suuria voittoja Kristukselle. Kysy tämän päivän hienostolta tai kadun mieheltä: Onko tämä
se sanoma, joka antaa toivon maailmalle, ja saat vastaukseksi: Kaikkea
muuta voi edes kokeilla, tämä taas ei ole edes kokeilun arvoinen. Siitä
huolimatta Jumalan vastaus on joulun evankeliumi, Jumalan Pojan neitseellinen syntymä, Kristuksen kärsimys, kuolema ja ylösnousemus. Eikä
tämä ole vain siitä huolimatta oikea vastaus, vaan juuri siksi se on oikea,
ettei se ole ihmisten mukainen.
"Evankeliumi on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi."
Juuri siinä, että joulun evankeliumi on niin erilainen kuin ihmisen omat
ajatukset, juuri siinä, että se on niin mahdoton, se osoittautuu alkuperältään
jumalalliseksi. Kaikki vastaväitteet, mitä ihminen ikinä keksiikään, kaatuvat hänen synnillisiin haluihinsa ja hänen huonon omantuntonsa tosiasiaan. Ne kaatuvat myös hänen voimattomuuteensa itse auttaa itseään. Mutta evankeliumi osoittaa voimansa, kun se lohduttaa avuttomia, ahdistuneita, pelokkaita, synnin murjomia ja sanoo: "Maassa rauha ihmisten kesken,
joita kohtaan hänellä on hyvä tahto." Evankeliumi tuo rauhan ja valon tähän pimeyteen. Jumalalla ei ole koston ajatukset, vaan hyvän tahdon, anteeksiantamuksen ajatukset. Kristus on tehnyt kaiken, mitä pelastukseen
tarvitaan. Usko häneen, ja sinullakin on rauha, – on ainutlaatuinen joulurauha.
1994.
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"Hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä"
Joulupäivänä. III vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Toinen saarna tästä tekstistä.
Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria
oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteen
menoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä. Mutta kun Joosef,
hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä
häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun hän tätä
ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi:
'Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi;
sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Ja hän on
synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä
hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.' Tämä kaikki on
tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan
kautta, joka sanoo: 'Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan,
ja tälle on annettava nimi Immanuel', mikä käännettynä on: Jumala
meidän kanssamme. Herättyään unesta Joosef teki, niin kuin Herran
enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä. Matt.
1:18–24.
Tämä teksti on Uuden testamentin alusta. Matteus kirjoitti
evankeliuminsa erityisesti juutalaisia silmällä pitäen, kuitenkin siten,
että hän laajensi sen koskemaan myös pakanoita. Niinpä Matteus tuo
ensiksi esiin "Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin
pojan syntykirjan" (Matt. 1:1). Aabraham oli juutalaisten kantaisä, ja
he uskoivat Messiaan olevan Daavidin pojan.
Kuitenkin nämä samat asiat koskettavat meitä pakanasyntyisiäkin,
sillä lupauksen mukaan Aabrahamin siemenessä tulevat siunatuiksi
kaikki kansat ja ennustettu Daavidin Pojan valtakunta on iankaikkinen
taivasten valtakunta, johon kutsutaan myös pakanoita teiltä ja
aitovieriltä (Matt. 22:1–14) ja kootaan kaikki uskovat kaikista
kansoista ja kaikista kielistä (Matt. 28:18–20). Ylösnoustessaan Jeesus
astui Daavidin valtaistuimelle (Apt. 2:30–31). On olemassa vain yksi
evankeliumi. Se on sama sekä juutalaisille että pakanoille.
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1. Kuka on Vapahtaja
Päivän evankeliumin nojalla haluamme ensiksi tutkia lähemmin,
kenestä tekstimme sanoo: "Hän on vapahtava kansansa heidän
synneistään."
Edellä on lueteltu Jeesuksen esi-isät Aabrahamista Joosefiin.
Joosefista lausutaan: "Joosef, Marian mies, josta syntyi Jeesus, jota
kutsutaan Kristukseksi" (Matt. 1:16). Näin Jeesuksella on äiti, Maria,
josta hän syntyi. Hänellä on myös juridinen, laillinen isä, Joosef,
jonka kautta hän peri oikeuden Daavidin valtaistuimeen. Olihan
hänellä se oikeus Jumalana; hänhän sen oikeuden oli Daavidillekin
antanut. Mutta tultuaan ihmiseksi ja Daavidin pojaksi, hänellä oli
oikeus valtaistuimeen myös ihmisten edessä, Jumalan heille antaman
lain mukaan. Tälläkin tavalla Kristus osoitti alentuneensa lain
alaiseksi ja tulleensa täyttämään lain.
Näin jo ensi lehdellä Uusi testamentti kuvaa Jeesuksen tosi
ihmiseksi, joka lain alaiseksi syntyneenä lunastaa lain alaiset.
Samalla kun tekstimme sanoo Jeesusta Daavidin pojaksi, se
esittää hänet kuninkaana. Matteus kuvaa evankeliumissaan aivan
kuin kirjansa punaisena lankana Jeesuksen kuninkaaksi. Itämaan
tietäjät etsivät "äsken syntynyttä juutalaisten kuningasta" (Matt. 2:2).
Messias-kuningas ratsastaa aasilla Jerusalemiin (Matt. 21:1–11).
Matteus lainaa profeettaa, joka sanoo: "Katso, sinun kuninkaasi tulee
sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla, ikeen alaisen aasin varsalla."
Matteuksen evankeliumissa on Jeesuksen puhe viimeisestä
tuomiosta, jonka pitää Kuningas ja joka kutsuu valtakuntaansa Isän
siunatut (Matt. 25:34). Vielä Matteus kirjoitti suuren joukon
Jeesuksen vertauksia, jotka käsittelivät taivasten valtakuntaa. Oli
tarpeen teroittaa juutalaisille, että tuleva Daavidin valtakunta oli
oleva hengellinen, taivaallinen valtakunta. Se antaa autuaallisen
toivon myös meille pakanoille.
Raamattu ei kuitenkaan yhdistä taivasten valtakuntaa eikä sen
kaikkivaltiasta kuningasta pelkkään ihmiseen, vaan osoittaa että
Daavidin poika on samalla jotakin paljon enemmän. Hän on
Immanuel, Jumala meidän kanssamme.
Profeetta Jesaja oli lausunut ennustuksen: "Sen tähden Herra itse
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antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan
ja antaa hänelle nimen Immanuel" (Jes. 7:14). Tämä täyttyi Jeesuksen
tullessa maailmaan. Jumalan Poika tuli ihmiseksi. Seimessä uinuva
pieni ihmistaimi, jota Maria hoivasi ja Joosef suojasi, oli samalla tosi
Jumala.
Jeesuksen jumaluus on iankaikkinen, ilman alkua. Hänen
ihmisyydellänsä taas on alku; se alkoi sikiämisestä. Vanhan
testamentin aikana Jumalan Poika ilmestyi ihmisen hahmossa
Aabrahamille, Jaakobille ja Moosekselle. Silloin hän ei kuitenkaan
omaksunut itseensä ihmisyyttä, vaan ilmestyi enkelien ilmestymisen
tavalla (Hoos. 12:5; 1 Moos. 32:25–30). Sen sijaan hänen ihmiseksi
tulossaan yhdistyvät Jumala ja ihminen yhdeksi persoonaksi iäksi.
Vapahtajamme on jumalihminen. Toista samanlaista persoonaa ei
ole. Hän on ihmismielelle käsittämätön ja järjelle kompastus. Armoa
tarvitsevalle hän on sen sijaan autuuden tuoja, uskovan sielulle ilo ja
sydämelle riemu.
2. Mitä vapahtaminen on ja keitä se koskee
Vapahtaminen on Raamatussa samaa kuin pelastus. Sitä voidaan
käyttää eri yhteyksissä. Se voi tarkoittaa pelastusta vaarasta,
tervehtymistä sairaudesta, vapautumista orjuudesta, pelastumista
tuhosta ja kuolemasta. Tekstimme sanoo: "Hän on vapahtava
kansansa heidän synneistään." Yhdellä sanalla Raamattu kuvaa tässä
kaikki ne pahat asiat, joista on tarpeen pelastua. Se sana on synti.
Synti on tuonut hirvittävän vaaratilanteen. Ihminen on jo synnin
turmelema ja on sen vuoksi joutunut pois Jumalan yhteydestä.
Kuitenkin ihmisen tilanne on vaaranalainen siinä suhteessa, että
ihminen joutuu iankaikkiseen kadotukseen, ellei hän saa voittoa
synnistä. Kristus tuli tuomaan tämän voiton, ja nyt se on jokaisella,
joka häneen uskoo. Sinullakin se on jo valmiina Kristuksessa. Kuka
tahansa nyt häneen uskoo, saa synnit anteeksi ja hänestä tulee
Jumalan lapsi ja hän palaa takaisin Jumalan tykö.
Synti toi myös kaikenlaisen pahan maailmaan, myös sairauden,
tuon kuoleman oireen. Kun Kristus voitti kuoleman, pääsemme
hänessä vapaiksi kaikesta pahasta. Se toteutuu iankaikkisessa
elämässä taivaassa. Se ei toteudu nähtävällä tavalla täällä alhaalla
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tässä elämässä. Vanha ihmisemme seuraa meitä hautaan asti, vaikka
sitä päivittäin kuoletamme. Meillä on kuitenkin se varma toivo, että
usko muuttuu kerran näkemiseksi. Silloin meillä ei enää ole syntiä,
vaan olemme siitä täydellisesti vapaita taivaassa. Synti teki meistä
orjiaan. Kun synti on Kristuksessa sovitettu ja anteeksi annettu,
olemme vapaita synnin kirouksesta ja sen orjuudesta.
Keitä tämä vapahtaminen sitten koskee? Tekstimme lausuu: Hän
on vapahtava kansansa heidän synneistään. Tällä se ei halua sanoa,
ettei Jeesuksen sovitustyö koskisi kaikkia ihmisiä, sillä
evankeliuminsa lopussa Matteus kirjoittaa lähetyskäskyn, jossa
Jeesus käskee viedä evankeliumin kaikille kansoille. Muuallakin hän
kuvaa taivasten valtakunnan yleisyyttä ja Jumalan kaikkia ihmisiä
koskevaa armotahtoa. Kaikille on julistettava, että Jeesus on heidän
Vapahtajansa. Kaikkia on kutsuttava omistamaan rauha Jeesuksen
nimessä syntien anteeksisaamisessa.
Tekstissämme Raamattu puhuu kansan vapahtamisesta sen
vuoksi, että juutalaiset olisivat käsittäneet olevansa syntisiä, jotka
tarvitsevat syntisten Vapahtajaa. Johannes lausuu asian näin: "Hän on
meidän syntiemme sovitus eikä ainoastaan meidän, vaan koko
maailman syntien" (1 Joh. 2:2). Jeesus-nimi lohduttaa niitä, jotka
tunnustavat itsensä syntisiksi. He saavat ymmärtää ja uskoa, että juuri
heille on Vapahtaja tullut.
Meitä syntisiä varten Jeesuksessa on tullut pelastus
synneistämme. Jumalan kansa on sellaisten syntisten joukko, joilla on
Vapahtaja ja jotka häneen turvaavat. Täällä ajassa Jumalan kansa ei
ole koskaan synnittömien joukko, vaan aina armahdettujen joukko.
Olemme samalla kertaa syntisiä ja vanhurskaita, kuten Martti Luther
opetti.
Virrentekijä veisaa:
Jumalaansa, Auttajaansa
Seimeen äiti kapaloi.
Tällaisille Syntisille
Koitti siinä aamunkoi.
Siitä sulle, Siitä mulle
Joulu taaskin sanan toi.
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Juuri meille Kylmenneille
Jeesus avuks tullut on.
Kiitä, kiitä Herraa siitä,
Usko, vaikk' oot mahdoton.
Nyt on sulla, Nyt on mulla
Ilojuhla verraton.
Vilhelmi Malmivaara. VK 1938 nro 28:5–6.

Laulussa sanotaan osuvasti:
Jeesus kaikkein synnit kantoi,
Verellään ne sovitti,
Kallehimman uhrin antoi,
Itsensä kun uhrasi;
Jeesus voitti helvetin,
Meidät nosti armoihin.
Tuntematon. SK 1961 nro 201:3.

Usko siis sinäkin armo omalle kohdallesi. Ole aivan varma siitä,
että Kristuksessa olet saanut kaikki syntisi anteeksi. Älä epäröi. Älä
torju evankeliumin kutsua, sillä ilman Vapahtajaa ei ole valoa, ei
armoa, ei autuasta iäisyyttä, vaan vain tuomion odotus. Sen sijaan
katso, miten suloista, valmista ja täydellistä on kaikki Kristuksessa.
Hänessä omatunto löytää levon ja sydän saa rauhan.
Siitamaja 25.12.2000. Virret 1938: 32; 416; 21:1–7; 21:8–10; 20:1,4.
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Toinen joulupäivä on marttyyrien
muistopäivä
Toisena joulupäivänä eli tapaninpäivänä. I vuosikerta. Osa epistolatekstistä.
Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: "Herra Jeesus,
ota minun henkeni!". Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella
äänellä: "Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä!" Ja sen sanottuaan
hän nukkui pois.” Apt. 7:59–60.
Jouluun liittyy erikoinen vastakohtaisuus. Evankeliumi julistaa:
”Maassa rauha ja ihmisiä kohtaan hyvä tahto.” Usko tarttuu tähän
lupaukseen ja tuo Jumalan rauhan sydämiimme. Kuitenkaan Jeesuslapsi ei saanut varttua rauhan oloissa, vaan hänen oli lähdettävä
maanpakoon, kun julma Herodes ahdisti hänen henkeään ja surmasi
Beetlehemin pienet poikalapset.
Tämä vastakohtaisuus pysyy maailman loppuun. Kristityt ovat
sen selkeästi tajunneet. Niinpä he ovat liittäneet toiseen joulupäivään
veritodistajien muiston. Stefanus, ensimmäinen Uuden liiton marttyyri, antaa toiselle joulupäivälle nimen tapaninpäivä. Se on veritodistajien muistopäivä. Se on muistuttamassa siitä, ettei uskon ja epäuskon
välille voi rakentaa rauhaa. Ne ovat keskenään kuin tuli ja vesi.
”Herra Jeesus, ota minun henkeni”
Kivet sinkoilevat. Ne osuvat Stefanukseen ja tuottavat hänelle
tuskaa. Stefanus uskoo itsensä Jeesuksen huomaan rukoillen: ”Herra,
Jeesus, ota minun henkeni." Kun oma kansa ja isien ulkonainen kirkko hylkäsi Stefanuksen hänen oikean uskonsa tähden, hänellä oli ystävä, jonka puoleen hän saattoi kääntyä. Tämä ystävä oli kokenut
kuoleman kivut ja voittanut. Hän oli Jeesus, kunnian kuningas, jolla
on valta ja voima ottaa luoksensa.
Kun risti painaa ja kuolema ahdistaa, mekin saamme rukoilla:
”Herra Jeesus, ota minun henkeni.” Saamme olla varmoja siitä, että
Jeesus ottaa uskovat luoksensa, sinne, missä on rauha ja autuus.
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”Herra, älä lue syyksi heille tätä syntiä”
Evankeliumi on rauhan sanoma. Ne, jotka sen uskolla omistavat,
rukoilevat rauhaa ja anteeksiantamusta myös vihamiehilleen. Näin
teki Stefanus. Hän ei poiminut kiviä, jotka olivat tulleet häntä kohden, eikä heittänyt niillä vastustajiaan, vaan hän rukoili heille kääntymyksen armoa. ”Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä” (Apt.
7:60). Näin hän pyysi, vaikka tiesi, että he syyllistyivät hänen vereensä ja että hänen verensä huusi maasta kostoa. Oli ainakin yksi,
jonka kohdalla tämä harras rukous toteutui. Hän oli Saulus, josta tuli
apostoli Paavali. Hän kirjoittaa: ”Varma on se sana ja kaikin puolin
vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan
syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Mutta sen tähden minä
sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi
kaiken pitkämielisyytensä, esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan
häneen, itsellensä iankaikkiseksi elämäksi.” (1 Tim. 1:15–16.)
Miten ihanaa olisi, kun vastustajat kääntyisivät elävän Jumalan
puoleen ja liittyisivät niihin, joista ennen puhuivat ”kaikkinaista pahaa” (Matt. 5:11)!
”Sen sanottuaan hän nukkui pois”
”Ei hän ole kuollut, vaan nukkuu” (Luuk. 8:52). Näin Jeesus sanoi tytöstä, jota hänen vanhempansa itkivät. Silloin ihmiset nauroivat
hänelle. Kun Stefanus nukkui pois, hän kuoli herätäkseen kirkastettuna sinä päivänä, jolloin viimeinen pasuuna soi. Nauraako joku silloin
Jeesukselle? Heittääkö silloin joku kiviä Stefanusta kohden? Vastauksen tiedämme.
Silloin nousevat kuolleista kaikki ne, jotka saivat kääntymyksen
armon ja todistivat Vapahtajastaan vainojen keskellä. Heidän joukossaan on oleva entinen Saulus, joka vartioi Stefanuksen surmaajien
vaatteita tämän kuollessa (Apt. 22:20). Hän on todiste siitä, että Jumalan armo on toden totta armo. On käyvä toteen se sana, minkä hän
lausui marttyyrikuoleman uhatessa: ”Tästedes on minulle talletettuna
vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava
minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille,
jotka hänen ilmestymistään rakastavat.” (2 Tim. 4:8).
Jeesus itse on merkittävin veritodistaja. Hänen verensä vuoti to-
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distukseksi – siitä, ettei meitä ole lunastettu kullalla eikö hopealla,
vaan Jumalan Pojan pyhällä, kalliilla ja viattomalla verellä. Jeesuksen
veri kuuluttaa meille armahdusta. Olemme vanhurskautetut hänen
veressään. Se on myös kaikkien niiden turva, jotka Jeesuksen nimen
tähden kärsivät. Raamattu sanoo pelastuneista: "Nämä ovat ne, jotka
siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja
valkaisseet ne Karitsan veressä" (Ilm. 7:14).
Veritodistajat varoittavat meitä penseydestä ja mukautumisesta
tähän maailmaan. Heidän esimerkkinsä kannustaa meitä tunnustamaan uskoamme ja kestämään vaivoissa.
2006.
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"Seuraa minua!"
Kolmantena joulupäivänä eli apostoli Johanneksen päivänä. Evankeliumiteksti.
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: kun olit nuori, niin sinä vyötit
itsesi ja kuljit, minne tahdoit; mutta kun vanhenet, niin sinä ojennat
kätesi, ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut, minne et tahdo." Mutta sen
hän sanoi antaakseen tietää, minkä kaltaisella kuolemalla Pietari oli
kirkastava Jumalaa. Ja tämän sanottuaan hän lausui hänelle: "Seuraa minua." Niin Pietari kääntyi ja näki sen opetuslapsen seuraavan,
jota Jeesus rakasti ja joka myös oli aterioitaessa nojannut hänen rintaansa vasten ja sanonut: "Herra, kuka on sinun kavaltajasi?" Kun
Pietari hänet näki, sanoi hän Jeesukselle: "Herra, kuinka sitten tämän käy?" Jeesus sanoi hänelle: "Jos minä tahtoisin, että hän jää
tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun koskee? Seuraa
sinä minua." Niin semmoinen puhe levisi veljien keskuuteen, ettei se
opetuslapsi kuole; mutta ei Jeesus sanonut hänelle, ettei hän kuole,
vaan: "Jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes minä
tulen, mitä se sinuun koskee?" Tämä on se opetuslapsi, joka todistaa
näistä ja on nämä kirjoittanut; ja me tiedämme, että hänen todistuksensa on tosi. Joh. 21:18–24.
Kolmas ja neljäs joulupäivä ovat jo pitkään olleet poistetut juhlapyhien joukosta. Koska näiden päivien tekstit tarjoavat tärkeätä Jumalan sanan opetusta, olen laatinut saarnat myös näille päiville niitä varten, jotka haluavat ravita niillä sieluaan.
Jeesuksen seuraaminen kysyy rakkautta
Tekstimme kertoo Johanneksesta ja Pietarista Jeesuksen seurassa
hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Vähää sitä ennen Herra oli asettanut Pietarin uudelleen apostolin virkaan. Olihan Pietari luopunut kutsumuksestaan kieltäessään Jeesuksen, – vieläpä julkisesti ja kolme
kertaa valalla vannoen. Hän oli heti kohta katunut tekoaan, ja pitäytyi
sen jälkeen toisten apostolien seuraan. Mutta Pietarin lankeemus oli
ollut niin karkea ja kieltäminen niin ehdoton, ettei hän sen jälkeen
voinut jatkaa virassa, kuin ei mitään olisi tapahtunut. Niinpä Jeesus
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tutki hänet. Sitä Jeesuksen ei tarvinnut tehdä itsensä tähden; hän näki
sydämeen. Mutta hän teki sen Pietarin tähden sekä myös toimintamalliksi ja opiksi seurakunnalle. Tässä tutkinnossa Pietari vastasi
kolme kertaa kysymykseen, oliko Jeesus hänelle rakas. Yhtä monta
kertaa Jeesus sanoi hänelle: "Kaitse minun lampaitani, kaitse minun
karitsoitani." Siitä näemme, että ainoa oikea motiivi paimenvirkaan
on rakkaus Jeesukseen. Se on rakkautta Jeesuksen asialle, rakkautta
evankeliumin julistamiseen syntisille.
Rakkauden apostoli Johannes kertoo tämän meille Pietarista. Johannes itse tunnustautuu apostoliksi, jota Jeesus rakasti. Se on usein
tulkittu siten, että Jeesus olisi rakastanut häntä enemmän kuin muita.
Johannes ei kuitenkaan vertaa siinä itseään toisiin, vaan tunnustaa
syntisyytensä ja uskonsa. Niin kuin Jumala rakasti maailmaa antamalla Poikansa alttiiksi sen edestä (Joh. 3:16), niin myös Johannes
yhtenä tähän maailmaan kuuluvana syntisenä uskoi Jeesuksen rakastaneen myös häntä. Se, että hän nojasi aterioitaessa Jeesuksen rintaa
vasten, johtui Johanneksen paikasta pöydässä ja silloisista ruokailutavoista. Pöydässä ei istuttu kuten nykyisin, vaan oltiin pitkällään.
Johannes tuo sen esille samasta syystä kuin hän sanoo: "Mikä on
alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta" (1 Joh. 1:1). Hän osoittaa, että Jumalan Pojan ihmiseksitulo oli
todellinen eikä näennäinen, kuten eräät harhaoppiset opettivat. Jeesus
aterioi kuten muutkin ja Johannes joutui häneen nojaamaan. Koska
hän oli todellinen ihminen, hän söi ja häneen saattoi nojata. Jeesuksen kärsimys ja kuolema ristillä olivat todellisia; niin myös ihmiskunnan lunastus.
Pietarin kohtalo
Jeesus sanoi Pietarille: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle:
kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit, minne tahdoit; mutta
kun vanhenet, niin sinä ojennat kätesi, ja sinut vyöttää toinen ja vie
sinut, minne et tahdo." Sen Raamattu selittää: "Tämän Jeesus sanoi
antaen tietää, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa."
Perimätiedon mukaan Pietari ristiinnaulittiin pää alaspäin, kun hän ei
pitänyt itseään arvollisena kuolemaan samalla tavoin kuin hänen Herransa. Kun nyt Herra sanoi hänelle: "Seuraa minua", se oli kutsu
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apostolin virkaan ja samalla kutsu kantaa ristiä Kristuksen nimen
tähden, vaikka se tulisi viemään hänet marttyyrikuolemaan.
Jeesus kutsuu meitäkin seuraamaan itseään
Meillekin Jeesus sanoo: "Seuraa minua!" Jokainen uskova on
saanut kutsun seurata Jeesusta jo pyhässä kasteessa, jossa meidät on
haudattu hänen kanssaan kuolemaan ja herätetty uuteen elämään.
Jeesuksen seuraaminen merkitsee uskon ja hyvän omantunnon säilyttämistä. Jos olemme Pietarin tavoin menettäneet uskomme, on meidän tehtävä parannus ja palattava kasteen armoliittoon. Niin seuraamme Jeesusta.
Seuratessamme Jeesusta kiusaaja asettelee meille ansojaan. Siksi
Jeesuksen seuraamiseen liittyvät nämä kolme asiaa: kiusausten kestäminen, kieltäytyminen elämästä maailman ehdoilla epäuskossa ja
synneissä sekä ristinsä ottaminen.
Erityisesti ja varsinaisesti sanat: "Seuraa minua", koskevat niitä,
jotka ovat saaneet kutsun julkiseen saarnavirkaan. Se ei ole Jeesuksen
tekojen jäljittelyä tai toiviomatkoja paikoille, joilla Jeesus liikkui. Se
on Jeesuksen seuraamista luottamuksessa Jumalaan, Sanassa pysymisessä, Kirjoitusten oikeassa ymmärtämisessä, evankeliumin saarnaamisessa, langenneiden etsimisessä ja oikeassa rakkaudessa. Niin kuin
Jeesuksen tie vei hänet Golgatan ristin kautta kunniaan, niin myös
Kristuksen seuraajan on mentävä "ulkopuolelle leirin hänen pilkkaansa kantaen" (Hebr. 13:13). Oikeille paimenille on tarjolla kunnian sijaan yliolkaisuutta ja häväistystä maailman ja sen kunnioittamien
kirkon johtajien taholta. Sellaista tuli Kristuksen osaksi; siis sitä tulee
myös hänen seuraajiensa osaksi. Kristus on tästä tietoinen ja tahtoo,
että me emme säikähdy ristiä, vaan kuljemme hänen askelissaan.
Palvelija ei ole Herraansa suurempi. Täällä ajassa Kristuksen Kirkon
osa on samanlainen kuin oli Kristuksen osa hänen alennuksen tilassaan. Risti olkoon siis kunniamme.
"Seuraa sinä minua!"
Pietaria kiinnosti, miten Johanneksen käy, kun hän näki tämän
seuraavan Jeesusta. Kummallakin oli yhtäläinen kutsumus, nimittäin
apostolin virka. Mutta tulisiko Johannekselle sama kohtalo kuin Pie-
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tarille? Jeesus vastaa Pietarille näin: "Jos minä tahtoisin, että hän jää
tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun koskee? Seuraa
sinä minua." Jeesus ei anna selvää vastausta Pietarin kysymykseen
Johanneksen kohtalosta. Hän ei vastaa kaikkiin meidänkään kysymyksiimme, vaan jättää meidät luottamaan hänen hyvään tahtoonsa,
mikä se sitten onkin kunkin kohdalla. Toinen voi varjeltua korkeaan
ikään, toinen temmataan pois nuorena. Se, joka joutaisi joidenkuiden
järjen mukaan jo pois, saa elää, mutta se, jota mielestämme kipeästi
tarvittaisiin, otetaan pois. Toisen risti näyttää kevyeltä, toisen ylivoimaisen raskaalta. Kaikkien kysymystemme edessä yksi asia on kuitenkin selvä. Sen Jeesus sanoo näin: "Seuraa sinä minua!" Seuraa
Jeesusta, johti se sinut minne tahansa. Pysy elämänosassasi, hoida
virkasi ja säilytä usko ja hyvä omatunto! Se on tärkeätä. Sinun asiasi
ei ole tietää, kuinka kunkin käy tai koska omat päiväsi tulevat täyteen.
Johanneksen todistus
Apostoli Johannes julisti rakkautta, jolla Jumala on ensiksi rakastanut meitä. Hän opetti meitä rakastamaan toisiamme. Hän kirjoittaa:
"Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät
ole raskaat." (1 Joh. 5:2–3.) Johannes ei säästynyt ristiltä. Hän joutui
ruoskituksi ja ainakin kahdesti vangituksi. Hän eli kuitenkin hyvin
vanhaksi. Hänen erityiseksi tehtäväkseen tuli varjella Kristuksen seurakunnat yhä voimistuvilta harhoilta ja saattaa päätökseen apostolinen ilmoitus.
Johannes vakuuttaa meille tekstimme lopussa: "Tämä on se opetuslapsi, joka todistaa näistä ja on nämä kirjoittanut; ja me tiedämme,
että hänen todistuksensa on tosi." Ota siis vastaan Johanneksen todistus. Hän todistaa, että Jeesus on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä.
11.8.2006. Virret 183: 1–4; 395:2; 618:1,46; 247; 129.
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Kuka itkee itseään ja lapsiaan
Neljäntenä joulupäivänä eli viattomien lasten päivänä. Evankeliumiteksti.
Mutta kun he olivat menneet, niin katso, Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene
Egyptiin, ja ole siellä siihen asti, kuin minä sinulle sanon; sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet." Niin hän nousi, otti yöllä
lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin. Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti; että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Egyptistä minä kutsuin poikani." Silloin
Herodes, nähtyään, että tietäjät olivat hänet pettäneet, vihastui kovin
ja lähetti tappamaan kaikki poikalapset Beetlehemistä ja koko sen
ympäristöstä, kaksivuotiaat ja nuoremmat, sen mukaan kuin hän oli
aikaa tietäjiltä tarkoin tiedustellut. Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta, joka sanoo: "Ääni kuuluu Raamasta, itku ja iso parku; Raakel itkee lapsiansa eikä lohdutuksesta huoli,
kun heitä ei enää ole." Matt. 2:13–18.
Epäuskoinen maailma käy veristä sotaa nousemassa olevaa sukupolvea vastaan ja tuhoaa sitä. Sellaista on aina ollut, vaikka ei yhtä laajasti kuin nyt, kun se tapahtuu yhteiskunnan järjestämänä sen verovaroin. Se, että monet kristillisten kirkkojen paimenet ja jäsenet antavat
sille hyväksymisensä, on viimeisten aikojen merkki. Samalla ihmisten henkinen pahoinvointi lisääntyy, mielenrauha ja tasapaino häiriytyvät ja levottomuus kasvaa. Itsekäs, Jumalasta riippumaton elämäntapa ei tuo onnea.
Viattomien lasten päivänä kristikunta on muistanut niiden lasten
kohtaloa, jotka julma Herodes surmautti saadakseen äsken syntyneen
Messias-kuninkaan tapetuksi. Kaiken takana oli perkeleen yritys tuhota Jumalan suunnitelma maailman pelastamisesta. Lapset eivät olleet tehneet mitään, minkä vuoksi he olisivat ansainneet järkyttävän
kohtelunsa. Myöskään ne miljoonat lapset, jotka nykyään tuhotaan
ennen syntymää, eivät ole millään tavoin syyllisiä olemassaoloonsa.
Kun Herodes surmasi Beetlehemin poikalapset, äidit itkivät lapsiaan.
Mutta itkeekö kukaan aikamme viattomia? Viattomien lasten päivää
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ei enää ole tapana viettää, mutta nyt se olisi entistäkin aiheellisempi.
1. Väärät motiivit ja epäusko johtavat vääriin tekoihin
Herodes, lisänimeltä Suuri, oli idumealainen. Hän oli Eesausta
syntyneen kansan jälkeläisiä. Hän ei ollut juutalainen. Hän oli viekas,
vallanhimoinen ja julma. Hänen kerrotaan surmauttaneen paitsi Beetlehemin poikalapset, myös oman tyttärensä ja kolme poikaansa sekä
yhden vaimoistaan. Herodos Suuren poika, Herodes Antipas, surmautti Johannes Kastajan. Tämän poika Herodes Agrippa I mestautti
apostoli Jaakob vanhemman.
Herodes Suuren sanotaan kuolleen hivuttavan, tuskallisen kuoleman. Herodes Antipas kuoli maanpakolaisena Lyonissa Ranskassa.
Herodes Agrippa I kuoli matojen syömänä, kun kansa ylisti häntä
jumalaksi. Heihin sopii antiikin viisaitten sana, ettei ihmistä pidä
ylistää onnelliseksi ennen hänen kuolemaansa.
Evankeliumi oli tarjolla kaikille näille äsken mainituillekin, vieläpä aivan alkulähteiltä. Itämaan tietäjät toivat siitä sanoman Herodes
Suurelle, Johannes Kastaja Herodes Antipaalle ja apostolit Jaakob
vanhempi ja Pietari Agrippalle. Mutta maalliset syyt estivät heitä ottamasta vastaan ilosanomaa. Kun evankeliumi ei saanut sijaa heidän
sydämissään, epäusko ja väärät motiivit johtivat heitä julmuuksiin
eikä rakkaudella ja oikeudenmukaisuudella ollut päätäntävaltaa heidän ratkaisuissaan.
Epäusko on ollut takana myös niiden lainsäätäjien ratkaisussa,
jolla yhteiskuntamme monien muiden kansojen lainsäädäntöä seuraten aikanaan päätti raskauden keskeytystä koskevasta lainsäädännöstä
ja yhteiskunnallisen terveydenhuoltojärjestelmän valjastamisesta sen
toteuttamiseen. Asian puolesta esitetyt perusteet ovat kestämättömiä,
kun niitä tutkitaan Jumalan sanan, uhrautuvan rakkauden ja syntymättömän lapsen elämisen oikeuden näkökulmasta. Herodesten viimeisistä hetkistä meillä on tietoja. Mutta mikä on niiden kohtalo, jotka kulkevat samantapaista tietä eivätkä tule parannukseen? Ilmestyskirjassa Jumala lausuu: ”He eivät tehneet parannusta murhistaan”
(Ilm. 9:21) ja: ”Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi
valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin! Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat
ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.
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(Ilm. 22:14–15). Usein tuon ajan murhissa oli kysymys nimenomaan
lasten surmaamisesta.
Ei ole leikinasia hylätä Jumalan armo ja kulkea itsekkyyden tietä.
2. Evankeliumia voidaan vastustaa, mutta ei tuhota
Herodes halusi tuhota Jeesuksen. Jumala kuitenkin varjeli Jeesuslapsen erikoisella tavalla, vieläpä toteutti siten profeetta Hoosean ennustuksen: ”Egyptistä minä kutsuin Poikani.” Vanhan testamentin
aikainen Israel oli esikuva Jeesuksesta. Israel joutui Joosefin aikana
Egyptiin säilyäkseen hengissä nälänhädästä ja sai palata Mooseksen
johdolla Kanaanin maahan. Kun se oli vielä nuori, Jumala rakasti sitä
ja kutsui sen pois Egyptistä omaan maahansa. Tämä esikuva täyttyi
varsinaisesti ja lopullisesti silloin, kun Jeesus joutui maanpakoon Herodeksen aikana säilyäkseen hengissä ja tämän kuoltua palasi takaisin.
Israelin varhaisvaiheissa näemme Jumalan selvän johdatuksen.
Kansaa ei voitu tuhota. Jumalan ilmoittama Messiaan tulo Israelin
keskuuteen saattoi tapahtua ja maailma sai Vapahtajan. Turha oli
potkia tutkainta vastaan, turha yrittää estää Messiaan tulo maailmaan
ja hänen sovitustyönsä. Ihminen voi kyllä saada aikaan paljon pahaa
tässä maailmassa, mutta Jumalaa vastaan hän ei voi nousta itse tuhoutumatta.
Vapahtajamme neuvo on meille: ”Älkää minua itkekö, vaan itkekää itseänne ja lapsianne” (Matt. 23:27). On tarpeen itkeä omaa epäuskoaan, omaa itsekkyyttään, mutta myös omia lapsiaan, jotka ilman
evankeliumia kasvavat vanhempiensa epäuskoon ja kohtaloon.
Niin kuin Vapahtajaa ei voitu tuhota, myöskään hänen evankeliumiaan ei voi hävittää. Toteutuva on Jeesuksen sana: ”Tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu” (Matt. 24:14). Kun
evankeliumi säilyy, pysyy sen varassa myös kristikunta, tosin aikojen
lopulla lukumäärältään kovin vähäisenä, mutta silti merkitykseltään
suurena. Augsburgin tunnustuksessa tunnustamme Kristuksen seurakunnasta: ”Edelleen seurakuntamme opettavat, että yksi, pyhä Kirkko
on pysyvä ikuisesti.” Sanoihan Jeesus: ”Minä olen oleva teidän kanssanne maailman loppuun asti.” Maailman olemassaololla ei olisi yli-
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ajallista merkitystä, jos täällä ei olisi Kristuksen Seurakuntaa eikä
sillä evankeliumin ilosanomaa.
Evankeliumi antaa yliajallisen merkityksen myös lapsille. Jeesus
haluaa saattaa heidät kasteen kautta Seurakuntaansa ja pelastaa iankaikkiseen elämään. Lasten tuhoaminen on ristiriidassa tämän Jumalan armollisen, ilmoitetun tahdon kanssa. Jos kristittyjen lapsi syntyy
kuolleena tai menehtyy äitinsä kohtuun, voimme lohduttaa vanhempia Jumalan lupauksella: ”Minä olen sinun ja sinun siemenesi Jumala” (alkuteksti, 1 Moos. 17:7).
Mutta jos itse tuhoamme lapsemme, emme ole kuin Beetlehemin
äidit, joista sanotaan, etteivät he huoli lohdutusta suuressa surussaan.
Olemme silloin syyllisiä heidän kuolemaansa. Menehtyneiden pelastuminen jää salatun, vanhurskaan Jumalan asiaksi. Koska meiltä
puuttuu asiasta selvä Jumalan sana, emme rohkene siitä opettaa mitään erityistä ja varmaa. Tiedämme, ettei hän rankaise lapsia vanhempien synneistä, mutta tiedämme myös, ettei kukaan ole otollinen
ilman uskoa. Sen sijaan heidän tuhoajiaan koskee se, että Jumala uhkaa rangaista kaikkia niitä, jotka rikkovat hänen käskynsä. Sen tähden meidän kaikkien on tarpeen tulla parannukseen kaikista synneistä, tästäkin nyt puheena olevasta, tunnustaa Jumalalle virheemme ja
paeta Jumalan vihaa Kristuksen turviin. Hänessä Jumalan viha on
lepytetty ja synti on anteeksiannettu.
Jumalan kiitos, maailmalla on Vapahtaja. Hänelle kiitos, että on
evankeliumi, ilosanoma syntisille, anteeksiantamus karkeimmistakin
rikoksista. Jumalalle ylistys myös siitä, etteivät kiusaajan juonet ja
epäuskon voimat voineet tuhota Lunastajaamme eivätkä voi hävittää
evankeliumia.
Olkoon viattomien lasten päivä heidän muistamisensa pyhä ja
meidät hiljentävä päivä, mutta myös päivä, jolloin saamme kulkea
evankeliumin voittosaatossa. ”Kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka
paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun!” (2 Kor. 2:14).
Kirjoitettu 24.6.2006. Virret VK 1938: 478:1,2,6,7; 409; 341:1–5,6; 482; 475.
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Joulun jälkeisenä sunnuntaina. II vuosikerran evankeliumi.
Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä." Hän, joka taivaassa asuu, nauraa;
Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan: "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni." Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt.
Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä
sinut synnytin. Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun
perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät." Tulkaa
siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari.
Palvelkaa Herraa pelolla ja iloitkaa vavistuksella. Antakaa suuta
pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen
vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Ps. 2.
Kalliit kristityt, erityisesti te lapset ja nuoret, jotka olette olleet
täällä Siitamajan joululeirillä!
Vuosi on kohta kulunut, joulujuhlakin on takana ja nopeasti vierii
pois koko ajallinen elämämme. Sen huomaamme, kun ikää kertyy.
Tarvitsemme viisautta käyttääksemme aikamme oikein. Tekstimme
sanoo meille tänään: "Tulkaa järkiinne."
1. Menettelemme tyhmästi, jos vastustamme
Jumalan pelastussuunnitelmaa
Meidän on hyvä tietää jo lapsesta lähtien, että täällä maailmassa
on kova taistelu. Siinä on kaksi osapuolta, Jumala ja paholainen. Jumala on hyvän ja oikean puolella. Jumala haluaa pelastaa meidät taivaan iloon. Paholainen sen sijaan vastustaa Jumalaa ja hänen hyviä
aikomuksiaan. Hän haluaa tuhota kaiken hyvän, minkä Jumala on
luonut ja mitä Jumala on säätänyt ihmisille oikeiksi elämän arvoiksi.
Paholainen haluaa estää evankeliumin julistamisen ja kuulemisen,
ettei kukaan pelastuisi. Siksi tämä vihollinen viettelee ihmisiä epäus-

Tulkaa järkiinne

213

koon, harhoihin ja moniin muihin suuriin synteihin. Hän haluaa vahingoittaa ajallista elämäämme ja aivan erityisesti sieluamme saadakseen meidät kanssaan loputtomaan tuskaan.
Tekstimme kertoo meille tästä taistelusta. Se puhuu meille siitä,
että on olemassa Jumalan vihollisia, jotka aivan tietoisesti ja harkiten
häntä vastustavat. Tekstimme sanoo: "Miksi pakanat pauhaavat ja
kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä
neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: 'Katkaiskaamme
heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä.'"
Elämme aikaa, jolloin aito kristillinen usko pyritään hävittämään
maailmasta. Sen tilalle halutaan tuoda jotakin muuta. On käynnissä
kiivas propagandasota, jossa maailman synty selitetään niin, ettei
Luojaa tarvita. Olisi muka vain kehitystä, sattumaa, vuosimiljoonia.
Tämän saman asian kääntöpuoli on ihmisen rajaton vapaus. Ei olisi
viimeistä tuomiota, ei vastuuta teoista, ei taivasta, ei helvettiä. Vaaditaan suvaitsevaisuutta. Loppujen lopuksi ateistinen enemmistö sanelisi elämän ja etiikan ehdot ja vaatisi muita mukautumaan niihin.
Onko sitten kaikki yhdentekevää? Onko kaikki vapaata. Saako
jokainen tehdä, mitä haluaa? Eikö pahasta saa nuhdella? Eikö väärintekijöitä saa rangaista? Pitäisikö kristillisessä Kirkossa saada julistaa
harhoja? Pitäisikö suvaita sitä, että ihmiset vietellään pois Kristuksen
turvasta hurmoksellisuuteen tai järkeilyyn? Tätä kaikkea kiusaaja
vaatii. Maailman mahtavat ja viisaat kokoontuvat, lyövät päänsä yhteen miettiäkseen suunnitelmia kuinka vastustaa Jumalaa.
Epäuskoiset ihmiset kokevat, että Jumala on heidän toiveittensa
ja pyrkimystensä tiellä ja että uskovat pyrkivät kahlehtimaan heidän
vapauttaan. He sanovat: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä."
Mutta mitä siitä sanoo Jumala? Näin: "Hän, joka taivaassa asuu,
nauraa; Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa,
peljättävä heitä hirmuisuudessaan." Kaikella on aikansa. Armonaika
on vielä käsillä, ja Jumala on pitkämielinen. Hän ei tahdo yhdenkään
hukkuvan, vaan että jokainen syntinen kääntyy väärältä tieltään. Kuitenkin jo nyt Herra pilkkaa epäuskoisten tyhmää ylimielisyyttä ja
uhmaa. Hän nauraa heille. Kun he nauravat Jumalalle ja kääntävät
hänelle selkänsä, Herrakin nauraa heille, ja kerran hän on kääntävä
heistä peruuttamattomasti pois armolliset kasvonsa. Herra sanoo:
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"Tulkaa siis järkiinne!" On tyhmää paaduttaa sydämensä. On suorastaan järjetöntä nousta Jumalaansa ja Luojaansa vastaan. Lapset, nuoret ja me kaikki, painetaan tämä syvälle sydämeemme!
2. Menettelemme tyhmästi, jos emme käytä
hyväksemme meille annettua armonaikaa
Kaikki epäuskoiset eivät kuitenkaan nouse avoimeen kapinaan,
vaan monet elävät elämäänsä omalla epäkristillisellä tavallaan sen
kummemmin liittoutumatta ja suunnitelmia tekemättä Jumalaa vastaan. Heillä voi olla monenlaisia henkilökohtaisia syitä ja verukkeita,
miksi he eivät usko. Heidän omatuntonsa voi olla rauhatonkin, mutta
pakottavaa tarvetta parannukseen ja sanankuuloon heillä ei ole. Jotkut ajattelevat, että ehtiihän sitä myöhemmin. Ensiksi pitäisi nauttia
tämän elämän iloista. Heistä tuntuu kuin uskon asiasta olisi vain haittaa tässä vaiheessa. Toiset kokoavat omaisuutta, rahaa ja osakkeita.
Mutta kun heidän aikansa tulee lähteä, tuolla ei ole mitään arvoa. Eivät he voi ottaa sitä mukaansa, eikä heitä edes lasketa taivaan portille
kolkuttelemaan, vaan suoraan heidän on mentävä sinne, missä on itku
ja hammasten kiristys. Tyhmää on jättää armonaikansa käyttämättä.
Tyhmää on jättää Jumalan armo silloin vastaanottamatta, kun se tulee
luo. Raamattu sanoo: "Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?'" (Luuk. 12:20). Se myös varoittaa: "Kun sanotaan: 'Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne.'"
(Hebr. 3:15)
Olen ollut saarnavirassa neljäkymmentä vuotta. Sinä aikana olen
nähnyt monenlaisia ihmiskohtaloita. Toiset ovat olleet uskossa ehkäpä lähes koko ikänsä kasteensa hetkestä lähtien. Toiset ovat tulleet
kääntymykseen kuolinvuoteellaan ja saaneet ryövärin armon. Toiset
ovat nuoruudessaan palanneet itkien ja syvästi katuen maailman teiltä. Mutta on ollut myös niitä, joille Jumalan armo ei ole kelvannut ja
jotka ovat lähteneet täältä pois, ilman että jäljelle jääneet olisivat saaneet mitään merkkiä heidän kääntymyksestään. On ollut niitä, jotka
on temmattu pois elämänsä parhaissa voimissa äkkiarvaamatta. Kukaan ei tiedä elämänsä hyvinä päivinä, millä tavalla hänen pitää täältä
lähteä, eikä sitä, milloin se tapahtuu. Muuta neuvoa ei ole, kuin että
meidän tulee aina valvoa ja olla valmiit.
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On tyhmää olla välinpitämätön evankeliumin sanalle. On tyhmää
jäädä pois sitä kuulemasta. On tyhmää viettää epäuskoista elämää.
Lapset, nuoret ja me kaikki: Jumalaa ei voi palvella puolinaisella sydämellä. Kuningas Daavid neuvoi poikaansa Salomoa: "Sinä, minun
poikani Salomo, opi tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä ehyellä
sydämellä ja alttiilla mielellä, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja
ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Jos häntä etsit, niin sinä
löydät hänet, mutta jos luovut hänestä, niin hän hylkää sinut iankaikkisesti." (1 Aik. 28:9.) Tämä on hyvä, tuiki tarpeellinen neuvo.
3. Menettelemme viisaasti, kun tervehdämme
uskossa ja rakkaudessa Jumalan Poikaa
Jeesus Kristus, syntiemme sovittaja, on ainoa tie Jumalan tykö.
Jos sitä tietä kuljemme, tulemme varmasti perille. Jos käännymme
siltä pois lavealle tielle, emme pelastu. Tekstimme sanoo: "Palvelkaa
Herraa pelolla ja iloitkaa vavistuksella. Antakaa suuta pojalle, ettei
hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy
äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat."
Tekstimme julistaa autuaiksi ne, jotka Herraan turvaavat. Kun
syntimme ovat anteeksiannetut Jeesuksen nimessä, on onnellista ja
autuasta elää. Kun hän on sielumme turva, meillä ei ole hätää, ei edes
silloin, kun ajallinen elämämme päättyy kuolemaan. Tulemme Jeesuksen tykö taivaaseen. Meillä on osa vanhurskaitten ylösnousemuksessa eikä meitä tuomita.
Se on todella ymmärtäväinen ja viisas, joka uskoo Jeesukseen ja
jolle Jeesus on rakas Vapahtaja ja ystävä. Vanhassa Israelissa oli tapana, että läheiset tervehtivät toisiaan suudelmalla. Apostolisessa
kirkossa se tapa jatkui uskonveljien kesken ja sitä sanottiin "pyhäksi
suunannoksi" (Room. 16:16). Se oli läheisen yhteenkuuluvuuden
merkki. He olivat rakkaita ystäviä ja samaa uskon perhettä. Tekstissämme kehotetaan antamaan suuta Pojalle. Se tarkoittaa sitä, että
tunnustamme hänet rakkaaksi veljeksi, joka tuli yhdeksi meistä ihmisistä ja lunasti meidät.
Uskon asia on sydämen asia. Se on vakava asia, jonka kanssa ei
tule olla leväperäinen, ei omahyväinen, ei itseensä luottava. Sen
vuoksi tekstimme sanoo: "Palvelkaa Herraa pelolla ja iloitkaa vavistuksella." Uskoon liittyy vakaa Herran pelko. Siihen liittyvät myös
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autuuden ilo ja suuri kiitollisuus siitä, että Vapahtaja on nostanut
olalleen minut eksyneen lampaansa ja kantaa minut taivaan kotiin.
Kun tunnemme vajavuutemme, iloitsemme vavistuksella.
On suurta viisautta uskoa Jeesukseen, turvata häneen ja rakastaa
häntä ja hänen armoaan. Se on viisautta, joka tulee Jumalalta. Ottakaamme sydämellemme Herran sana. "Tulkaa siis järkiinne!"
Siitamajan joululeirillä 29.12.2002. Virret VK 1938: 19; 416; 292; 35:3–6; 38.
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"Älä pelkää, sinä piskuinen lauma!"
Joulun jälkeisenä sunnuntaina. II vuosikerta. Evankeliumiteksti.
"Älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan." Luuk. 12:32.
Kun Jeesus oli kutsunut itselleen 12 apostolia, hän opetti heitä katselemaan kedon kukkia ja taivaan lintuja ja uskomaan, että taivaallinen
Isä pitää heistä hyvän huolen. Hän oli kutsunut heidät saarnavirkaan, ja
heidän oli määrä lähteä kaikkeen maailmaan. Heillä ei ollut hyvätuloista virkaa, vaan he joutuisivat elämään sen varassa, kuinka uskovat ihmiset uhraisivat Herralle. Silti Jeesus sanoi heille: "Antakaa almuja ja
jakakaa omastanne." Heidän tuli olla hyviä esikuvia kaikille siinäkin
asiassa. Tällaisista asioista puhuessaan Jeesus sanoi tekstimme sanat:
"Älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan."
Rakkaat joululeiriläiset ja te kaikki! Tekin olette piskuinen lauma.
Elätte maailmassa, jossa on suuri lauma epäuskoisia ja toisuskoisia,
jotka eivät ymmärrä uskon, Jumalan sanan eivätkä luterilaisen tunnustuksen merkitystä. Monelta evankeliumi on peitossa. Miten te tarvitsettekaan rohkaisua! Hyvä Paimenemme tulee sanassaan teidän tykönne
ja sanoo: "Älä pelkää, sinä piskuinen lauma."
Olette piskuinen lauma
Kristityn ei tule koskaan unohtaa, että hän kuuluu piskuiseen laumaan, mutta ei myöskään sitä, että hän voittaa.
Mistä tiedämme, että kuulumme piskuiseen laumaan? Tiedämme
sen osaksi jo kokemuksesta. Niin monet ovat toista mieltä. Niin monet
elävät maailman menon mukaan epäuskossa. Erityisesti tiedämme sen
Raamatun todistuksesta. Jeesus sanoi kerran opetuslapsilleen: "Menkää
ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie
kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on
ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät." (Matt. 7:13–14.) Taivaan tien kulkijoita on vähemmän kuin niitä,
jotka matkaavat helvetin kärsimyksiin ja kauhuihin. Koska olet matkalla taivaaseen, kuulut vähemmistöön, kuulut piskuiseen laumaan.
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Ei ole mitään hävettävää kuulua vähemmistöön. Ajatellaanpa esimerkiksi urheilijoita. Monia olympialajeja harjoitetaan yli sadassa
maassa. Kussakin maassa voi olla suuri määrä lajin harrastajia. Heistä
voi päästä olympialaisiin vain kolme parasta, jos ovat selviytyneet tulosrajasta. Kisoissa joukko vain pienenee; loppukilpailuun pääsevät
vain parhaat, ja kultamitalin saa vain yksi. Siinä ei ole mitään häpeällistä, että vain yksi saa lajinsa kultamitalin.
Jeesuksen piskuiseen laumaan kuuluminen on vielä paljon suurempi
kunnia. Se ei ole kuitenkaan ansio, vaan se on Jumalan lahjaa ja armoa.
Se on kuitenkin kunnia, vaikka epäuskoiset eivät ymmärrä sitä kunniaksi. Älä siitä säikähdy. Ole vain kestävä uskossasi. Yritä voittaa muitakin samaan Jumalan lasten joukkoon.
Teillä on taivaallinen Isä
Maailmassa on paljon isiä, jotka eivät elä yhdessä lasten ja äidin
kanssa ja joista lapsilla ei ole turvaa eikä iloa. On kuitenkin myös isiä,
jotka tekevät työtä yhteisen kodin hyväksi, rakastavat perhettään ja
ovat sille suuresta merkityksestä. Jumalan lapsilla on erityisen hyvä
Isä, taivaan Isä, joka on rakkaus. Hän pitää lapsistaan hyvän huolen ja
suojelee heitä kaikissa elämän vaiheissa. Häneen Jeesus kiinnittää opetuslasten huomion. Hän sanoo: "Älä pelkää, sinä piskuinen lauma, sillä
teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan." "Teidän
Isänne!" Hän ei ole kuka tahansa. Mitä ovat hänen rinnallaan suurimmatkaan ihmisjoukot? Raamattu sanoo: "Katso, taivasten taivaisiin sinä et mahdu." Ja: "Katso, kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon
uurteessa, ovat kuin tomuhiukkanen vaa'assa. Katso, merensaaret hän
nostaa kuin hiekkajyvän... Kaikki kansakunnat ovat niin kuin ei mitään
hänen edessään, ne ovat hänelle kuin olematon ja tyhjä."
Joskus voi tuntua siltä kuin Jumala olisi unohtanut meidät, mutta
mitä taivaan Isä itse sanoo? Hän lausuu Jes. 40:14–17: "Mutta Siion
sanoo: 'Herra on minut hyljännyt, Herra on minut unhottanut.' Unhottaako vaimo rintalapsensa, niin ettei hän armahda kohtunsa poikaa? Ja
vaikka he unhottaisivatkin, minä en sinua unhota."
Olemme siis Isän suojassa. Miten hän pitää meistä huolta? Hän hoitaa meitä välikappaleitten avulla. Näitä ovat ajallisessa elämässä pyhät
enkelit, toiset ihmiset ja kaikki muutkin ajallisen elämän piiriin kuuluvat asiat. Taivaan tiellä hän hoivaa meitä sanalla ja sakramenteilla. Sii-

"Älä pelkää sinä piskuinen lauma"

219

hen kuuluu myös seurakuntayhteys puhtaan Jumalan sanan alla. Puhutteleehan Jeesus tässä opetuslapsiaan "laumaksi" ja osoittaa siten heidän
yhteen kuuluvaisuutensa.
Vielä Vapahtaja sanoo itsestään ja taivaallisesta Isästämme: "Minun
lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat
minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun Isäni, joka on
heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää
heitä minun Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä." Joh. 10:27–30.
Eivätkö nämä olekin turvalliset ja lohduttavat sanat!
Teillä on valtakunta
Usein Jumalan lapset ovat kuin toisen luokan kansalaisia, halveksittuja ja syrjäsilmin katsottuja. Kun seurakuntamme syntyivät 1920luvulla, Suomi oli itsenäisenä kansakuntana vielä nuori, ensimmäisen
seurakunnan syntyessä vasta 6-vuotias. Nuorella kansallamme oli paljon vihollisia. Seurakuntiemme jäsenet olivat kuitenkin hyvin isänmaallisia. Heitä loukkasi syvästi, että heitä pidettiin epäisänmaallisina
siitä syystä, etteivät he kuuluneet kansankirkkoon. He kuitenkin kantoivat kärsivällisinä tätä ristiä, koska heille oli tärkeätä pysyä uskollisesti siinä, minkä tiesivät oikeaksi. He ymmärsivät, että jos he tekevät
vastoin omaatuntoaan, he menettävät sen valtakunnan, jonka taivaan
Isä on heille antanut.
Kun Jeesus puhui tekstimme sanat opetuslapsilleen, Israelin kansa
oli vieraan vallan alainen. Heidän maansa oli osa Rooman valtakuntaa.
Jumala oli luvannut Daavidille noin tuhat vuotta ennen Jeesuksen syntymää hallitsijan, jonka valtakunta ei järky. Nyt tämä hallitsija oli tullut. Hän oli Jeesus. Hänen mukanaan tuli myös Jumalan valtakunta eli
taivasten valtakunta. Se oli niillä, jotka uskoivat Jeesukseen. Mutta
niillä, jotka eivät häneen uskoneet, sitä ei ollut. Juutalaiset, jotka eivät
ymmärtäneet Jeesuksen valtakunnan hengellistä, taivaallista luonnetta,
eivät uskoneet, että Jeesus oli luvattu Messias eivätkä lainkaan käsittäneet, että Jumalan valtakunta voisi olla hengellinen. Siksi he naulitsivat
Jeesuksen, Jumalan Pojan, ristille ja panivat hänen päähänsä orjantappurakruunun, pilkkakruunun. Kuitenkaan Jeesuksen tie ei päättynyt
hautaan, vaan kunniaan.
Älä sinä, rakas ystäväni, odota tänne maailmaan jotakin mahtavaa
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ulkonaista kirkkoa tai näkyvää Jumalan valtakuntaa. Jos sellainen tulee, se on varmasti väärä kirkko ja väärän uskon valtakunta. Sinulle on
annettu toisenlainen valtakunta. Se on taivasten valtakunta. Se on sinulla uskossa, ei näkemisessä. Sen kuninkaana on Jeesus. Hän hallitsee
sanalla. Hän pitää huolta valtakuntansa kansalaisista antaen heille paljon hyvää: synnit anteeksi joka päivä armonsa rikkauden mukaan,
omantunnon rauhan, autuuden ilon ja varmuuden siitä, että kerran pääsemme taivaaseen. Hänen valtakuntansa ilmestyy kerran kunniassa ja
kirkkaudessa, kun Jeesus tulee ja vie omansa taivaaseen. Tämä on iankaikkinen valtakunta, joka ei koskaan sorru. Sen onni on loputon. Sen
autuus on niin suurta, ettemme voi sitä käsittää. Siellä Jumalalle annetaan kunnia. Siellä kenelläkään ei ole minkäänlaista ahdistusta eikä
pahaa oloa.
Kun sinulla on Jumalan valtakunta, sinulla on paras kuningas ja itse
olet kansalainen. On ihmisiä, joilla ei ole minkään valtakunnan kansalaisuutta eikä passia. He ovat kodittomia, maattomia, pakolaisia, turvattomia. Sinun, joka uskot Jeesukseen, nimesi on kirjoitettuna taivaan
kirkonkirjoihin, ja kuningas Kristus tunnustaa sinut veljekseen ja valtakuntansa kansalaiseksi. Kuninkaan veljet ja sisaret eivät ole vain
kansalaisia, vaan he ovat myös prinssejä ja prinsessoja. Muista tätä
silloin, kun maailma sinua pilkkaa äläkä luovu uskostasi äläkä anna
pois taivaallista valtakuntaasi.
Siitamaja 29.12.1996. Virret VK 1938: 22:1–5; 416; 28:1–5; 32; 21.
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Kiittäen uuteen vuoteen
Uudenvuoden aattona
Daavidin virsi. Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa
on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, hän, joka antaa kaikki sinun
syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa
sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella,
joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Ps. 103:1–5.
Olemme päättämässä vanhaa vuotta. Kohta siirrymme uuteen vuoteen. Emme tiedä, mitä se tuo tullessaan. Meillä, Jumalan lapsilla, on
nyt paljon asiaa Jumalalle. Sen, millä tavalla meidän tulee asiamme
esittää, apostoli Paavali lausuu seuraavasti: ”Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi” (Fil. 4:6). Pois siis murehtiminen
ja tulkoon sen tilalle kiitos! Siinä on meille oivallinen ohje tänään.

Ei ilman murheita
Tuskin on ketään, joka olisi selviytynyt ilman minkäänlaisia
murheita kuluneesta vuodesta. Suru, sairaus, menetykset, pettymykset, epäonnistumiset ja monet muut onnettomuudet ja kovat kohtalot
ovat voineet koskettaa elämäämme, tuoda kyyneleitä silmiimme ja
murhetta sydämeemme. Olemme kuitenkin saaneet ”heittää kaikki
murheemme hänen päällensä” ja muistaa, että hän pitää meistä huolen. Jumalan käsi ei ole ollut lyhyt auttamaan. Me olemme vain usein
niin kärsimättömiä emmekä muista, että Jumala vastaa lastensa rukoushuokauksiin omalla ajallaan ja omalla tavallaan.
Suurimmat murheet
Suurimpia murheita eivät ole kuitenkaan ajallisen elämän murheet, vaan suurimpia ovat ne, jotka johtuvat synnistä ja varsinkin
epäuskosta. Tällä en tarkoita niitä murheita, jotka yleisesti ottaen
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ovat ihmiskunnan vitsauksena tässä maailmassa syntiinlankeemuksen
tähden, koska mitään pahaa ei täällä olisi, jos Aadamin lankeemusta
ei olisi ollut. Monet sairaudet, onnettomuudet ja kovat kohtalot eivät
johdu siitä, että asianomainen tai joku hänen läheisensä olisi tehnyt
syntiä. Jeesus sanoi sokeana syntyneestä miehestä, ettei hänen sokeutensa johtunut siitä, että hän tai hänen vanhempansa olisivat tehneet
syntiä, vaan Jumalan tekojen piti tulla hänessä julki (Joh. 9:3).
Kun puhun suurimmista murheista, tarkoitan tässä sitä pahuutta,
joka on meissä turmeluksemme tähden, ja syntejä, joita olemme tehneet. Kun Jumalan laki paljastaa meille turmeluksemme, syyttää meitä ja tuomitsee meidät Jumalan vihan alle, alamme päästä käsitykseen
siitä, millainen on todella suuri murhe. Kun Jumala ottaa meidät tilille ja kysyy: ”Missä olet?” tai ”Mitä olet tehnyt?” ja sanoo: 'Etkö ole
tehnyt sitä, minkä minä kielsin', olemme ylipääsemättömässä paikassa. Meitä auttaa vain Jumalan armahdustuomio.
Apu suurimpiin murheisiin
Synnin tuntoon ja omantunnon ahdistukseen on olemassa Jumalan valmistama apu. Se on se, mistä psalmin kirjoittaja puhuu tekstissämme. Hän sanoo: ”Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä
hyvää hän on sinulle tehnyt, hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi.” Apu on syntien anteeksiantamus ja syntisairauden parantaminen.
Armon ketjuvaikutus
Vaikka synti on jo aiheuttanut hengellisen kuoleman, se on kuitenkin sairauteen verrattavissa siinä suhteessa, että tästä kuoleman
tilasta voidaan herättää henkiin ja sairaus voidaan parantaa niin, ettei
se johda lopulliseen eroon Jumalasta. Kun sydän pysähtyy, se voidaan välistä hieronnalla saada toimimaan, mutta siten itse sydän ei
tule terveeksi. Kun Jumala herättää meidät hengellisestä kuolemasta
uskon kautta uuteen hengelliseen elämään, hän parantaa meidät ruumiinemme ja sieluinemme siten, että ylösnousemuksessa nousemme
ilman syntiä, ilman sairautta ja ilman mitään ajallisen elämän kahleita
ja puutoksia taivaalliseen kirkkauteen.
Vuotta päättäessämme on hyvä muistaa koko tätä armon suurta
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ketjuvaikutusta. Olemme nyt autuaita uskossa synnit anteeksi saaneina, vaikka vielä kuoleman varjon maassa. Kerran olemme autuaita
siellä, missä ei ole kuolemaa eikä kipua, ei syntiä eikä varjoa, vaan
missä Vanhurskauden Aurinkomme, Herra Kristus, paistaa täydeltä
terältä ja me saamme ravita itsemme hänen muotonsa katselemisella.
Tämän armon osallisuuteen ja omistukseen Kristuksessa meidät on
kastettu, ja kasteemme on tae siitä, että samoin kuin Kristus nousi
kuolleista, mekin saamme nousta.
Katsellessamme taaksepäin kuluneeseen vuoteen, saamme tehdä
sen kiitosmielin. ”Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.”
Lunastus ”tuonelasta”
Daavid palauttaa mieliimme tässä psalmissa, että Herra on lunastanut henkemme ”tuonelasta”. Sana, jonka vuoden 1938 raamatunkäännös on suomentanut ”tuonelaksi”, on vanhassa Bibliassa suomennettu tässä kohdassa sanalla ”turmelus” Lutheria seuraten. Vuoden 1992 käännös taas puhuu ”kuoleman otteesta”. Tätä koskeva
heprean sana ’še’ōl’ tarkoittaa sitä, minne ihmisen sielu menee kuollessaan ja mitä siihen liittyy. Se on tarpeen kääntää eri yhteyksissä eri
tavoin, kuten Lutherkin tekee. Sanan perusmerkitystä ei varmuudella
tunneta, mutta se lie ’alas astuminen’.
Kun Jumala vapahtaa omansa še’ōlista, he menevät paratiisiin eli
Aabrahamin helmaan eli tulevat otetuksi isiensä tykö, joita sanontoja
Raamattu käyttää. Jeesus sanoo uskovasta Lasaruksesta, että enkelit
veivät hänet Aabrahamin helmaan.
Kuolemassa siis uskovat tulevat enkelien toimesta viedyiksi sinne, missä uskon isä Aabraham on. Kun Jumala kutsuu täältä pois uskovan ihmisen, hän ei joudu kuoleman koviin kouriin ja johonkin
ahdistavaan tuntemattomuuteen, vaan pyhät enkelit ottavat hänet vastaan ja vievät sinne, missä Aabraham, ristin ryöväri ja muut uskossa
nukkuneet ovat. Tiedämme, että he ovat Kristuksen kanssa. Kun meitä ei kuitenkaan temmata heti ruumiimme puolesta kuolemassa Jumalan luo, niin meitä uskoviakin koskee ruumiin puolesta alas meneminen, toisin sanoen, me kuolemme ja meidät pannaan hautaan. Mutta
se ei ole menemistä kärsimyksen paikkaan helvettiin, vaan kaikesta
tuosta alas menosta meidät on lunastettu ja elämme kuoltuammekin
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Jumalalle, sillä Jumala, joka on Aabrahamin Jumala, ei ole kuolleitten Jumala, vaan elävien. Tätä toivoa taas ei ole niillä, jotka kuolevat
epäuskossa, vaan he tulevat nousemaan häpeässä. Kuolemassa he
joutuvat ’vaivan paikkaan’ (Luuk. 16:28).
Olemme saaneet elää kuluneen vuoden siinä toivossa, että
"elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat" (Room.
14:8). Siinä on suuri kiitoksen aihe.
Uusi, uudistava armo
Kun katselemme eteenpäin niihin päiviin, jotka meillä on vielä
edessäpäin täällä maailmassa, niin voimme ajatella niitäkin kiitosmielin. Daavid sanoo tekstissämme: Herra ”kruunaa sinut armolla ja
laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että
sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan”. Jumalan armo on sama, yhtä
uusi joka aamu. Siihen saamme herätessämme aamulla nousta ja lähteä päivän tehtäviin, sen varassa saamme sulkea silmämme illan hämärtyessä yöhön ja kerran myös kuoleman saapuessa. Saamme päivittäin etsiä sitä, mikä ylhäällä on. Jumalan armolupaukset takaavat,
että saamme sen, mitä ne lupaavat.
Armolupausten varassa olemme syntyneet Jumalan lapsiksi. Tämä lapseus ei ole vanhenevaa laatua, vaan ”nuoruutesi uudistuu kuin
kotkan". Emme väsy matkallamme, vaan armon siivin saamme uskossa kohota kohti Jumalan taivaita sitä tietä, jonka Jeesus on meille
kuvannut, kun hän sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä; ei kukaan
tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.”
Täällä alhaalla tämä tie ei poista ajan ahdinkoja, sillä ”monen ahdistuksen kautta meidän on meneminen sisälle Jumalan valtakuntaan”. Mutta se jättää meille lupauksen: ”Näissä kaikissa me saamme
jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.” (Room.
8:37)
Virret VK 1938: 33; 38; 42:1–4; 36:1–4; 40.

225

226

"Miksi sallit meidän eksyä pois
sinun teiltäsi, Herra?"
Uudenvuodenaattona. Vanhan testamentin teksti.
Miksi sallit meidän eksyä pois sinun teiltäsi, Herra, ja annoit meidän
sydämemme paatua, niin ettemme sinua pelkää? Palaja takaisin palvelijaisi tähden, perintöosasi sukukuntain tähden. Vähän aikaa vain
sinun pyhä kansasi sai pitää perintönsä; meidän ahdistajamme ovat
tallanneet sinun pyhäkkösi. Me olemme niin kuin ne, joita sinä et ole
ikinä hallinnut, olemme, niin kuin ei meitä olisi otettu sinun nimiisi.
Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret
järkkyisivät sinun edessäsi, niin kuin risut leimahtavat tuleen, niin
kuin vesi tulella kiehuu, että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajillesi ja
kansat vapisisivat sinun kasvojesi edessä, kun sinä teet peljättäviä
tekoja, joita emme odottaa voineet! Oi, jospa astuisit alas, niin että
vuoret järkkyisivät sinun edessäsi! Jes. 63:17–64:3.
Jumalan kansalle on ominaista eläminen parannuksessa. Jumalan lapset katuvat pahoja tekojaan ja syntisyyttään, pyytävät niitä anteeksi
Jeesuksen nimessä ja uskovat, että Jumala on armollinen Jeesuksen
tähden. Samalla teemme joka päivä parannusta pahoista teoista ja
väärästä elämän suunnasta ja ojennamme elämämme Jumalan sanan
mukaan.
Jumalan armoon turvaten haluamme päättää nyt vanhan vuoden
ja aloittaa uuden. Tunnemme kuitenkin itsemme kovin heikoiksi ja
kaipaamme Jumalan väkevää asioihin puuttumista.
Millainen on hengellinen tilamme
Profeetta Jesaja sai näyssä katsella Juudan kansan tulevia kohtaloita ja sitä rangaistusta, mikä sitä oli kohtaava. Hän sanoo tekstissämme: "Miksi sallit meidän eksyä pois sinun teiltäsi, Herra, ja annoit meidän sydämemme paatua, niin ettemme sinua pelkää? Palaja
takaisin palvelijaisi tähden, perintöosasi sukukuntain tähden." Profeetta näki Pyhässä Hengessä kansansa murheellisen hengellisen tilan. Se oli eksynyt ja joutunut pois Jumalan teiltä. Se ei seurannut
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Jumalan sanaa eikä kuullut Jumalan puhetta, vaan ajatteli uskon asioista oman pettävän ymmärryksensä mukaan. Eikö tämä ole meille
liiankin tuttua? Monet elävät toisin kuin heille on Jumalan sanan mukaan opetettu. Se ei näytä heidän tuntoaan vaivaavan. On kuin he eivät koskaan olisi kuulleet parannuksen teosta eikä heitä olisi varoitettu paatumuksesta.
Kun profeetta Jesaja katseli kansansa hengellistä tilaa, hän kysyi
ahdistuneena Herralta: "Miksi sallit meidän eksyä pois sinun teiltäsi,
Herra, ja annoit meidän sydämemme paatua, niin ettemme sinua pelkää?" Oli tapahtunut, kuten Luther sanoo tämän kohdan johdosta:
"Synti rangaistaan synnillä." (W2 VI, 811) Jumalan sanan halveksunta
johti paatumukseen ja kasvavaan välinpitämättömyyteen. Emmehän
me vain päätä vuottamme sellaisessa mielentilassa?
Jos ihminen säilyy uskossa, se on yksin Jumalan teko. Jos hän
paatuu ja irtautuu elävästä Jumalasta, se on hänen oma syynsä. Meidän on tarpeen rukoilla, että Jumala säilyttää meidät aralla tunnolla
sanansa edessä, niin ettemme kovetu ja kulje omia teitämme.
Ihminen luulee, että hän voi itse valita tiensä, mitä hän milloinkin
kulkee. Totta on, että ihminen kykenee tekemään vääriä ratkaisuja ja
sellaisia valintoja, joilla hän vetää päälleen Jumalan vihan. Lisäksi
ihmisellä on jonkin verran tahdon vapautta ajallisen elämän asioissa.
Mutta ihminen ei voi päättää omasta voimastaan kääntyä Jumalan
tykö, vaan Jumalan täytyy vaikuttaa hänessä se päätös ja toteuttaa se.
Sen tähden Jesaja rukoilee: "Palaja takaisin palvelijaisi tähden, perintöosasi sukukuntain tähden."
Maailmaan meno on kohtalokasta
Maailmaan meno ja kaidan tien hylkääminen on kohtalokasta.
Ihminen ei tiedä, kauanko hänen armonaikansa kestää. Hän ei tiedä,
paatuuko hän lopullisesti vai saako hän vielä armon palata uskon tielle. Hän ei tiedä, koska tuomiopäivä koittaa. Jos hän hylkää Jumalan
puhtaan sanan, hän ei tiedä, onko se kuultavissa silloin, kun hän toivoisi voivansa sitä kuulla. Suurin rangaistus, mikä Jumalan sanaan
tympääntyneitä kohtaa, ovat väärät opit, kun ihminen joutuu niiden
valtaan eikä enää erota evankeliumia valhe-evankeliumista. Jumalan
sana tulee ottaa vastaan silloin, kun sen kuulee.
Juudan kansa hylkäsi puhtaan Jumalan sanan. Se koki hirvittävän
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rangaistuksen. Jerusalem ja temppeli hävitettiin. Kansa karkotettiin Babyloniin. Jumalan säätämä oikea jumalanpalvelus lakkasi. Pakanat nöyryyttivät Juudan kansaa. Niillä, joilla piti olla oikea jumalanpalveluspaikka, oikeat uhrit ja oikea oppi, ei ollut maata, ei Jerusalemia, ei temppeliä eikä jumalanpalvelusta, vaan he olivat epäjumalanpalvelijain vankeja, näiden raskaan ikeen, pilkan ja häpeän alaisia.
Oletko vanki vai vapaa
Nykyisin ihmiset menevät aivan vapaaehtoisesti "babyloniseen vankeuteen" ja pysyvät siellä, vaikka pääsisivät pois, jos haluaisivat. Luther
kutsui babyloniseksi vankeudeksi paavikirkossa oloa. Me voimme käyttää sitä nimeä mistä tahansa hengellisestä yhteydestä, missä väärä oppi
on sallittua ja missä ihmisiä pidetään erilaisten väärien oppien ja käytäntöjen hallinnassa. Jos kaikki ne, jotka ovat saaneet pyhän kasteen ja voineet käydä hyvän rippikoulun, olisivat pysyneet puhtaan Jumalan sanan
uskollisina kuulijoina, meitä olisi suuri joukko. Mutta valitettavasti monet ovat lähteneet vapaudesta vankilaan. Eräät ontuvat kahtaalle. Tekstimme sanoo: "Me olemme niin kuin ne, joita sinä et ole ikinä hallinnut,
olemme niin kuin ei meitä olisi otettu sinun nimiisi." Vähäinen on uskollisten joukko. Miten monasti onkaan toteutunut profeetan sana: "Jos siellä on jäljellä kymmenes osa, niin hävitetään vielä sekin. Mutta niin kuin
tammesta ja rautatammesta jää kaadettaessa kanto, niin siitäkin: se kanto
on pyhä siemen." (Jes. 6:13.)
Rakkaat ystävät, te, jotka uskotte, te, joille Jumalan sana, hänen käskynsä ja hänen evankeliuminsa ovat kalliit, pysykää uskollisina, pysykää
sanassa, pysykää oikealla tiellä. Olkaa pyhä siemen, joka varjeltuu pelastukseen Jumalan armosta Kristuksen tähden ja joka välittää evankeliumin
tuleville polville. Älkää pelätkö ristiä älkääkä maailman häpeää. Pelätkää
sitä, että tuottaisitte häpeää Kristuksen kalliille nimelle.
Meille on annettu merkki
Profeetta katseli maailman menoa ja toivoi: "Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi, niin
kuin risut leimahtavat tuleen, niin kuin vesi tulella kiehuu, että tekisit
nimesi tunnetuksi vastustajillesi ja kansat vapisisivat sinun kasvojesi
edessä, kun sinä teet peljättäviä tekoja, joita emme odottaa voineet! Oi,
jospa astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi!"
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Sokea maailma pitää Jumalaa heikkona, maailmasta pois vetäytyneenä tai ajattelee, ettei Jumalaa ole. Se johtuu siitä, että se sulkee
silmänsä Jumalan teoilta eikä tunnusta niitä. Se haluaisi nähdä toisenlaisia tekoja, toisenlaisia merkkejä. Kuitenkin Jumalan teot ovat nähtävissä luonnossa sekä kansojen ja yksittäisten ihmisten kohtaloissa.
Lisäksi Jumalan sanassa on oma sisäinen todistuksensa ja voimansa.
Evankeliumi itsessään on merkki. Jumala astui alas, mutta hän tuli
heikkoudessa. Kun hän tulee seuraavan kerran, hän tulee kunniassa ja
voimassa, mutta silloin armonaika on auttamattomasti ohi. Jumala ei
muuta menettelytapojaan ihmisten vaatimusten tähden. Joonan merkki, ristiinnaulittu ja ylösnoussut Vapahtaja, on merkeistä väkevin. Jos
se ei kelpaa, ei muutakaan merkkiä anneta. Älä sinäkään etsi muuta
merkkiä. Usko evankeliumi! Ole uskollinen seurakunnan jäsen siellä,
missä on puhtaana pelastuksen evankeliumi ja sen koko oppi!
Uusi armon vuosi aukenee eteemme
Vuosi on taas takana, syntien, heikkouksien, laiminlyöntien ja
lankeemusten vuosi. Niin meidän täytyy surulla tunnustaa. Mutta se
on ollut myös armovuosi, Herran avun ja suuren laupeuden vuosi.
Olemme saaneet armoa armon päälle. Yhä kasteen liittomme kutsuu
meitä käymään uskalluksella armoistuimen eteen. Yhä se vakuuttaa
meille, että olemme Isän lapsia. Yhä Jeesus laskee siunaavan kätensä
päällemme. Yhä Jumalan Henki tuo sanassa ja sakramenteissa sydämiimme uskon kautta Jumalan armon, antaa hyvän omantunnon ja
autuuden ilon. Saamme kiittää Jumalaa myös profeetta Jeremian sanoilla: "Herran armoa on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä hänen
laupeutensa ei ole loppunut: se on joka aamu uusi, ja suuri on hänen
uskollisuutensa. Minun osani on Herra, sanoo minun sieluni; sen tähden minä panen toivoni häneen." (Valitusvirret 3:22–24.)
Rakkaat lapset, nuoret ja me kaikki, pysytään Jumalan sanassa ja
hänen armossaan, ahkeroidaan säilyttää hyvä omatunto ja kuljetaan
iloiten autuuden tietä!
Siitamaja 31.12.2003.
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Jeesuksen nimessä
Uudenvuodenpäivänä. I vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava,
annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut, ennen
kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Luuk. 2:21.
Vietämme uudenvuodenpäivää kirkollisena juhlapäivänä Jeesuksen
ympärileikkauksen muistoksi. Jumala oli antanut Aabrahamille ympärileikkauksen liiton merkiksi. Jumala oli tehnyt liiton hänen kanssaan ja
luvannut olla hänen ja hänen siemenensä Jumala. Aabraham sai ympärileikkauksen uskonvanhurskauden sinetiksi. Se todisti hänelle jatkuvasti
siitä, että hän on uskosta vanhurskas ja osallinen lupauksesta: "Sinun
siemenessäsi kaikki kansat tulevat siunatuiksi."
Jeesus ei tarvinnut oman persoonansa puolesta tällaista sinettiä, niin
kuin hän ei tarvinnut Johanneksen kastettakaan, sillä hän oli Jumalan
Poika. Hänet kuitenkin ympärileikattiin ja kastettiin, sillä hän oli tullut
lain alaiseksi lunastaakseen meidät lain alaiset. Hänen lainalaisuutensa
ei johtunut siitä, että hänet ympärileikattiin, vaan hän alistui ympärileikkaukseen sen tähden, että hän ihmiseksi tullessaan oli vapaaehtoisesti meidän lunastuksemme tähden tullut lain alaiseksi.
Israelissa oli tapana antaa pojalle nimi ympärileikkauksen yhteydessä, niin kuin meillä on tapana kastettaessa antaa lapselle nimi. Silloin Vapahtaja sai vanhemmiltaan nimekseen Jeesus, jonka nimen jo
enkeli oli hänelle määrännyt ennen hänen sikiämistään Pyhästä Hengestä. Tässä nimessä haluamme aloittaa uuden vuoden.
Olemme Jeesukseen nimiin otetut
Israelissa oli suuri kunnia, että nainen otettiin miehen nimiin. Se
poisti naiselta hyljeksityksi jääneen häpeän (Jes. 4:1). Raamatun kielenkäytön mukaan Seurakunta on Kristuksen morsian, hänen kihlattu aviovaimonsa, jonka kanssa Jumalan Poika tulee viettämään taivaallisia häitään. Tästä Raamattu sanoo: "Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi
itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista,
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vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton" (Ef. 5:25–27). Kristus on osoittanut
rakkautensa antamalla itsensä alttiiksi. Hän on pyhittänyt ja puhdistanut
Seurakunnan morsiamekseen "vedellä pesten, sanan kautta". Tämä peseminen on tullut jokaisen yksittäisen uskovan osalle kasteessa. Siinä
meidät on nimeltä kutsuttu hänen omikseen, kuten sanotaan: "Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut;
sinä olet minun" (Jes. 43:1).
Samalla kun meidät on pyhässä kasteessa nimeltä kutsuttu, meidät
on otettu Jeesuksen nimiin. Olemme siinä uskon kautta uudestisyntyneet Jumalan lapsiksi. Kuulumme hänelle, ja meillä on oikeus kristityn
nimeen. Kristitty tarkoittaa Kristuksen seuraajaa, hänen opetuslastaan.
Samalla tavalla kuin Kristus oli halveksittu, olivat myös hänen seuraajansa halveksittuja, ja niin "kristitty" oli pakanain suussa pilkkanimi.
Saada kärsiä häväistystä Kristuksen nimen tähden oli kuitenkin opetuslapsille kunnia, ja niin he pitivät kunnianaan saada kantaa kristityn nimeä.
Lähetyskäskyn mukaisesti tulee kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kasteen asetus määrää kastekaavan. Apostolien teoissa
kerrotaan kristilliseen uskoon kääntyneistä, että heidät kastettiin Jeesuksen nimeen. Kasteet tietysti silloinkin toimitettiin kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Se merkitsi samalla Jeesuksen nimeen kastamista. Sanonta
kastaa Jeesuksen nimeen ilmentää sitä, että kastetuista tuli Jeesuksen
morsiusseurakunnan jäseniä.
Kaste tuli Uudessa liitossa ympärileikkauksen tilalle. Raamattu sanoo siitä: Kristuksessa te "olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella: ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te
myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista" (Kol. 2:11–12). Uuden vuoden alkaessa saamme muistaa, että olemme kasteessa otetut Jeesuksen nimiin.
Se merkitsee osallisuutta hänen rakkauteensa, kun hän antoi itsensä alttiiksi meidän edestämme. Se merkitsee osallisuutta hänen jatkuvaan
huolenpitoonsa. Se merkitsee autuaitten ylösnousemusta ja taivaallista
hääjuhlaa. Tästä kaikesta saamme olla iloisia ja kiitollisia.
Jeesuksen nimessä otamme vastaan sen, mikä tuleva on
Kauan sitten eräs emäntä loukkasi itsensä pahasti mennessään aa-
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muaskareilleen. Hänen varassaan oli koko talon selviytyminen. Nyt hän
ei pystyisi töihin pitkään aikaan. Kun häneltä kysyttiin, miten hän voi
sen kestää, hän vastasi: "Joka aamu olen siunannut itseni ja lähtenyt
töihini Jeesuksen nimessä. Samassa nimessä otan vastaan tämän onnettomuudenkin."
Tällä uskon mukaisella asenteella saamme siirtyä uuteen vuoteen.
Jeesuksen nimessä otamme vastaan ilot ja surut. Job sanoi: "Otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan pahaakin?" (Job
2:10.) Pyydämme Jumalalta uskossa kestämistä ja hänen tahtoonsa tyytymistä.
Jumala siunaa meitä usein vastoinkäymisten kautta. Opimme Jumalan koulussa niistäkin kiittämään. Hyvä on meidän myös nähdä, että
hän on ripotellut tiellemme paljon sellaista, mistä olemme iloinneet. On
ajallista hyvää niin paljon, ettemme osaa sitä luetella. Ennen kaikkea
olemme saaneet armoa armon päälle. Saamme sanoa: "Tähän asti on
Herra meitä auttanut." Jumala vakuuttaa: "Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan" (Jes. 59:1).
Tätä olemme saaneet monin tavoin kokea. Sen lupauksen alla saamme
lähteä uuteen vuoteen. "Herran nimi on vahva torni; hurskas juoksee
sinne ja saa turvan" (Sananl. 18:10).
Uutta vuotta silmälläpitäen ihmisillä on tapana tehdä lupauksia.
Martti Luther sanoi, että tie helvettiin on kivetty hyvillä lupauksilla.
Parempi kuin tehdä lupauksia, on sanoa: "Jos Herra suo, teen sitä ja sitä." Emme tiedä, mitä me voimme tehdä, emmekä tiedä, mitä Herra
suo. Mutta joka päivä saamme vaeltaa Jumalan lapsina ja sulkea illalla
silmämme uneen armon alla Jeesuksen nimessä.
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Katso, Jumalan Karitsa!
Uudenvuodenpäivän jälkeisenä sunnuntaina. II vuosikerta. Evankeliumiteksti.

Seuraavana päivänä hän [Johannes Kastaja] näki Jeesuksen tulevan
tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman
synnin! Tämä on se, josta minä sanoin: 'Minun jälkeeni tulee mies, joka
on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä.' Ja minä en
tuntenut häntä; mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä
olen tullut vedellä kastamaan." Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin
Hengen laskeutuvan taivaasta alas niin kuin kyyhkysen, ja se jäi hänen
päällensä. Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä.' Ja minä
olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika." Joh.
1:29–34.
Joulunaika päättyy kauniilla tavalla loppiaiseen, pakanain jouluun.
Maailmalle, jolle oli syntynyt Vapahtaja, piti viedä viesti asiasta. Sille
tuli julistaa iankaikkinen evankeliumi uskottavaksi, jotta me kaikki pelastuisimme Kristuksen nimen kautta. Vakuuttaahan Pyhä Raamattu:
Kristuksesta "kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta." Apt. 10:43.
Uusi vuosi on kutsunut meitä tilintekoon menneestä ja elämään parannuksessa niinä armonpäivinä, jotka ovat edessä. Kunpa me saisimme
sellaisen armon, että ymmärtäisimme elämän vakavuuden ja käsittäisimme, että meillä on vain yksi elämä, jonka Jumala on meille lahjoittanut, jotta me sen jokaisena päivänä etsisimme Jumalan armollisia
kasvoja ja löytäisimme omalletunnolle rauhan.
Tästä asiasta puhuu meille saarnatekstimme. Se asettaa eteemme
Jeesuksen Kristuksen, koko maailman syntien kantajan. Se lausuu:
"Seuraavana päivänä hän (Johannes Kastaja) näki Jeesuksen tulevan
tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman
synnin! Tämä on se, josta minä sanoin: 'Minun jälkeeni tulee mies, joka
on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä.' Ja minä en
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tuntenut häntä; mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä
olen tullut vedellä kastamaan."
Johannes Kastajan äiti Elisabet ja Vapahtajan äiti neitsyt Maria olivat sukulaisia. Suvussa tiedettiin hyvin, että Johannes syntyi noin puoli
vuotta ennen Jeesusta. Nyt Johannes todistaa: "Minun jälkeeni tulee
mies, joka on ollut minun edelläni." Näin Johannes Kastaja tunnustaa
Jeesuksen jumaluuden ja lisää: "Minä en tuntenut häntä." Niin hän tunnustaa, että sellainen Jeesuksen tunteminen, joka perustuu sukulaisuuteen tai ihmisten tapaan tuntea toinen toisensa, on tyhjän arvoista. Jeesus tulee tuntea omakohtaisesti Vapahtajana. Jumala oli kutsunut Johanneksen profeetaksi ja Jeesuksen edelläkävijäksi. Jumala oli antanut
hänelle ilmoituksen siitä, kuka Jeesus on ja mitä hän tekee. Tämä ilmoitus oli totuuden mukainen ja luotettava. Sitä Johannes nyt toi julki ja oli
sitä varten aloittanut kastetoiminnan. Hän kehotti ihmisiä tunnustamaan
syntinsä ja ottamaan vastaan kasteen syntien anteeksisaamiseksi. Siinä
on meillekin oiva ohje vuotta alkaessamme. Kristityn tulee elää jokapäiväisessä parannuksessa ja turvata siihen armoliittoon, jonka Jumala
on tehnyt hänen kanssaan pyhässä kasteessa.
Miten uskonasiat voivat meille selvitä?
Kaikki lähtee siitä, että meille tulee Vapahtajan tarve. Se on samaa
kuin syntien anteeksisaamisen tarve. Se on samaa kuin tuntea itsensä
kurjaksi syntiseksi, joka ei voi itseänsä auttaa. Kurjaksi tuntee itsensä
sellainen, joka pelkää Jumalan vihaa. Syntinsä tuntee se, joka tunnustaa
ansainneensa Jumalan vihan.
1. Kristukselle sälytettiin kannettavaksi koko maailman synti
Katsokaamme nyt, mitenkä Johannes Kastaja lohduttaa kuulijoitaan,
jotka tunnustavat syntisyytensä. Jo edellä huomasimme, että hän toi
esille Jeesuksen jumaluuden. Samalla hän tuo esille Jumalan Pojan
alentumisen kaikkeen siihen, mitä syntien sovitus vaati. Hän sanoo:
"Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!" Nämä sanat
edellyttävät huolellista tarkkaavaisuutta. Hän nimittää Jeesusta Jumalan
Karitsaksi. Tähän sanaan Johannes Kastaja yhdistää useita Vanhan testamentin ennustuksia ja esikuvia.
Jesaja oli lausunut Messiaasta: "kuin Karitsa, joka teuraaksi viedään"
(Jes. 53:7).
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Kolmannessa Mooseksen kirjassa (16:7ss.) oli määräys, jonka mukaan suurena sovintopäivänä oli otettava kaksi kaurista syntiuhriksi.
Näistä toinen uhrattiin syntiuhrina Herralle ja toisen päälle sälytettiin
koko kansan pahat teot ja ajettiin erämaahan. Näistä toinen kuvasi Kristuksen uhrikuolemaa, toinen sitä, että synti vietiin kokonaan pois Herran edestä, siis sovituksen täydellisyyttä. Nyt Kastaja lausuu Kristuksesta, että hän on Jumalan Karitsa, siis se, joka suurena sovintopäivänä
uhrataan Herralle, mutta myös se, joka kantaa pois maailman synnin.
Toinen kauris tapetaan, toinen lasketaan vapaaksi ja saa elää ja vie synnit pois. Näin Kastaja yhdistää nämä esikuvat kahdesta kauriista ja liittää molemmat Kristukseen.
Lähes parin vuosituhannen jälkeen me emme enää katsele Kristusta
tätä toimittamassa, vaan sanomme toisillemme: "Katso, Jumalan Karitsa, joka on jo kantanut maailman synnin." Kiitollisin mielin ylistämme
Jumalaa siitä, että kaikki on jo tehty, kaikki on valmista. "Se on täytetty." Kristus on elämällään täyttänyt lain vaatimukset ja kuolemallaan
maksanut syntivelkamme sekä ylösnousemuksellaan osoittanut, että
synnit on viety pois.
Kun Johannes Kastaja osoitti Jeesusta, se tapahtui noin kolme vuotta
ennen Kristuksen kuolemaa. Mutta jo silloin hän sanoi, että Jeesus kantaa pois maailman synnit. Jotkut opettavat, että lunastustyö tapahtui yhtenä päivänä ja että muu Kristuksen elämä ei siihen kuulu. Tällainen
oppi ei sovi yhteen Johanneksen profeetallisen julistuksen kanssa eikä
mainitun esikuvan kanssa.
Kuva syntejä kantavasta kauriista osoitti havainnollisesti, että kauriin
painuessa erämaahan sen mukana menivät pois kansan synnit. Se oli
erittäin lohdullinen kuva. Se kuvasi myös sitä, mitä vanhurskauttaminen
on. Se ei ole ihmisen muuttumista, vaan anteeksiantamista, joka perustuu sovitukseen. Se on Kristuksen ansion hyväksi lukemista syntiselle.
Se kaikki on armoa, Kristuksen aikaansaamaa, joka uskolla otetaan vastaan.
2. Koska Kristus kantoi koko maailman synnit ja koska hän vei
työnsä päätökseen, anteeksiantamus koskee koko maailmaa
Palautamme mieliimme nuo tutut sanat tekstistämme, jotka jokainen
varmaan osaa ulkoa: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman
synnin!" Kiinnitämme niissä erityisen huomiomme sanaan "maailma".

Katso, Jumalan Karitsa!

235

Tässä Raamattu ymmärtää maailmalla kaikkia ihmisiä, joihin sinäkin
kuulut. Tästä meidän on tehtävä pari välttämätöntä, lohdullista johtopäätöstä.
Ensiksikin teemme seuraavan johtopäätöksen: Koska Kristus vei
koko maailmaa koskevan sovitustyönsä päätökseen, hamaan ristin kuolemaan asti, tämä merkitsee sitä, ettei kukaan voi itse sovittaa syntejänsä eikä hänen tarvitse niitä sovittaa. Koko roomalaiskatolinen ansioajattelu kaatuu tähän tosiasiaan. Paavikirkkohan opettaa, että Kristuksen
sovitustyö ei kata kaikkia syntejä, vaan että ihmisen on itse hyvitettävä
ne synnit, joita Kristus ei ole sovittanut. Jos ihmisen omat teot eivät riitä, tulisivat avuksi pyhimysten ylimääräiset ansiot. Lisäksi katolisen
opin mukaan ihmisen on puhdistauduttava häneen jääneistä synneistä
kiirastulessa, kunnes puhdistuu kokonaan. Kiirastulen piina voi lyhentyä kirkon esirukouksien vaikutuksesta. Niitä taas voi ostaa aneilla.
Aneet ovat yhä käytössä paavikirkossa.
Toisin puhuu Raamattu tässä ja kaikkialla. Hebrealaiskirjeen alussa
sanotaan Kristuksesta, että hän toimitettuaan puhdistuksen synneistä
istuutui Majesteetin oikealle puolen korkeuksissa (Hebr. 1:3). Kristus
on kantanut koko maailman synnin. Mikä on kerran maksettu, on maksettu; mikä on puhdistettu, on puhdistettu. Jumala ei vaadi, että ensiksi
Kristuksen piti antaa hyvitys kaikista synneistä ja että sitten ihmisten
pitäisi vielä toiseen kertaan niistä maksaa. Ei niin. Eikä ihminen sellaiseen pysty. Sitä yrittäessään hän vain lisää syntiensä määrää, hänhän ei
silloin usko Kristuksen uhrin riittävyyteen ja häpäisee Kristusta.
Kun nyt koko maailman synnit on sovitettu, on vain yksi tie rauhaan.
Se on uskon tie, kuten Raamattu sanoo: "Usko Herraan Kristukseen,
niin sinä pelastut." Pelastus on yksin uskosta. Usko omistaa sen, mitä
Kristus on tehnyt meidän lunastuksemme tähden. Usko ei lisää mitään
siihen, mitä Kristus teki meidän hyväksemme, se vain vastaanottaa sen,
mutta ottaa sen vastaan kokonaisena vähentämättä mitään siitä.
Toiseksi teemme myös tämän johtopäätöksen: Kristus ei sovittanut
vain valittujen syntejä, vaan kaikkien synnit, niidenkin, jotka joutuvat
kadotukseen. Reformoidut opettavat, että Kristus on sovittanut vain valittujen synnit. Tästä harhasta seuraa, ettei ihminen voi päästä varmuuteen siitä, ovatko hänen syntinsä sovitetut. Jos ihminen on tästä epävarma, miten häntä voidaan lohduttaa ja rohkaista uskomaan. Edessä on
epätoivo. Tekstimme sanoo selvästi, että Kristus kantoi koko maailman
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synnit, kaikkien ihmisten, jokaisen, sinunkin. Voit siis olla varma siitä,
että Kristus on hankkinut sinulle syntien anteeksisaamisen. Se on jo
olemassa.
Että sovitus koskee kaikkia, sen Raamattu vahvistaa, kun se lausuu:
"Teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on
heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon" (2 Piet. 2:1).
Tässä lausutaan selvästi, että Herra on ostanut eli lunastanut nämäkin
harhaopettajat, ja että nämä tuottavat itselleen perikadon eli joutuvat
omasta syystään kadotukseen. Selvää on, että sellaisia on kartettava,
jotka harhoillaan ovat viemässä muitakin mukanaan kadotukseen.
Miten lohdullinen onkaan Raamatun oma oppi: Kristus on saanut
aikaan täydellisen sovituksen, joka koskee koko maailmaa. Apostoli
Paavali lausuu sen näin: "Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän
uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei
synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä
tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi." (2 Kor. 5:19–21.)
3. Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille
Tekstimme sanoo lopuksi. "Hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja
jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä.' Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika." Näin Raamattu
osoittaa, että Pyhä Henki on Kristuksen Henki. Hänestä Jeesus sanoi:
"Hän on minut kirkastava" ja vielä: "Hän ottaa minun omastani ja jakaa
teille."
Kun Pyhä Raamattu todistaa sinulle Kristuksesta, hänen jumalinhimillisestä persoonastaan ja hänen lunastustyöstään, tiedä, että se juuri
on Pyhän Hengen päävirka. Kun sen uskot autuudeksesi, sinulla on Pyhä Henki.
Ihmisillä on monia luuloja Pyhästä Hengestä. He saattavat luulla,
että Pyhän Hengen läsnäolosta todistaisivat kaatumiset, nauramiset, sielulliset häiriötilat. Ei niin, vaan Pyhä Henki on raittiuden Henki. Hän on
siellä missä laki ja evankeliumi oikein erotetaan toisistaan. Hän toimii
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siellä, missä osoitetaan lain avulla ihmisen syntisyys ja missä sydämet
lohdutetaan evankeliumilla. Evankeliumissa on läsnä Kristus ja hänen
Henkensä, ja niin uskon kautta evankeliumiin löydämme rauhan sielullemme. Kun meillä on varmuus syntien anteeksisaamisesta Kristuksessa, muuta Hengen todistusta emme tarvitse. Siinä rauhassa on hyvä elää
alkanutta vuotta joka päivä sellaisena kuin Jumala sen meille suo.
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Loppiaisena. II vuosikerta. Epistolateksti.
Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan; ei niin,
että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikään kuin se tulisi
meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka
myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita,
ei kirjaimen, vaan Hengen: sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee
eläväksi. Mutta jos jo kuoleman virka, joka oli kirjaimin kaiverrettu
kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin etteivät Israelin lapset kärsineet
katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden,
joka kuitenkin oli katoavaista, kuinka paljoa enemmän onkaan Hengen virka oleva kirkkaudessa! Sillä jos kadotustuomion virka jo oli
kirkkautta, niin on vanhurskauden virka vielä paljoa runsaammassa
määrin kirkkautta. Sillä se, millä ennen oli kirkkaus, on tämän rinnalla kirkkautta vailla, tämän ylenpalttisen kirkkauden tähden. Jos
sillä, mikä on katoavaista, oli kirkkaus, niin vielä paljoa enemmän on
sillä, mikä on pysyväistä, oleva kirkkautta.” 2 Kor. 3:4–11.
Hengellinen on ruumiillista tärkeämpi
Jumalan sana on hengellinen. Vapahtaja tuli sitä varten, että saisimme hänessä omiksemme ne hengelliset aarteet, joista Jumalan sana puhuu. Vapahtaja on itse osoittanut, miten suuresta arvosta nämä ovat. Hän
on sanonut: "Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös tämä kaikki teille annetaan" (Matt. 6:33). Hän on vakavasti kehottanut meitä olemaan murehtimatta, mitä söisimme tai mitä
joisimme, sillä henki on enemmän kuin ruoka.
Ajallisen elämän asiat eivät ole hengellisiä. Se, millaiset vaatteet
meillä on yllämme, ja se, mitä ruokaa kulloinkin on pöydässämme tai
millainen terveys meillä on, ovat ajallisen elämän asioita. Ajallisilla
ja iankaikkisilla on suuri ero. Kun iankaikkisuus alkaa, emme tarvitse
vaatteita emmekä ruokaa. Iankaikkisesta autuudesta Raamattu sanoo,
että siellä ei tule vilu eikä nälkä; siellä ei ole jano eikä siellä ole hellettä. Elämä taivaassa on olemukseltaan aivan toisenlaista kuin tämä
maailma. Se on autuuden nauttimista ja Jumalan kiittämistä. Ajalliset
ovat jääneet taakse; läsnä on se, mikä kestää iäti. Tämän valossa
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voimme arvioida, mikä on ajallisten painoarvo ja mikä iankaikkisten.
Raamattu kehottaa meitä etsimään ensiksi Jumalan valtakuntaa ja
hänen vanhurskauttaan. Kristittyinä emme halveksi emmekä väheksy
kumpaakaan. Hoidamme tunnollisesti ajallisenkin elämän asiat, mutta kieltäydymme asettamasta niitä hengellisten asioiden edelle tai
rinnalle. Toimeentulon tai uraputken tähden emme luovu uskosta ja
hyvästä omastatunnosta emmekä toimi vastoin Jumalan sanaa.
Jumalan sanassa on kaksi erilaista saarnaa
Tekstimme puhuu meille hengellisistä, kun se puhuu Jumalan
sanan saarnasta. Se jakaa sen kahteen osaan. Jumalan sanassa on näet
kaksi erilaista, toisilleen vastakkaista saarnaa tahi oppia. Niillä kummallakin on oma tarkoituksensa ja oma tehtävänsä. Kumpikin on
luonteeltaan hengellinen ja molemmat ovat Jumalasta. Toisesta saarnasta apostoli Paavali sanoo: "kirjain kuolettaa", ja toisesta: "henki
tekee eläväksi". Hän puhuu laista ja evankeliumista. Nuo sanat
olemme oppineet jo Kristinopista. Meitä on opetettu tekemään sydämessämme ero näiden kahden saarnan, lain ja evankeliumin, välillä.
Näistä asioista opettavat meille myös Luther ja luterilaiset tunnustuskirjat. Niistä on myös erinomainen kirja; nimittäin tri C. F. W. Waltherin Laki ja evankeliumi, jossa on monelta taholta perusteellisesti
selvitelty tätä kysymystä.
Se, että on olemassa lain saarna ja evankeliumin saarna, perustuu
Pyhään Raamattuun. Tekstimme tuo tämän esiin näillä sanoilla: "Jumala on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita,
ei kirjaimen vaan hengen." Paavali puhuu siitä, että Jumala on aivan
erityisesti tehnyt hänet ja hänen työtoverinsa kykeneviksi julistamaan
näitä kahta asiaa. Niin he ovat Hengen palvelijoita ja evankeliumin
saarnaajia.
Lain saarnaa ihminen voi luonnostaan jossakin määrin käsittää ja
tuntea, sillä yleinen siveyslaki on kirjoitettu ihmisen omaantuntoon.
Jokaisella ihmisellä on sydämessänsä jonkinmoinen kuva oikeasta ja
väärästä sekä siitä, että hänen pitäisi tehdä oikein ja ettei hän saa tehdä mitään väärin. Evankeliumista taas ei kenelläkään ole luontaista
oikeata tietoa.
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Lain virka on kuoleman ja kadotustuomion virka
Apostoli Paavali käyttää laista nimitystä "kirjain". Se "kuolettaa",
se on "kuoleman virka" ja se oli "kirjaimin kaiverrettu kiveen". Kun
Mooses sai Jumalalta lain kivitauluihin kaiverrettuna, hänen kasvonsa olivat kirkkaat. Ne säteilivät. Paavali ei siis puhu tässä mistä kirjaimesta hyvänsä, vaan niistä kirjaimista, jotka Jumala kirjoitti kivitauluihin, kun hän antoi lakinsa Moosekselle. Silloin Mooses astui
alas Siinain vuorelta Israelin kansan luo. Raamattu kertoo, että hänen
kasvonsa loistivat, niin että Israelin kansa käänsi katseensa pois
Mooseksesta hänen kasvojensa suuren kirkkauden tähden. Kansa ei
voinut kestää sellaista kirkkautta. Tällä tavoin Jumala halusi ilmaista,
että laki on valo, että se on hengellinen ja että se on hänen sanansa.
Se ei ole pimeyttä, vaan se on todellista kirkkautta. Siksi Mooseksen
kasvot loistivat. Onhan niin, että kaikki, mitä laki sanoo, on hyvää.
Se käskee meitä rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme
niin kuin itseämme. Jos todella tehtäisiin niin kuin laki sanoo ja laki
täytettäisiin, niin siitä ei koituisi kenellekään pahaa; kaikki olisivat
onnellisia ja asiat olisivat hyvin. Täytyyhän sellaisen sanan olla valkeutta ja todellista kirkkautta.
Mitä laki sitten puhuu? Se puhuu meille – kuten tiedämme kymmenestä käskystä – että ensiksikin meidän on rakastettava Jumalaa
yli kaiken. Se edellyttää, että me todella pidämme Jumalaa kaikkein
korkeimpana. Vapahtajamme varoittaa meitä sanoen: "Ei kukaan voi
palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa
ja mammonaa. Ette voi palvella kahta herraa, Jumalaa ja mammonaa"
(Matt. 6:24). Niin hän osoittaa, ettei ihmissydän saa kiintyä ajallisiin,
sen tulee olla kiinni Jumalassa, odottaa häneltä kaikkea hyvää ja luottaa siihen, että hän pitää meistä huolen. Näin meidän tulee riippua
hänessä. Vaikka kaikki tämä on hyvää ja vaikka jokaisen tulee niin
tehdä, sydämemme ei ole kuitenkaan luonnostansa sellainen emmekä
me niin tee. Yksikään ihminen ei yhdy Jumalan tahtoon luonnostansa, niin että hän sen tekisi, niin että hän todella palvelisi Jumalaa yli
kaiken ja rakastaisi häntä, vaan ihminen osoittaa ennemminkin vihaa,
halveksuntaa ja kiittämättömyyttä Jumalaa kohtaan. Se ilmenee siinä,
että ihminen ei ota vastaan Jumalan sanaa. Hän vastustaa sitä ajallista
hyötyään etsien ja väittää vastaan oman järkensä perusteella. Hän
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haluaa olla viisaampi kuin Jumala eikä halua alistua Jumalan sanalle
ja tahdolle.
Kolmas käsky puhuu suhteestamme Jumalaan. Se edellyttää, että
meidän tulee pyhittää lepopäivä eli käyttää Jumalan sanaa, jotta Jumala puhuisi meille ja me kuuntelisimme. Asia tahtoo kuitenkin olla
päinvastoin. Me näet kyllä puhuisimme hänelle, mutta emme kuuntelisi, mitä hän puhuu meille. Tämä on syntiä. Luonnollemme kyllä
sopisi, että Jumala olisi meidän renkimme ja käskyläisemme, mutta
me emme halua alistua hänen tahtoonsa ja totella häntä. Se on täydessä ristiriidassa sen kanssa, mitä Jumala on käskenyt.
Jumala käskee meitä myös kunnioittamaan vanhempiamme, olemaan kuuliaiset esivallalle ja suojelemaan lähimmäistämme hänen
ruumiinsa, sielunsa ja maineensa puolesta. Jumala kieltää omavaltaisen tappamisen, aviorikoksen ja epäsiveellisyyden, varkauden, lähimmäisemme parjaamisen ja hänelle kuuluvan himoitsemisen. Kaikessa tässä meille sanotaan hyviä, erinomaisia asioita. Kuitenkin samalla näemme, miten koko meidän luonnollinen olemuksemme henkii aivan toisenlaista elämää ja tekoa. Vapahtajamme vie rakkauden
vaatimuksen niin pitkälle, että hän sanoo: "Joka sanoo: 'sinä hullu',
on ansainnut helvetin tulen" (Matt. 5:22). Jo pienikin paha sana ja
sydämen salainen paha ajatus ovat Jumalan käskyn rikkomista ja ansaitsevat iankaikkisen rangaistuksen.
Kun tämä suuri valo, joka on pyhissä käskyissä, kohdistuu meihin, se valaisee sydämemme näyttäen, kuinka pimeä, musta, likainen
ja paha se on. Laki näyttää meille syntimme, eikä vain yksittäisiä
syntejä, vaan syntisyytemme. Tästä lain virasta apostoli Paavali sanoo, että se on kuoleman virka. Se osoittaa, että olemme ansainneet
lain tuomion, iankaikkisen kuoleman. Galatalaiskirjeessä, jossa apostoli Paavali selvittää tätä asiaa, hän sanoo, että joka ei tee kaikkea
sitä, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, hänen pitää kuolemalla kuoleman ja hän on kirottu. Laki kiroaa ja tuomitsee meidät iankaikkiseen kadotukseen ja kuolemaan. Kun kuulemme tällaista saarnaa,
tunnemme sydämessämme ja sielussamme Jumalan tuomion ja hengellisen kuoleman. "Laki saa aikaan vihaa", sanoo Paavali (Room.
4:15). Kun se vyöryttää päällemme Jumalan vihan, se saa meidät vihaamaan Jumalaa, vaikka laki vaatii rakkautta.
Apostoli käyttää lain virasta vielä nimitystä "kadotustuomion vir-

242

Lain ja evankeliumin saarna

ka". Laki ei julista meitä autuaiksi. Se ei päästä meitä synneistämme
eikä armahda meitä, vaan se mittaa meitä sillä mitalla, minkä Jumala
on mitaksi pannut. Jumalan mitta on tämä: "Olkaa pyhät niin kuin
minä olen pyhä" (1 Piet. 1:16), "olkaa siis te täydelliset niin kuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on" (Matt. 5:48). Lain mitta on
ylevä, tinkimättömän korkea ja sen suuri kirkkaus näkyy siinä, että
sen mitta todella pysyy kaikille samana henkilöön katsomatta.
Koska ihminen ei pysty täyttämään lakia, hän ei pääse korkealle
asetetun lain riman yli. Jumala ei kuitenkaan laske rimaa alemmaksi
ja sano: "Yritäpäs tuosta", vaan hän pitää riman korkealla ja lain täydessä vaatimuksessaan.
Tällaista lain kovaa saarnaa me tarvitsemme, jotta tuntisimme syntimme. Sillä ihmiseltä häipyy heti paikalla oikea synnintunto, jos hän
asettaa itselleen lain vaatimuksen sellaiselle alemmalle tasolle, jolla
hän voisi kuvitella sen jollakin tavoin täyttävänsä. Hän ei silloin tunne
rikkoneensa Jumalaa vastaan, vaan ajattelee täyttäneensä lain riittävässä määrin. Tällainen oli fariseus, joka tuli temppeliin ja kiitti Jumalaa
siitä, että hän ei ollut niin kuin publikaani taaempana. Hän oli mielestään tehnyt niin kuin Jumala oli käskenyt. Hän oli antanut kymmenyksensä. Hän oli paastonnut ja osoittanut sellaista jumalisuutta kuin fariseukset jumalisuudella ymmärsivät. Hän piti itseään riittävän kelvollisena, jopa niin hyvänä, että kiitti Jumalaa siitä, millainen oli.
Nyt kuitenkin Jumalan lain tarkoitus on päinvastainen. Sen tarkoitus
ei ole saada meitä nostamaan rintaamme ja kerskaamaan siitä, mitä me
olemme. Sen tarkoituksena on murtaa mielemme ja sydämemme, että
tuntisimme itsessämme olevan kuoleman tilan ja syntiturmeluksemme.
Lain virkana on osoittaa meille, ettei meillä luonnostamme ilman Vapahtajaa ole minkäänlaista mahdollisuutta pelastua ja että olemme kirouksen alaisia. "Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se
puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi
syylliseksi Jumalan edessä" (Room. 3:19).
On kuitenkin ihmisiä, jotka saattavat ehkä koko ikänsä kuunnella
Jumalan sanaa tulematta synnintuntoon. Sanaa kuultuaan he palaavat
kotiin ajatellen: "Olipa hyvä saarna; saivatpa kerrankin kuulla kuultavansa." He eivät kuule laista omaa kadotustuomiotaan. Muihin he
voivat sovittaa lain tuomion, mutta eivät itseensä.
Mistä se johtuu? Mistä johtuu, että toinen, joka kuulee Jumalan
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lain, tuntee, kuinka Jumala on tuominnut hänet, mutta toinen ei tunne. Sen sydämen, joka tuntee syntinsä, Pyhä Henki on lain sanalla
avannut näkemään, että hän on syntinen. Synnintuntokin on Pyhän
Hengen työ. Mutta ihminen, joka ei tunne syntejään, on paaduttanut
itsensä lain sanalta eikä ole kohdistanut sitä omaan sydämeensä. Hän
on kaiken aikaa ajatellut, että se kuuluu toisille, mutta ei hänelle. Hän
on kaiken aikaa kuvitellut, että hän on hyvä ihminen, jota Jumala ei
tuomitse. Tässä on hänen virheensä ja sokeutensa. Hän ei ole antanut
Jumalan puhua itselleen lain saarnan kautta, vaan hän on itse kaiken
aikaa puhunut Jumalalle fariseuksen kiitosrukousta. Voi siis tapahtua,
että ihminen ummistaa sydämensä, silmänsä ja korvansa Jumalan
lailta. Jos niin tapahtuu, sydän sulkeutuu niin, ettei evankeliumi pääse
sisään. "Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin;
mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat" (Hebr. 4:2).
Jumala tahtoo tehdä meistä syyllisyytemme tuntevia. Hän haluaa
osoittaa meille, että olemme rikkoneet hänen lakinsa ja näyttää meille
lain valolla ja kirkkaudella, että me emme voi itsessämme ja tekojemme nojalla hänelle kelvata.
Evankeliumin saarna tekee eläväksi ja lohduttaa
Mutta sitten, Jumalan kiitos, on toinen saarna. Lain saarnasta,
mistä tähän asti kuulimme, emme löytäneet lohdutusta. Siitä emme
löytäneet myöskään elämää. Emme löytäneet yhteyttä Jumalaan,
vaan laki kirosi meidät, tuomitsi meidät, ajoi meidät pois Jumalan
pyhien, autuaallisten kasvojen edestä ja kuoletti. Mutta on olemassa
toinen saarna, joka antaa synnit anteeksi, tekee eläväksi ja aukaisee
meille taivaan. Siitä saarnasta apostoli Paavali käyttää nimitystä
"Hengen virka" ja sanoo: "Henki tekee eläväksi." Hänellä on siitä
vielä sellainenkin nimitys kuin "vanhurskauden virka". Vanhurskaus
tarkoittaa tässä yhteydessä samaa kuin syntien anteeksiantamus.
Toisaalla apostoli Paavali on kyllin paljon selittänyt, mistä Jumalan edessä kelpaava vanhurskaus löytyy. Se ei ole meidän omaa tekoamme, vaan se vanhurskaus, joka Jumalalle kelpaa ja joka pätee hänen edessään tänään ja viimeisenä päivänä, on Kristuksen vanhurskaus. Laki on vaatimuksissaan niin ylhäinen, korkea ja majesteetillinen, ettemme voi sitä täyttää. Mutta Jumalan Poika tuli ihmiseksi,
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lainalaiseksi, täyttämään lain, ja hän pääsi sen korkean riman yli,
jonka laki oli meille asettanut. Hänessä ei havaittu vähäisintäkään
vikaa eikä puutosta, ei yhteiskunnallisen lain eikä koko Jumalan lain
edessä. Hän täytti täysin koko lain.
Vapahtajan lain täyttämys ei ollut ulkonaista. Onhan niin, että
ihminen voi ulkonaisesti tehdä jonkin teon oikein. Esimerkiksi jos
joku on nälkäinen, voimme antaa hänelle ruokaa eteen ja sanoa:
"Syö." Tällainen teko sinänsä, ulkonaisesti, on tietenkin oikea teko.
Sellaisen kykenemme tekemään, ja sellaisen teon voi tehdä myös kuka tahansa pakana. Mutta on kysyttävä: millaisella sydämellä teon
teemme, mitkä ovat motiivimme ja ajatuksemme, tapahtuuko tämä
kaikki todella rakkaudesta Jumalaa kohtaan ja myös rakkaudesta lähimmäistämme kohtaan? Tapahtuuko se niin, että siihen ei sekaannu
mitään pahaa ajatusta tai aikomusta eikä minkäänlaista väärää, sydämessä olevaa pahuutta? Teemmekö sen etsimättä kiitosta ihmisten
edessä tai ansiota Jumalan edessä? Heti kun lähdemme tässä valossa
tutkimaan vähäisintäkin tekoamme, meidän on sanottava, että kaikki
meidän tekomme ovat synnin saastuttamia. Ei löydy ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni
kelvottomiksi käyneet, ei ole ketään vanhurskasta, ei ketään, joka
tekee sitä, mikä hyvä on. Näin Jumala on itse katsellut meitä ja näin
hän on tuominnut meidät Sanassaan. Tällainen on jokainen ihminen
luonnollisessa tilassaan ilman uskoa Vapahtajaan.
Kun me emme voineet täyttää lakia, Kristus tuli ja täytti Jumalan
lain meidän hyväksemme. Hänen rakkautensa oli täydellinen. Hänessä toteutui täysin, mitä Raamattu sanoo: "Rakkaus on lain täyttämys."
Tämä rakkaus löytyy hänen kaikista teoistaan, myös niistä, joilla yritettiin osoittaa hänet syylliseksi, esimerkiksi, kun hän sapattina paransi sairaan. Rakkaus ajoi hänet sen tekemään. Rakkaus oli hänen
kaiken toimintansa motiivi.
Jumalan laki määräsi synneistämme rangaistukseksi meille iankaikkisen kadotuksen. Kristuksen rakkaus meitä kohtaan oli kuitenkin niin valtava, että hän otti meidän rangaistuksemme päällensä ja
kärsi syntiemme tähden tuon kovan rangaistuksen meidän puolestamme. Hän kantoi Jumalan vihan, oli hänen hylkäämänsä niin, että
hän tuskassaan parahti: "Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit."
Jeesuksen sovitustyön nojalla saamme nyt syntimme anteeksi. Jee-
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suksen Kristuksen, Jumalan Pojan, veri puhdistaa meidät kaikista
synneistä. "Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien." Näin Jumalan sana vakuuttaa. Näin ei puhu laki, vaan evankeliumi. Sen virka on vanhurskauden virka. Tämän viran tehtävänä on julistaa meille anteeksiantamusta Jeesuksen veressä.
Evankeliumi ei ainoastaan puhu armosta ja anteeksiantamuksesta,
vaan se lahjoittaa sen meille. Jeesus sanoo Pyhästä Hengestä: "Hän
ottaa minun omastani ja jakaa teille... hän on minut kirkastava." Hengen virka on anteeksiantamuksen virka. Kun kuulemme, että syntimme ovat anteeksiannetut, rohkaistumme uskomaan. Jumalan sana
synnyttää meissä luottamuksen, että näin tosiaankin on. Silloin pääsemme omassatunnossamme vapaiksi kadotustuomiosta ja lain alta
armon alle.
Kun Kristus kirkastaa meille armonsa ja me saamme rohkeuden
luottaa siihen sydämessämme, toteutuu Raamatun sana: "Armosta te
olette pelastetut, uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja,
ettei kukaan kerskaisi." Pelastuminen on siis armoa, autuaallista armoa.
Sen kautta pääsemme Jumalan yhteyteen, saamme hengellisen elämän,
uudestisynnymme ja meidät julistetaan Jumalan lapsiksi, joita me
olemmekin. Apostoli Johannes sanoo: "Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi,
joita me olemmekin" (1 Joh. 3:1). Meitä ei siis vain sanota Jumalan
lapsiksi, vaan olemme todella Jumalan lapsia. Jumala on meidän taivaallinen Isämme. Hän on synnyttänyt meidät lapsikseen antamalla
meille uuden elämän. Olemme päässeet hänen yhteyteensä.
Samalla meille on annettu se vaate, joka iankaikkisuuteen tarvitaan. Olemme puetut Kristuksen vanhurskauteen. Meille on annettu
se leipä, joka vie iankaikkiseen elämään niin kuin Jeesus sanoo: "Minä olen elämän leipä." Hän tuli taivaasta alas meitä varten ja lunasti
meidät. Näin meille on annettu lahjana kaikki se, mitä autuuteemme
tarvitsemme.
Kun vertaamme näitä kahta saarnaa, lain saarnaa ja evankeliumin
saarnaa, toisiinsa, havaitsemme, että niillä on hyvin ratkaisevia eroja.
Laki vaatii meitä sydämessämme rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja
lähimmäistämme niin kuin itseämme. Se esittää meille vaatimuksia.
Evankeliumi sen sijaan ei esitä meille vaatimuksia, vaan se kertoo
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meille siitä, mitä Jumala on meille lahjoittanut ja yhä lahjoittaa. Kun
laki tuomitsee ja kiroaa meidät, niin evankeliumi armahtaa ja siunaa
meidät. Näillä on aivan päinvastainen tehtävä. Laki ei voi ohjata meitä taivaaseen, vaan se kiroaa kadotukseen. Lakikin kyllä neuvoo tien
taivaaseen, mutta vain sillä ehdolla, että täyttäisimme sen täydellisesti. Kun kerran emme siihen pysty, sille ei jää muuta mahdollisuutta
kuin tuomita meidät. Tämän vastakohtana evankeliumi osoittaa meille tien taivaaseen armosta, ilman lain tekoja, uskon kautta Jeesukseen. Vapahtajamme, sanoo: "Minä ole tie, totuus ja elämä, ei kukaan
tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani" (Joh. 14:6). Hänen kauttaan pääsemme taivaan autuuteen.
Kun vertaamme lakia ja evankeliumia toisiinsa kirkkauden kannalta, huomaamme, että evankeliumi on verrattomasti kirkkaampi.
Sen kirkkaus on ylenpalttinen. Sen rinnalla laki on kirkkautta vailla,
kuten Raamattu sanoo. Samoin kuin Jeesus on "vanhurskauden aurinko" (Mal. 4:2), niin myös sanoma Jeesuksesta eli vanhurskauden
virka on kirkkautta.
Voimme verrata lakia kuuhun ja evankeliumia aurinkoon. Pimeässä, missä aurinko on laskenut, kuun valo näkyy. Mitä pimeämpää
on, sen suurempi on kuun kirkkaus. Päivän valossa taas auringon
kirkkaus himmentää kuun kirkkauden. Jos kuu näkyykin himmeänä
taivaalla kirkkaana kesäpäivänä, ihmiset eivät kiinnitä siihen huomiotaan, vaan he nauttivat auringon lämmöstä. Jos ei evankeliumi ole
valaisemassa, voimme pitää lain kirkkautta suurenakin valona, mutta
missä saamme katsella puhtaasta Jumalan sanasta Kristusta evankeliumin kirkkaassa loisteessa, siellä tajuamme näiden kahden saarnan
laadullisen eron.
Israelilaiset käänsivät katseensa pois Mooseksesta, joka oli vain
ihminen. Mutta evankeliumin kirkkaus on sellainen, että se kääntää
katseemme Jumalaan ja voimme katsella häntä Kristuksen kautta,
vaikka on valoisaa. Näinhän ristin ryöväri katseli kahdenlaista kirkkautta ristillä ollessaan. Toisaalta hän katseli lain kirkkautta, kun hän
myönsi, että hän kärsi oikeuden mukaan. Olihan maallinen laki hänet
tuominnut, ja hän tiesi omassatunnossaan rikkoneensa sekä sen että
Jumalan lain. Kun hän katseli Jeesusta, hän löysi sellaisen valon, joka
avasi hänelle Kristuksen valtakunnan ja armosylin ja veti hänet Vapahtajan tykö. Näemme sen jo siitä, että hän puolusti Jeesusta eikä
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enää pilkannut häntä. Erityisesti näemme sen hänen uskon rukouksestaan, kun hän sanoi: "Muista minua, kun tulet valtakuntaasi."
Evankeliumi oli ristin ryövärille voimakkaampi sana kuin lain sana
siinä todella vaikeassa elämän tilanteessa, missä hän oli. Kuoleman
edessä ja kipujen polttaessa evankeliumin lohdutus tuli hänen sydämeensä. Hän yhdisti Kirjoitusten ennustukset ja ristillä riippuvan Jeesuksen. Hän kuuli Jeesuksen sanat: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa" (Luuk.
23:43).
Evankeliumi on kirkkautta kaikille, jotka uskovat. Paavali sanoo:
"Se on Jumalan voima, itse kullekin uskovalle pelastukseksi" (Room.
1:16). Jokaiselle, jonka sydämeen evankeliumin valo on loistanut, se
on ollut suurempi valo kuin lain valo. Sillä onhan se julistanut, että
Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Lain
saarnan täytyy siis lakata siinä suhteessa, että se ei saa toteuttaa kadotustuomiota, koska Kristus astuu lain tuomion tilalle ja puolustaa
meitä. Siten evankeliumin valkeus loistaa suurena kirkkautena.
Olisi outoa, jos Jumalan lapset, jotka tuntevat Vapahtajan, alkavat
pystyttää pelastuakseen lain vanhurskautta ja siirtävät katseensa Ristiinnaulitusta lain valoon ja Siinain salamoihin, sen sijaan että muistuttaisivat itseänsä ja toisiaan siitä, että evankeliumi paistaa maailman yössä ja lämmittää suloisesti.
Eräältä kannalta voisimme verrata lakia auringon paisteeseen
puuttomassa autiomaassa ja evankeliumia auringon lämpöön keitaalla. Kun kuljetaan hiekkaista autiomaata ja on paahtava helle, kun ei
ole vettä eikä varjoa, auringon valo tuntuu hyvin rasittavalta, tukahduttavalta ja kuolettavalta. Niin on myös laki elämämme autiomaassa. Mutta kun tullaan keitaalle, siellä nähdään, miten aurinko synnyttää elämää. Siellä on virvoittavaa vettä. Siellä on hyvä ravita itsensä.
Niin on evankeliumi. Se ei ole tyhjää valoa eikä korventavaa valoa,
vaan se on elämää synnyttävää ja ylläpitävää valoa Kristus-keitaalla.
Siinä mielemme virvoittuu. Saamme elämän vettä, joka pulppuaa
iankaikkiseen elämään.
Virret VK 1938: 160:1–4; 165:1,3; 290; 304:1–4,9; 307:6–9.
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Loppiaisena. II vuosikerta. Epistolateksti. Toinen saarna tästä tekstistä.
"Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä,
jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän
maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän
on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sillä Jumala,
joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä", on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka
loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa." 2 Kor. 3:4–6.
Jumalan kansa on valon kansaa, sillä sille loistaa kirkas valo Kristuksen
kasvoista. On suuri etuoikeus saada olla Jumalan kansan jäsen pyhän
kasteen perustalla uskon kautta Kristukseen. Silloin emme ole ahdistavan pimeyden ja kylmän kuoleman kansaa, vaan olemme valon ja iäisen elämän kansaa, jota odottaa riemullinen ylösnousemus kirkkauteen.
Apostoli Paavali sai julistaessaan Jumalan sanaa kokea sekä evankeliumin voittokulkua että sen saamaa vastustusta. Hän kirjoittaa siitä:
"Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa
Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun! Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä
pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa: näille tosin kuoleman
haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen?" (2 Kor. 2:14–16.) Paavali tiesi kulkevansa Kristuksen voittosaatossa, suuressa juhlakulkueessa, josta Kristuksen tuoksu
nousi otollisena kiitosuhrina Jumalan tykö.
Tätä tuntoa tarvitsemme myös tällä uudella tuhatluvulla. Kristus on
jo saavuttanut ratkaisevan voiton. Vihollisemme ovat lyödyt. Taivas on
avoin syntisten käydä sisään Kristuksen kautta. Hän sanoo meille: "Joka
uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä
eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan hän on siirtynyt kuolemasta elämään" (Joh. 5:24).
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1. Evankeliumi on ihmeellinen valo
Apostolinen kirkko syntyi evankeliumista. Sitä Kristus lähetti apostolinsa julistamaan. Paavali sanoi korinttolaisille: "Minä teidät synnytin
evankeliumin kautta Kristuksessa Jeesuksessa" (1 Kor. 4:15). Roomalaisille hän kirjoitti: "Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin,
sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy
uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on: 'Vanhurskas on elävä uskosta'"
(Room. 1:16–17).
Kun apostoleitten jälkeen evankeliumi vähitellen hämärtyi ja lain ja
evankeliumin erottamisen taito menetettiin, puhtaan Jumalan sanan tilalle tulivat kirkkoon monenlaiset väärinkäytökset. Syntien anteeksiantamusta alettiin etsiä ihmisteoista. Tuli pimeä aika. Olihan toki silloinkin järjen, taiteen ja lain valoa, mutta evankeliumi oli paljolti, vaikka ei
täysin, pimennossa siihen asti, kunnes Jumala antoi Kirkolleen uskonpuhdistajan, Martti Lutherin. Silloin taas loisti evankeliumin valo kirkkaana, ja monet kansat omaksuivat evankelisen opin.
Erilaisten historiallisten vaiheitten jälkeen olemme tulleet omaan
aikaamme, jolloin evankeliumin valo on vain harvoilla, mutta monilta
peitossa. Miten tämä on ymmärrettävissä? Apostoli Paavali sanoo:
"Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä,
jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän
maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva."
Evankeliumi on sanoma Kristuksen toimittamasta koko maailman
lunastuksesta, jonka nojalla Jumala on jättänyt lukematta syyksi maailmalle sen synnit eli on antanut ne anteeksi. Tämän armon omistamme
uskon kautta Kristukseen, ilman kaikkia meidän tekojamme. Pelastus
on lahja. Evankeliumi on suuri valo maailmassa. Tätä valoa eivät apostolit peittäneet, vaan he toivat sitä kaikkialla esille ja vielä nytkin se
loistaa pyhän Sanan kirjoituksista ja siihen perustuvasta julistuksesta
koko maailmalle.
Kuitenkin evankeliumi on peitossa monilta. Peite on niissä, jotka
eivät usko evankeliumia. Ajatelkaa, millainen pimeys on ulkonaisessa
kristikunnassa niillä, jotka aivan tosissaan etsivät Jumalan suosiota
luostarielämästä, pyhiinvaelluksista, paastoista, anomisistaan, aneistaan
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ja muista teoistaan ja yrittävät sovittaa Jumalan vihan teoillaan ja lopunkin siitä kiirastulessa kärsiessään. Sellaisen pimeyden alla on toista
miljardia ihmistä, jotka pitävät itseään kristittyinä, mutta joilta todellisuudessa Kristuksen evankeliumi on hukassa. Tämä pimeys tunkeutuu
väellä ja voimalla meidänkin maahamme.
Miten vakava asia on, jos evankeliumi on peitossa, käy ilmi tekstistämme. Peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä, joiden mielet
tämän maailman jumala on sokaissut niin, ettei heille loista valkeus. Ne,
jotka pystyttävät omaa, laista tulevaa vanhurskautta, ovat kadotuksen
tiellä. Mahdotonta on, että taivaan matkalaisilla ja kadotukseen rientävillä voisi olla yhteinen kirkko ja yhteisiä jumalanpalveluksia. Ne, jotka
sellaista puuhaavat, eivät tunne evankeliumia.
Kun evankeliumi paistaa auringon tavoin täydeltä terältä, se on ihmeellinen voima. Se antaa tunnolle rauhan. Se pelastaa. Se myös yhdistää kirkollisesti ne, joilla se on, ja erottaa heistä ne, joilla sitä ei ole ja
jotka eivät sitä halua. Laskelmointia ja kompromissia evankeliumi ei
hyväksy, ei vaikka itse taivaan enkeli sitä yrittäisi. Evankeliumin valossa paljastuu harhojen oikea laatu, eikä puhdas evankeliumi voi niitä
milloinkaan sietää. Jos evankeliumin rinnalla suvaitaan harhoja, on se
merkki siitä, ettei evankeliumikaan ole kirkas eikä puhdas, vaan siihen
on sekoittunut jotakin sellaista, mikä siihen ei kuulu.
2. Siellä, missä Kristusta julistetaan, on evankeliumin valo
Apostoli Paavali antaa tekstissämme yhden erittäin selkeän tuntomerkin, jolla voimme erottaa oikean evankeliumin valheevankeliumista. Hän sanoo: "Sillä me emme julista itseämme, vaan
Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sillä Jumala, joka sanoi: 'Loistakoon valkeus pimeydestä',
on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen
kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa."
Pimeyttä on julistaa "itseänsä". Sitä on kaikki se, mikä lähtee ihmisestä. Katsokaa paavikuntaa, joka on perustanut Vatikaanivaltion omine
suurlähettiläineen, joka ei sallinut afrikkalaisten rakentaa Pietarin kirkon jäljitelmää korkeammaksi kuin on Roomassa oleva alkuperäinen.
Katsokaa paavia, joka kantaa tiaaraa eli itämaisen hallitsijan kruunua,
paavia, joka näyttävästi suuteli kulloinkin sitä maata, johon hän vierailuillaan saapui, jopa muhamettilaisten Koraania! Katsokaa omankin
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maamme piispoja ja sitä, millä he pönkittävät arvovaltaansa!
Katsokaa sitten Herraa Kristusta orjantappurakruunulla kruunattuna
ristinpuulla! Kuulkaa, kun hän sanoo Pilatukselle: "Minun kuninkuuteni
ei ole tästä maailmasta" (Joh. 18:36). Asettakaa rinnakkain Raamatun
Kristus ja se mielikuvituksen ja syntisen ihmisluonnon muovaama
"Kristus", jota paavi ja hänen hengenheimolaisensa edustavat. Silloin
noista säkenöivät aistiemme tajuttavaksi loisto, valta, prameus ja teeskennelty nöyryys, jotka eivät auta pennin vertaa silloin, kun syntinen
etsii turvaa lain syytöksiltä ja omantunnon kauhuilta. Sen sijaan oikea
Kristus esittäytyy sellaisena, jota näkemästä kaikki kasvonsa käänsivät,
niin runneltuna, niin kärsivänä, ei ihmisen kaltaisena, vaan vailla muotoa ja kauneutta, halveksittuna ja hylättynä, vailla ihmisarvoa (Jes.
53:2–3). Aistimme ja järkemme näkevät hänet pelkkänä häpeänä ja pimeytenä, rikosten tähden kärsivänä ja kuolevana, ja parhaimmillaankin
suoranaisena tyhmyytenä. Mutta kun katsomme tätä näkyä uskon silmin
pelastusta ja armoa etsien, silloin tapahtuu se, mistä tekstimme sanoo:
"Kirkkaus... loistaa Kristuksen kasvoissa." Silloin paraskin lain tieto on
tämän "ylenpalttisen kirkkauden rinnalla kirkkautta vailla" (2 Kor.
3:10). Ihmisviisaus, maallinen valta ja ajallinen rikkaus ovat autuuden
saamiseksi tyhjänarvoisia. Tekomme, joita ansioiksi tituleerataan, ovat
synkintä syntiä, joiden tähden Kristus joutui kärsimään.
Mikä tässä onkaan niin onnellista?
Se on onnellista ja suurenmoista, että Kristuksen kasvoissa loistaa
ylenpalttisena kirkkautena armon valo, vanhurskauden aurinko ja meitä
kurjuudessamme palveleva ja auttava Pyhän Hengen virka. "Meidän
puoleemme katsoo aamun koitto korkeudesta loistaen meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa" (Luuk. 1:78–79). Se on
evankeliumin valoa, että syntiselle, iankaikkisen piinan ansainneelle
ihmisparalle, sinulle poloiselle, jota Jumalan pyhä laki kauhistaa, julistetaan tässä paikassa, sellaisena kuin olet, kaikki syntisi anteeksi annetuiksi ja autuus heti uskolla omistettavaksi. Se on evankeliumin kirkkautta, ettei sinulta vaadita hyvitystekoja saadaksesi armon, vaan Kristus
riittää. Sinua ei aseteta ihmisten eteen heidän armopalojensa varaan,
vaan toteutuu se, mikä toteutui langenneelle naiselle. Siitä Raamattu
sanoo: "Siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen
edessään" (Joh. 8:9).
Kristuksen kasvoista säteilee sinulle lempeä, armahtava valo. Niin
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kirkas se valo on, että kaikki muut valot ovat tyhjää sen rinnalla, eikä se
kuitenkaan häikäise eikä sokaise, vaan saamme sanoa: "Minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella"
(Apt. 7:56). Hallitsija istuu, mutta tämä Kuningas on noussut seisaalleen. Sillä hän osoittaa, että hän toden totta on kaikella huolenpidollaan
ja rakkaudellaan omiensa kanssa heidän vaikeimmissakin taisteluissaan.
Sellaisen valon usko omistaa Jumalan sanasta. Kristus on valo sekä ristillä että Isän luona kirkkaudessa, valo, joka johdattaa meidät perille
asti. Sanoohan Jeesus: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus"
(Joh. 8:12).
Onhan sinunkin sydämeesi tullut Jumalan kirkkauden tunteminen?
Silloin evankeliumi on sinulle aarre ja samalla sellainen välttämättömyys, josta et halua luopua ja jota et halua vaihtaa luonnollisen, turmeltuneen ihmisen käsityksiin ja erheisiin. Haluat säilyttää evankeliumin,
haluat jakaa sen toistenkin kanssa ja varjella sitä, niin ettei sen valoa
peitetä ihmisopilla. Sen vuoksi sinusta ei voi tulla paavilaista, ei kalvinistia tai muuta reformoitua, ei kreikkalaiskatolista, ei uudestikastajaa,
ei synergistiä, vaan haluat olla yksinomaan raamatullinen, luterilainen
kristitty. Sinä riemuitset evankeliumista. Saat olla armosta, uskon kautta, ilman lain tekoja, lahjana Jumalan autuas lapsi.
6.1.2000.
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vaikeata. Olen tavannut myös paljon niitä, joilla ei ole lahjaa puhua
paljon uskon asioista, mutta jotka tietoisesti ja uskollisesti pitäytyvät
puhtaaseen evankeliumiin. On myös niitä, joiden uskontunnustusta ei
kuule ja joiden sanankuulossa käyminen on satunnaista. Heistä pastorilla on suuri huoli: ovatkohan uskoneet evankeliumin sielunsa autuudeksi? Evankeliumin ympärille kerääntyy valitettavasti epäuskoistakin väkeä.
On tunnollisia sanankuulijoita, jotka säännöllisesti tukevat seurakuntaa taloudellisesti. Päällepäin näyttää siltä kuin he olisivat mitä
parhaimpia jäseniä. Mutta sitten joskus heidän suustaan lipsahtaa jotakin, joka kertoo, etteivät he ole käsittäneet alkuakaan evankeliumista. Kristitystä, joka tuli täällä matkansa päähän, he saattavat sanoa,
että hän ansaitsi päästä taivaaseen, koska oli niin hyvä ihminen. He
voivat paheksua pastoria, joka ojentaa seurakuntalaista, joka tosin
muuten on kiltti, mutta ei käy sanankuulossa. He ovat saattaneet saada kristillisen kasvatuksen, mutta ovat omaksuneet siitä vain lakia.
Evankeliumi ei ole avautunut heille. Usein heidän käykin sitten niin,
että he kyllästyvät lainalaiseen puurtamiseensa, loukkaantuvat jostakin asiasta sen vuoksi, etteivät ymmärrä evankeliumia, ja jättävät
seurakunnan.
Ethän sinä vain elä siinä luulossa, että tunnollisuus, uskollisuus,
kiltteys tai mikä muu teko tahansa avaa taivaan? Jos olet, mihin sitten
Kristusta tarvitset? Jos olet, et ole matkalla taivaaseen, vaan sinun on
aika herätä ja havahtua näkemään tilasi ja kääntyä pois kadotuksen
tieltä.
On sitten myös sellaisia sanankuulijoita, jotka aivan kerskuvat
evankeliumista ja taitavat siitä suloisesti puhua – siltä ainakin ensi
näkemältä vaikuttaa. Mutta sitten käy ilmi, että he vetävät evankeliumin verhoksi paheellisen elämänsä ylle. He eivät ole niitä, jotka
heikkoudesta usein lankeavat, vaan he ovat sellaisia, jotka eivät kadu
paheellista elämäänsä. He eivät edes yritä parantaa sitä, vaan puolustelevat sitä ja ajattelevat, että evankeliumi antaa heille luvan elää niin
kuin elävät ja ettei heillä ole hätää; saavathan he syntinsä anteeksi.
Mutta tämä luulo on suuri erehdys.
On niitäkin, jotka sanovat, että he tietävät jo uskon asiat ja ettei
heidän tarvitse joka kerta lähteä Jumalan sanaa kuulemaan. On kuin
he olisivat niin pyhiä, etteivät tarvitse synninpäästön sanaa, sen an-

Loppiaisena. II vuosikerta. Epistolateksti.
Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus,
joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on
Jumalan kuva. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.
Sillä Jumala, joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä", on se,
joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen
kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.
2 Kor. 4:3–6.
Evankeliumi on suuri valo
Evankeliumi on koko uskomme pääasia ja samalla suurenmoinen valo. Siitä Kristuksen toiminta sai otsikkonsa Markuksen evankeliumissa. Markus näet alkaa evankeliuminsa sanoilla: "Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku" (Mark. 1:1). Sanalla evankeliumi Vapahtaja luonnehtii kristillisen kirkon koko opetus- ja julistustoimintaa. Hän sanoi: "Tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten
tulee loppu" (Matt. 24:14). Toisen kerran hän sanoi: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille"
(Mark. 16:15).
Miksi evankeliumi on niin suuriarvoinen asia, että koko kristillinen sanoma saa siitä nimensä? Osaathan, ystäväni, tähän vastata ja
ehkäpä selvittää asiaa muillekin? Olethan selvillä siitä, mitä evankeliumi on? Eihän tämä asia ole jäänyt sinulta pimentoon?
Kokemuksia
Olen niinä yli neljänä vuosikymmenenä, joina olen Jumalan sanaa saarnannut, tavannut ilokseni paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat
saaneet armon oppia tuntemaan kirkkaasti evankeliumin ja jotka ovat
siihen selkeästi tunnustautuneet. He ovat seurakunnan elämälle ja
toiminnalle suuriarvoinen Jumalan lahja. Ilman heitä työ olisi hyvin
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tamaa lohdutusta ja rohkaisua. Tuskin he ovat uskoneet itseään syntisiksi, kun ei ole tarvetta armon sanan kuulemiseen.
Sitten on suuri joukko välinpitämättömiä, joilla ei ole hätää sielunsa kohtalosta, ei tarvetta sanankuuloon, ei synnintuntoa, ei autuuden iloa. He ovat kuin pystyyn kuivaneita kuusia, jotka levittävät
kankeat oksansa luotaan työntävästi ja lähelleen päästämättä, ollen
vailla vehreyttä, vailla elämää. Eivätkö he ole koskaan kuulleet Jumalan lakia? Eikö pyhä, suloinen evankeliumi merkitse heille mitään? Jumala heitä armahtakoon ja herättäköön heidät kuoleman
unesta! Ethän halua kuulua heihin?
Apostoli Paavali lausuu tekstissämme: "Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen
joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala
on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen
kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva." Kuka on
syyllinen heidän tilaansa? He itse. Heidän silmänsä ovat sokaistut.
Heidän sydämensä on kiinni maallisissa. Evankeliumi loistaa kirkkaalla valollaan, mutta he itse peittävät sen ja estävät, ettei se pääse
valaisemaan heidän pimeätä sydäntään.
Eräässä kansainvälisessä konferenssissa, kun sen osanottajat olivat nähneet Berliinin muurin ja katselleet itäblokin elämää, eräs
osanottaja sanoi: "Kommunisteille ei pidä viedä evankeliumia." Siihen toinen vastasi: "Jos olet tosiaan sitä mieltä, olet kerettiläinen."
Lain ja evankeliumin saarna on vietävä kaikille, jotta he kääntyisivät
ja pelastuisivat. Se, joka tuntee evankeliumin ja omistaa sen itseään
varten, haluaa viedä sen kaikille.
Kerran tuli kirkkoon – tämä tapahtui ulkomailla – itkevä nainen
etsimään lohdutusta syntihätäänsä. Seurakunnan esimies sanoi hänelle tähän tapaan: "Mitä tänne tulet valittamaan? Tarvitseeko elää sillä
tavalla!" Olikohan tuo touhukas esimies ajatellut, mitä varten seurakunta on olemassa ja mitä varten sillä on evankeliumi?
Mistä evankeliumissa on kysymys?
Jotta voisimme vastata otsikon kysymykseen, meidän on ensiksi
katsottava itseämme peilistä, sellaisesta peilistä, joka näyttää meille,
millaisia olemme luonnostamme Jumalan edessä. Tämän Jumala
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näyttää meille lain sanassa. Olemme tehneet paljon syntiä, vieläpä
olemme läpikotaisin turmeltuneita, niin että kysymys ei ole pelkästään irrallisista pahoista teoista. Herra sanoo: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka
etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden
yhtäkään" (Room. 3:10–12).
Katso, millainen on ollut suhteesi Jumalaan? Oletko häntä rakastanut yli kaiken? Onko hän ollut elämässäsi ensimmäisellä sijalla?
Katso, millainen on ollut suhteesi lähimmäiseesi? Oletko elänyt Jumalan käskyjen mukaan? Oletko kunnioittanut vanhempiasi ja esivaltaa? Oletko noudattanut käskyjä, jotka kieltävät tappamisen, aviorikoksen ja huoruuden, varastamisen, lähimmäisen maineen vahingoittamisen, himoitsemisen? Oletko noudattanut niitä teoissa, sanoissa ja
ajatuksissa? Jos sinulla on huono muisti tai vajavainen kyky käsittää
omaa luontoasi, niin kuule, mitä apostoli Jaakob sanoo: "Joka pitää
koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa
kohdin" (Jaak. 2:10).
Jumalan laki osoittaa siis sinut, niin kuin meidät kaikki muutkin,
syyllisiksi Jumalan edessä. Ymmärrätkö, mitä on olla syyllinen Jumalan edessä? Se on samaa kuin olla tuomittu ikuiseen rangaistukseen, Jumalan vanhurskaan vihan alle ja tuskaan. Kunpa tämän käsittäisimme tunnossamme, ettemme ylvästelisi ja olisi välinpitämättömiä!
Jos meillä on synnintunto, Pyhä Henki on synnyttänyt sydämeemme tarpeen kuulla evankeliumia, tuota ihmeellistä lohduttavaa
sanomaa, jota yksikään ihminen ei voi itse keksiä.
Evankeliumi on Jumalan iloinen, lohdullinen viesti lain tuomitsemalle ihmiselle. Se on sanoma siitä, että Kristus otti päälleen meidän syntimme, kantoi niiden tähden Jumalan vihan, lepytti sen ja
hankki meille syntien anteeksisaamisen sekä teki rauhan Jumalan ja
ihmisten välillä. Raamattu sanoo tästä Kristuksen toimittamasta sovituksesta: "Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja
hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Me vaelsimme kaikki
eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen.
Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme"
(Jes. 53:5–6). Evankeliumi kertoo sinulle, että syntisi on jo sovitettu,
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sinun syntivelkasi on jo kokonaan maksettu. Jeesus on sen tehnyt.
Eikä se kerro sitä vain pelkäksi tiedoksi, vaan lohdutukseksi, uskottavaksi ja vastaanotettavaksi. Evankeliumi julistaa sinulle synninpäästön. Tässä syntien anteeksiantamuksessa taivas on sinulle avoin,
ja saat uskossa Kristukseen astua taivaan porteista sisälle. Sisälle taivaan porteista! Tosin vielä jäät uskon varaan, mutta taivaallinen autuus on jo omasi uskon kautta. Sillä Pyhän Raamatun mukaan se, joka uskoo, ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on siirtynyt kuolemasta
elämään (Joh. 5:24).
Koko se ihanuus, jonka kerran tulet taivaassa omistamaan, on jo
täällä uskon kautta sinun. Taivaassa ei sinulla tule olemaan mitään,
mitä et täällä jo uskossa Kristukseen olisi omistanut.
Miten suurenmoinen sanoma onkaan evankeliumi! Se on kirkas
valo ihmissydämen pimeyteen Jumalan vihaa tuntevalle syntisparalle.
Se on pääsy syyttävän lain alta vapauttavan armon alle. Se on taakan
kirpoaminen uupuneen harteilta. Se on lepo Kristuksen haavoissa. Se
on armahdus tuomitulle. Se on synninpäästö. Se on Kristuksen ansio
ansiottoman hyväksi. Se on taivaan portti kadotuksen kuiluun syöksyneelle. Se on sana pelastuksesta hukkuvalle. Se on kutsu ilojuhlaan
tämän elämän ankeudesta. Etkö riemuitsisi sen kuullessasi? Etkö ottaisi sitä vastaan? Sanothan Raamatun kanssa: "Varma on se sana ja
kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut
maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin" (1 Tim.
1.15).
Evankeliumin omistamiseen
Välistä käy niin, että joku oltuaan seurakunnassa kymmeniä vuosia, tulee evankeliumin käsittämään. Ehkä seurakunta on saanut uuden pastorin, ja evankeliumi kirkastuu hänelle tämän julistuksesta.
Hän saattaa sanoa: Nyt kuulin evankeliumia. Kyllä hän oli sitä aikaisemminkin kuullut, kuten muukin seurakunta, mutta hänen korvansa
olivat olleet sille kuurot. Tämän maailman jumala oli sokaissut hänet
niin, ettei hän ollut nähnyt valoa. Mutta kiittäköön Jumalaa, jos nyt
näkee.
Toisinaan ihmiset sekoittavat tunteet ja uskon, ja ajattelevat silloin evankeliumia julistettavan, kun he saavat voimakkaan tunnekokemuksen, vaikka saarnassa itse asiassa olisi piilotettu tunnekuohun
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alle Herramme meille jättämä perintö. Evankeliumi ei ole meidän
ylistämistämme, ei meidän uskonnollisuutemme kiittelemistä, vaan
se antaa synnintuntoiselle lohdutuksen, omantunnon kauhuja kokevalle tunnon rauhan. Se asettaa eteemme Kristuksen meidän edestämme ristiinnaulittuna ja kutsuu: Usko häneen, niin sinä pelastut. Se
vapauttaa meidät siitä harhaluulosta, että meidän olisi itse tehtävä
itsemme kelvollisiksi Jumalalle. Se vain yksinkertaisesti julistaa:
poikani, tyttäreni, sinun syntisi ovat anteeksiannetut Kristuksen Jeesuksen nimessä.
Lähetystyö
Loppiainen, pakanain joulu, on lähetystyön juhla. Evankeliumia
Kristus käski saarnata kaikille kansoille. Hänen käskystään se on tullut meillekin, ja on koonnut meidät Jumalan seurakunnaksi tekemään
hänen valtakuntansa työtä. Evankeliumi ei ole peitossa uskovilta,
vaan he saavat elää sen kirkkaassa valossa. Kun itse olemme päässeet
pimeydestä valkeuteen, haluamme sen leviävän myös niille, jotka
vielä ovat siitä osattomia. Siksi teemme lähetystyötä ja sitä tuemme.
Tässä työssä tarvitsemme jatkuvasti sitä, että oma sielumme on
hyvin ruokittu ja ravittu suloisella, lohdullisella evankeliumilla. Tarvitsemme esirukouksia itsemme puolesta. On tarpeen huutaa Jumalan
puoleen toistenkin puolesta, että hän avaisi ovia sanalleen ja estäisi
pahan kavalat juonet.
Evankeliumi tuo sydämiimme Jumalan autuaan rauhan, mutta se
tuo välttämättä myös ristin ja taistelun.
Pori 6.1.2003. Virret VK 1938: 33:1–5; 112; 42:1–4; 42: 5–7; 185.
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Neljä ihanaa lopunajan
tunnusmerkkiä
Loppiaisena. Vanhan testamentin teksti.
"Sana, jonka Jesaja Aamoksen poika näki Juudasta ja Jerusalemista:
Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: 'Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi
meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa. Sillä Siionista
lähtee laki, Jerusalemista Herran sana.' Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi (aurankärjiksi) ja keihäänsä vesureiksi (viinivesoimiksi); kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan eivätkä he enää opettele
sotimaan. Jaakobin heimo, tulkaa, vaeltakaamme Herran valkeudessa.'" Jes. 2:1–5.
Varmasti olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että kristikunnassa eletään
luopumuksen aikaa ja että Raamatun ennustamat Kristuksen toisen tulemisen merkit esiintyvät yhä tiheämpinä. Tällaisena aikana kristityt
tarvitsevat erityisesti Jumalan sanan tukea ja lohdutusta. Profeetta Jesaja
mainitsee tekstissämme erityisesti neljä lopun ajan tunnusmerkkiä. Ne
ovat: 1. Siionin vuori on korkein. 2. Pakanoita tulee suurin joukoin Jumalan valtakuntaan. 3. He kutsuvat sinne kaikkia, myös juutalaisia. 4.
Tässä valtakunnassa vallitsevat rauha ja rauhantyöt. Etsimme nyt näistä
asioista uskonelämäämme tukea, lohdutusta ja kannustusta.
1. Siionin vuori on korkein
Millaisessa arvossa meille on Kristuksen Kirkko, se Kirkko, jonka
Kristus-Ylkä vie Karitsan iäisiin häihin ja johon täällä pitäydymme
Kirkon puhtaiden tuntomerkkien mukaan? Jos emme arvosta emmekä
rakasta sitä, helppoahan silloin on siitä luopua. Jos se ei merkitse meille
paljoakaan, miksi silloin olisimme Jumalan työtovereina sitä edistämässä ja miksi siihen muita kutsuisimme? Jos ymmärrämme Kristuksen
Kirkon korkean arvon, silloin emme halua mistään hinnasta sitä jättää.
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Jumalan Seurakunta saa arvonsa Jumalalta eikä ihmisiltä. Sen arvo ei
ole sen jäsenissä, vaan sen päässä, Kristuksessa, syntiselle kallisarvoisessa ja luovuttamattomassa aarteessa. Katsokaamme siis, mitä Jumala
itse lausuu Seurakunnastaan tekstissämme.
Herra sanoo näin: "Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana." Puhutaan aikojen lopusta. Voisimme tämän kohdan kääntää selvemmin:
"Näin tapahtuu aikojen lopulla: Herran huoneen vuori on vahvasti perustettu, ylimmäisenä kaikista vuorista, kukkuloista korkeimpana."
Juudan pääkaupunki, Jerusalem, temppeleineen oli Siionin vuorella.
Israelissa oli muitakin vuoria ja kukkuloita, joille oli rakennettu temppeleitä ja uhripaikkoja, mutta Herra ei ollut niitä käskenyt eikä hyväksynyt niiden menoja. Ne olivat synnin harjoituksen paikkoja, sillä kaikki, mihin ryhdytään hengellisissä asioissa vastoin Jumalan sanaa, on
syntiä. Juuda sen sijaan edusti Vanhan liiton aikana oikeata Kirkkoa ja
Jerusalem oikeata jumalanpalvelusta. Vieläpä Jerusalem oli ainoa paikka, jonne Jumala oli säätänyt uhrijumalanpalveluksen. Sen temppelivuori oli Jumalan silmissä muita uhrikukkuloita verrattomasti ylempänä, niin kuin taivas on korkeampi helvetin kuiluja. Metreissä mitattuna
Siion ei ole edes Palestiinan, saati sitten koko maailman korkein vuori.
Pakanat eivät antaneet arvoa Siionin vuoren jumalanpalvelusmenoille
eivätkä Herralle. Juudassakin syyllistyttiin epäjumalanpalvelukseen.
Siion ei ollut korkea edes heidän omissa silmissään. Lopulta Herra karkotti Juudan Babyloniin (v. 598 ja v. 586 eKr.), temppeli hävitettiin (v.
586 eKr.) ja jumalanpalvelus Jerusalemissa lakkasi. Temppelin kohtalo
oli karkotuksessa oleville uskoville suuri murhe. Jesaja ennustaa tulevien polvien lohdutukseksi, että kerran kaikki on toisin kuin heidän
aikanaan. Herran temppelin vuori on silloin luja. Sitä eivät maanjäristykset järkytä eikä sota tuhoa. Se on myös korkein – ei enää halveksittu.
Kun ennen pakanat valloittivat sen ja hävittivät sitä, he nyt aivan suurena virtana rientävät sinne Herraa palvelemaan. He kutsuvat toinen toisiansa nousemaan sinne suuren innostuksen vallassa ja haluavat oppia
tuntemaan Jumalan tiet ja Jumalan sanan. Nyt he tunnustavat: "Siionista
lähtee laki ja Jerusalemista Herran sana."
Vapahtajamme lausui tästä ajasta: "Tulee aika, jolloin ette rukoile
Isää tällä vuorella (Samariassa) ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä,
mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä tunnemme. Sillä pelastus
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on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää Hengessä ja totuudessa" (Joh. 4:21–23).
Jumalan Seurakunta, Uuden liiton Siion, on Kristus-kalliolla eivätkä
helvetin portitkaan sitä voita (Matt. 16:18). Kristus on Seurakunnan
kallioperustus. Hän on sitä koko viimeisten päivien ajan, vielä viimeisenäkin päivänä, ja iäisesti. Miten lujan turvan tämä antaakaan meille
kaiken luopumuksen keskellä. Kristus-kallio ei murru. Se kestää, ja tämän mukana pysyy voimassa koko Kristuksen lunastustyö ja se toivo,
joka sen varaan rakentuu.
Tämä Siionin vuori on kaikkia muita vuoria korkeampi, verrattomasti ylempänä kaikkia ihmisajatuksia ja uskontoja. Siitä apostoli Paavali
lausuu: "Me puhumme salattua Jumalan viisautta... sitä... mitä silmä ei
ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja
minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat" (1 Kor. 2:7–
9). Profeetta Jesaja kirjoittaa: "Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän
ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan
niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne." (Jes.
55:8–9.)
Siionin vuori on muita ylempänä – riippumatta sen saamasta arvostuksesta – todellisen arvonsa tähden. Armon evankeliumi on asia, jota
eivät pakanauskonnot eivätkä ideologiat tunne. Ne voivat parhaimmillaankin opettaa vain tekoja ja ihmiseltä vaadittavaa rakkautta. Ne ovat
kylmiä ja lohduttomia pelastuksen asiassa. Kristus sen sijaan on täynnä
rakkautta – uhrautunutta rakkautta, ja tämä rakkaus antaa lohtua, lämpöä, toivoa ja kestävyyttä.
2. Pakanoita tulee suurin joukoin Jumalan valtakuntaan
Profeetta Jesaja lausuu: "Kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet
kansat lähtevät liikkeelle sanoen: 'Tulkaa nouskaamme Herran vuorelle,
Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me
vaeltaisimme hänen polkujansa, sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista
Herran sana.'"
Muistamme, että Jesaja tähyää näyssään Uuteen liittoon. Silloin pakanoita tulee valtavana virtana Herran temppelin vuorelle. Alhaalta,
laaksoista, syövereistä, pohjamudista, maailman merestä nöyryytettyjen
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vuolas virta kulkee ylös korkeimman vuoren huipulle. "Te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenientuhansien enkelien tykö", Hebrealaiskirje
sanoo uskovista (Hebr. 12:22). Yhden ja saman vuoren tykö tulevat
kaikki uskovat, ovat he sitten juutalaisia tai pakanoita. Kysymyksessä ei
ole fyysinen siirtyminen ja muuttoliike Palestiinaan, vaan usko, joka tuo
Siionin vuoren meille sinne, missä olemme, sillä Kristus ei ole vain yhdessä paikassa, vaan kaikkialla ja hänen tykönsä tullaan sanan ja sakramenttien kautta. Usko nostaa syntisen ylös perisynnin syövereistä ja
pahojen tekojen pohjamudista ja tekee hänet pyhien kansalaiseksi ja
Jumalan perheen jäseneksi. Sen se tekee yksin Kristuksen tähden, ilman
meidän ansioitamme tai kykyjämme. Se on Jumalan lahja.
Kristus sanoi kerran: "Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: 'Siirry täältä tuonne', ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta" (Matt. 17:20). Saamme käydä
Kristuksen tykö ja hänen Seurakuntaansa siellä, missä ovat sana ja sakramentit Kristuksen tahtomalla tavalla emmekä ole riippuvaisia ihmiskulteista ja niiden paikoista. Kristuksen Seurakunta avautuu uskolle,
eikä sitä tarvita kuin sinapinsiemenen verran.
Tämä päivä, loppiainen on pakanain juhlapäivä, meidän juhlapäivämme Jumalan armon kiitokseksi. Itämaan tietäjät olivat ensimmäiset
pakanat, jotka tulivat Jeesusta kumartamaan. Sen jälkeen on käynyt paisuva virta kaikkialta maailmasta hänen tykönsä ja yhä käy viimeiseen
päivään asti, kunnes viimeinenkin valituista on koottu Kristuksen laumaan. Jesaja näkee tämän näyssä kuin yhtenä jatkuvana suurena virtana. Me ehkä tuijotamme liikaa siihen, mitä juuri nyt tapahtuu omissa
oloissamme. Jesaja kehottaa meitä katsomaan uskon silmin, miten Uuden liiton aikana kaikista kansoista tullaan pyhään temppeliin Herraa
kumartamaan. Innostunut kansain virta nousee Herran vuorelle. Omantunnon taakat on jätetty. Päällimmäisenä on autuuden ilo.
3. Pakanakristityt kutsuvat sinne kaikkia, myös juutalaisia.
Tekstimme sanoo: "Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: 'Tulkaa,
nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän
opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa. Sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Jaakobin heimo, tulkaamme, vaeltakaamme Herran valkeudessa.'"
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Mikä saa innostuksen nousemaan, niin että kansat liikehtivät ja ihmiset sanovat toisilleen: Tulkaa mukaan! Innostus johtuu tärkeästä löydöstä. On löydetty Jumalan sana, tuo omistamisen arvoinen aarrearkku,
joka pitää sisällään syntisten Vapahtajan, tuo sana, joka neuvoo tien
iankaikkiseen elämään, Herran sana, joka varjelee eksymyksiltä ja perkeleen petokselta. Omantunnon taakasta vapautunut sanoo toisillekin:
Tulepa mukaan!
Armon osaksensa saanut tietää, ettei perimmäisten kysymysten äärellä auta filosofia, tiede, ihmisäly eivätkä suurimmatkaan uhraukset,
vaan yksin Herra. Hänen apunsa on siellä, missä on hänen sanansa.
Herran oma tunnustautuu Jumalan sanaan sellaisena kuin se on lähtenyt
Siionista ja Jerusalemista, toisin sanoen apostolisprofeetalliseen Raamatun sanaan. Siellä, missä on hänen sanansa käytössä, on hänen Seurakuntansakin, se armahdettujen joukko, joka kuuluttaa: Tulkaa mukaan!
Jumalamme on kärsivällinen. Yhä uudestaan ja uudestaan, sukupolvi
toisensa jälkeen, monasti samallekin ihmiselle useita kertoja Jumala
uudistaa kutsunsa. Näin hän tekee pakanakansojen keskellä, niin hän
tekee myös juutalaisille, joille tekstimme sanoo: "Jaakobin heimo, tulkaamme, vaeltakaamme Herran valkeudessa." Sillekin sanotaan: Tulkaa
mukaan!
Pakanat kutsuvat Jaakobin heimoa liittymään lopun ajan seurakuntaan ja vaeltamaan Herran valossa. Aluksi apostolit, jotka olivat juutalaisia, kutsuivat pakanoita liittymään hengelliseen Israeliin, mutta pian
osat vaihtuivat. Toteutui Jumalan sana: "Minä herätän heidän kiivautensa kansalla, joka ei ole kansa, vihoitan heidät houkalla pakanakansalla"
(5 Moos. 32:21). Uuden liiton Seurakunta seuraa Herraansa Kristusta ja
kutsuu myös juutalaisia uskomaan häneen.
Herra kuvataan säteileväksi valoksi, joka näyttää tietä vaeltajalle
edellä kulkien. Kuva oli israelilaisille tuttu autiomaavaelluksen ajoilta,
kun Herra kulki yöllä tulenpatsaassa kansan edellä (2 Moos. 13:21).
Jesaja puhuu muuallakin kirjassaan Herrasta valona. Hän sanoo: "Minä,
Herra, olen... pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi"
(Jes. 42:6); "Minä panen sinut pakanain valkeudeksi" (Jes. 49:6); "Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti" (Jes. 60:3). Johannes puhuu Sanasta, joka tuli lihaksi ja ”telttamajaili” meidän keskellämme. Hänellä ei ollut omaa, kiinteätä asumusta. Silti hän oli valo (Joh. 1:4–5,9). Jesaja ennustaa, että pakanat
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kutsuvat juutalaisia seuraamaan Jeesusta, Valoa. Emme siis vaella pimeässä, haparoiden tietä tuntematta, vaan kuljemme turvallisesti Herramme askelissa, Sanan valossa.
Kutsu esitetään "Jaakobin heimolle". Sananvalinta korostaa Israelin
lankeemusta. Jaakob oli Israelin kantaisän alkuperäinen nimi. Sitä hän
ei ollut saanut uskonsa mukaan, vaan se kuvasi häntä petturina. "Oikeinpa häntä kutsutaankin Jaakobiksi, sillä hän on minut kahdesti pettänyt", Eesau sanoi (1 Moos. 27:36). Kutsu osoittaa, ettei lihallinen Israel
vaella totuudessa, vaan sen tulee kääntyä. Nimi Israel olisi kuvannut
Jaakobia uskon taistelijana, mikä ei sovi lihalliseen Israeliin.
Niin meillekin kaikuu kutsu: Tulkaa mukaan! Kutsumme edelleen
toisia: Tulkaa mukaan! Tulkaa mukaan iloitsemaan autuudesta ja tekemään lähetystyötä – omassa maassa, vierailla mailla, sen mukaan kuin
Jumala avaa ovia ja antaa voimia. Maahan kylvetään pieni, mitätön
siemen. Mutta jos se tuottaa 30 jyvää, ja nämä kylvetään seuraavana
kesänä, ja jatketaan kylväen joka kesä edellisen kesän sato, niin viidentenä kesänä jyviä on niin paljon kuin ihmisiä Pohjoismaissa ja seitsemäntenä kesänä kolme kertaa niin paljon kuin ihmisiä on maailmassa.
Turhaan Jumalan sana ei sano: "Kuka pitää halpana pienten alkujen
päivän" (Sak. 4:10). Evankeliumi lähti kaikkialle maailmaan kahdentoista apostolin viemänä ja levisi nopeasti hyvin laajalle. Tänään kylvetty sanan siemen voi tuottaa suuren sadon, vaikka emme tiedä, milloin ja
missä. Toisin paikoin sanaa vastustetaan ja se hylätään, mutta aina jostakin löytyy sydämiä, joissa se itää, kasvaa ja tuottaa runsaan hedelmän.
"Olkaa aina innokkaat Herran työssä, sillä teidän vaivannäkönne ei ole
turha Herrassa" (1 Kor. 15:58).
4. Kristuksen valtakunnassa vallitsevat rauha ja rauhantyöt
Herra on opettaja. Hän on myös tuomari, oikeuden jakaja. Tekstimme sanoo: "Hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi (aurankärjiksi) ja
keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan eivätkä he
enää opettele sotimaan." Mooseksella samoin kuin Israelin tuomareilla
ja kuninkailla oli tehtävänä oikeuden jakaminen. Tämä esikuva toteutui
hengellisesti Jeesuksen tulon myötä. Jeesus sanoutui irti maallisesta oikeuden jakamisesta. Hän sanoi eräälle miehelle, joka pyysi häntä hoitamaan perinnönjakoa: "Ihminen, kuka on asettanut minut teille tuoma-
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riksi tai jakomieheksi" (Luuk. 12:14). Jeesus on luvannut olla joka päivä Seurakuntansa kanssa, kun se harjoittaa avaintenvaltaa päästäen katuvat synneistä ja sitoen katumattomat synteihinsä, kunnes katuvat. Vihan ja koston mieliala kaikkoaa ja tilalle tulevat esirukous, siunausta
toivottava mieli ja rakentava työ. Auralla muokataan maa hedelmälliseksi ja viinivesoimella pidetään köynnös tuottavana. Tämä tapahtuu
oikean lain ja evankeliumin saarnan ja sen mukaisen sielunhoidon kautta seurakunnassa.
Vanhassa liitossa Israel joutui maallisin sodin puolustamaan maata,
jonka Herra oli sille antanut ja jossa Vapahtajan oli määrä syntyä ja
toimittaa lunastustyönsä. Väärät profeetat piti Mooseksen lain mukaan
tappaa, kuten profeetta Elia teki. Myös julkijumalattomille oli säädetty
kuolemanrangaistus. Uuteen liittoon Jeesus asetti uuden toimintatavan.
Valhevehnää ei saanut repiä juurineen pellosta, joka on maailma (Matt.
13:28–30). Rikkonutta veljeä tuli ojentaa sanalla (18:15–20). Syntistä
naista ei kivitetty (Joh. 8:3–11). Harhaoppista tuli varoittaa kerran tai
kahdesti ja sitten karttaa (Tiit. 3:10). Rikkojia tuli ojentaa Jumalan sanalla, ei ulkonaisilla rangaistuksilla. Nyt on "maassa rauha", julistivat
enkelit jouluyönä. Tätä hengellistä rauhaa ilmentävät myös Jumalan
sanan mukaiset seurakunnan toimintatavat. Niihin ei sovi maallinen
valtapolitiikka eikä miekkalähetys. Jesajan ennustus rauhantilasta on
käsitettävä hengelliseksi rauhaksi, ei ulkonaiseksi maailman rauhaksi.
Saamme olla mukana rauhan työssä, – sydämessä Jumalan rauha ja
hänen rauhan ajatuksensa.
Saamme sanoa Lina Sandellin kanssa:
Sun sanas', Jeesus, säilyy vain, Sun valtakuntas kestää,
Vaikk' valheen valta raivokkain Sen voiman tahtoo estää.
Sun valtakuntas', voittava Vanhurskaudella, rauhalla,
Ain' halki aikain säilyy.
Lina Sandell. SK1961 nro 128:1
6.1.1996. Virret VK 1938: 36:1–4; 45:13 (myös sävel 9); 42:15; 43:1,46; 35:13.
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Ensimmäisenä sunnuntaina loppiaisesta. I vuosikerta. Osa epistolatekstiä.
Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa
mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto,
mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.” Room. 12:2.
On kulunut 475 vuotta kahden perustavaa laatua olevan luterilaisen
tunnustuskirjan synnystä. Nämä ovat Augsburgin tunnustus ja sen
Puolustus. Vielä on kolmaskin merkkitapahtuma. Luterilaiset tunnustuskirjat julkaistiin ensi kerran yhtenä niteenä vuonna 1580. Ne julkaistiin saksan kielellä, mutta sen nimi oli latinaa, Concordia, suomeksi Yksimielisyys. Tästä laitoksesta on kysymys, kun STLK:n
tunnustuspykälässä mainitaan Yksimielisyyden kirja. Sen oppiin
olemme varauksetta sitoutuneet.
Uskonpuhdistus merkitsi toisaalta paluuta alkuperäiseen kristilliseen uskoon Pyhän Raamatun perustalle ja toisaalta erottautumista
niistä ilmiöistä, jotka poikkesivat tästä uskosta. Se tarkoitti sen ajan
yleisen mielipiteen ja hurskauskäsityksen hylkäämistä kaikessa siinä,
missä se ei käynyt yksiin Raamatun kanssa. Tässä suhteessa yleiseen
mielipiteeseen vaikuttivat voimakkaasti paavikirkon anekauppa, luostarijärjestöt, kiertävät saarnaajamunkit, mutta myös paikallinen papisto ja kaiken ylimpänä paavin arvovalta sekä ihmisten luontainen itsekkyys.
Apostolin sana: ”Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan” merkitsi Martti Lutherille ja muille luterilaisille yleisen mielipiteen kriittistä arviointia. Paavikirkko ei ollut se arvovalta, johon he
alistuivat tai mukautuivat, vaan normina heille oli Jumalan sana eli
Pyhä Raamattu.
Meidän ajassamme on monenlaisia mielipiteen muodostajia.
Maallistuneessa yhteiskunnassa paavi ei ole aivan niin suuri vaikuttaja kuin ehkä joskus, mutta emme olisi viisaita, jos vähättelisimme sitä
mielikuvaa, jonka paavi välittää mediassa ihmisten mieliin kaikkialle.
Katolisten omassa keskuudessa hän on tavalliselle kansalle yllättävän
suuri, aivan jumalallinen auktoriteetti. Välitetty mielikuva antaa vää-
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rän käsityksen pyhyydestä ja hurskaudesta sekä Rooman seurakunnan pastorin, paavin, asemasta kristittyjen keskuudessa ja maallisen
esivallan edessä. Tätä mielikuvaa ihmiset eivät yleensä pysty näkemään antikristilliseksi. He ovat tulleet pahasti harhaan johdetuiksi.
Väärää mielikuvaa ruokkivat vielä kansankirkon piispojen toistuvat
käynnit Roomassa paavin pakeilla.
Aikamme asettaa ihmisille monenlaisia ihanteita, idoleja ja päämääriä. On missejä, filmitähtiä, formulakuskeja, popmuusikkoja, optiomiljonäärejä, pörssipelaajia, poliittisia pyrkyreitä, muita julkkiksia,
kovanaamoja jne., kaikkea aivan loputtomiin. En nyt puhu näiden
ihmisten sieluntilasta, – Jumala sen tietää – vaan puhun meistä ja
meidän omasta sielustamme. Kysymys on siitä, minkä arvomaailman
me imemme tästä kaikesta itseemme ja tapahtuuko meissä sen vuoksi
mukautuminen tämän maailmanajan mukaan. Tuoko tuo maailma
sydämeemme Pyhän Hengen ja Jumalan rauhan? Vai karkottaako se
sekä Hengen että rauhan?
Apostoli kehottaa meitä: ”Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja
täydellistä.” Tarvitsemme mielen uudistusta. Jos kerran olemme uudestisyntyneet Jumalan lapsiksi ja iankaikkisen elämän perillisiksi,
elämme jatkuvassa mielen uudistuksessa ja otamme vastaan kehotuksia uudistumiseen. Tiedämme, kuinka meihin on piintyneenä tuo
vanhan ihmisen lihallinen mieli. Se on kuoletettava. Sen vuoksi on
tarpeen tutkia, mikä on hyvää ja Jumalalle otollista ja koetella kaikki
se, mitä tämä maailmanaika tarjoaa. Tätä emme voi tehdä, ellemme
tunne Jumalan tahtoa ja hänen käskyjänsä ja ellei mielissämme ole
elävänä kuva edestämme ristiinnaulitusta Herrastamme. Meidän on
tarpeen tuntea uskon ja armon tie ja erottaa se harhauskosta ja tekojen tiestä. Tarvitsemme Raamatun tuntemusta.
Luterilainen tunnustuksemme lausuu aiheestamme seuraavasti
Yksimielisyyden ohjeessa:
"Vielä on kohta kohdalta esitettävä, miten evankeliumi synnyttää, luo ja saa aikaan uskovaisissa uutta kuuliaisuutta ja mikä on
lain tehtävä uskovien hyviä tekoja ajatellen.
Laki tosin sanoo Jumalan tahtovan ja käskevän, että 'meidän
pitää uudessa elämässä vaeltaman'. (Room. 6:4) Mutta laki ei anna
voimaa eikä kykyä aloittaa eikä jatkaa sitä vaellusta. Sydämen uu-
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distaa Pyhä Henki, joka annetaan ja vastaanotetaan evankeliumia
saarnattaessa, ei lakia julistettaessa (Gal. 3:2 – 14). Mutta Pyhä
Henki käyttää sitten lakia uudestisyntyneiden opettamiseen. Kymmenestä käskystä hän näyttää heille, 'mikä on Jumalan tahto, mikä
hyvää ja otollista' (Room. 12:2) ja missä Jumalan edeltäpäin valmistamissa hyvissä teoissa heidän tulee vaeltaa (Ef. 2:10). Pyhä
Henki kehottaa heitä siihen; ja kun he lihan tähden ovat laiskoja,
velttoja ja vastahakoisia, hän nuhtelee heitä lain sanalla. Hänellä
on samalla kertaa (1. Sam. 2:10) kaksi virkaa: hän surmaa ja tekee
eläväksi, vie helvettiin ja tuo sieltä jälleen pois. Hänen tehtävänään
ei ole vain lohduttaminen vaan myös syyttäminen, niin kuin on kirjoitettu: (Joh. 16:8) 'Kun Pyhä Henki tulee, niin hän näyttää maailmalle (johon vanha Aadam kuuluu) todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion.' Syntiä on kaikki mikä rikkoo Jumalan lakia. Pyhä
Paavalikin sanoo: 2. Tim. 3:16) 'Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi'; nuhteleminen on lain varsinainen tehtävä. Niin
usein kun uskovat kompastelevat, Pyhä Henki käyttää lakia nuhtelemaan heitä, mutta sama Henki käyttää sitten pyhän evankeliumin
saarnaa rohkaisemaan ja lohduttamaan heitä."
Vielä samassa kohdassa tätä tunnustusta huomautetaan: "Meidän
on vältettävä jokaista virhetulkintaa, mikäli mahdollista, ja opetuksessa säilytettävä selvä ero lain tekojen ja Hengen vaikutusten välillä. Siksi on varsin tarkasti pidettävä mielessä, että aina puhuttaessa
Jumalan lain mukaisista hyvistä teoista – nehän yksin ovat hyviä –
'laki' merkitsee nimenomaan Jumalan muuttumatonta tahtoa, jonka mukaan ihmisten on elettävä. Siitä huolimatta on eroa teoilla ja
teoilla, koska on olemassa eroa niitten ihmisten kesken, jotka koettavat noudattaa lakia ja Jumalan tahtoa. Uudestisyntymättömänä
ihminen noudattaa lakia ja tekee tekoja käskystä, rangaistuksen
pelosta tai palkan toivossa. Sellainen ihminen on yhä 'lain alla';
pyhä Paavali käyttää hänen teoistaan nimitystä 'lain teot', sillä hän
on orjan tavoin lain pakkovallassa. Sellaiset ovat Kainin kaltaisia
pyhimyksiä. Mutta kun Jumalan Henki synnyttää ihmisen uudesti
ja vapauttaa hänet laista, kun ihminen pääsee vapaaksi piiskurista
ja Jumalan Hengen johdettavaksi, (Room. 8:14) silloin hän elää
lakiin kirjatun Jumalan tahdon mukaisesti ja tekee kaiken alttiisti
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ja iloisesti, sikäli kuin hän on uudestisyntynyt. Niitä tekoja ei ole
oikein sanoa lain teoiksi, vaan ne ovat Hengen tekoja eli hedelmiä;
niissä vaikuttaa se, mistä pyhä Paavali käyttää nimityksiä 'mielen
laki' (Room. 7:23; 1. Kor. 9:21; Room. 6:14) ja 'Kristuksen laki'.
Sellaiset ihmiset eivät Paavalin sanan mukaan ole enää lain vaan
armon alla (Room. 8:2)." (TK 1990, s. 512–513. Yksimielisyyden ohje 6,
Jumalan lain kolmas käyttö10–17.)
Näin luterilainen tunnustus opettaa meitä evankeliumin voimalla
uskossa erottautumaan maailmasta ja tuottamaan Hengen hedelmiä.
Epäuskoisilta emme voi odottaa kristillistä vaellusta, sillä heiltä
puuttuvat sen edellytykset. Heidän elämänsä voi ilmentää korkeintaan yhteiskunnallista vanhurskautta tai ulkokultailua. Vain usko
tuottaa uskon hedelmiä. Epäuskoinen maailma ei käsitä evankeliumia, ei sen merkitystä eikä sen arvoa, ei myöskään sitä, miksi sitä
tulee julistaa ja kuulla. Jos siis jollakulla ei ole tapana käydä sanankuulossa eikä myöskään siihen halua, kysymys ei ole vain kolmannen
käskyn rikkomisesta ja maailmaan mukautumisesta, vaan pelastavan
uskon puuttumisesta.
”Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan”, voidaan sanoa
vain niille, jotka ovat kääntäneet selkänsä tämän maailmanajan ajattelu- ja toimintamallille. Jos olet Jumalan lapsi ja jos elät evankeliumista, silloin otat sydämesi halusta vastaan tämän kehotuksen.
Epäuskoisen motiivina teoilleen on palkituksi tuleminen ja kiitoksen saaminen, uskova taas ei aseta hyvien tekojensa ehdoksi tai
motiiviksi maailman kiitosta tai ansion kerääntymistä Jumalan edessä. Jeesus opettaa meitä sanoen: ”Niin myös te, kun olette tehneet
kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa: 'Me olemme ansiottomia palvelijoita; olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään'" (Luuk. 17:10). Kun sataprosenttinenkaan käskyn täyttäminen sydämen salatuimpia mielenliikkeitä myöten ei voisi tuoda
ansiota, kuinka sitä toisivat teot, joihin vanha ihmisemme on sekoittanut niin paljon moitittavaa. Ansiota uskovan hyviin tekoihin ei voi
kertyä; ne ovat kuitenkin Jumalalle otollisia, koska ne ovat uskossa
tehtyjä ja usko puhdistaa ne anteeksiantamuksella.
Uskova on matkalla oleva muukalainen. Uskovan Aabrahamin
tapaan hän elää täällä väliaikaisissa majoissa tähyten parempaan, se
on, taivaalliseen isänmaahan. Sieltä hän on syntyisin, koska taivaalli-
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nen Isä itse on hänet Hengellään pyhässä kasteessa lapsekseen synnyttänyt. Sinne hän halajaa ja sinne hän on matkalla. Vaikka ajallinen
elämä on Jumalan lahja ja pitkä elämä siunaus, niin pääsy täältä pois
enkelten käsivarsilla kannettavaksi Kristuksen tykö taivaalliseen paratiisiin on vertaamattomasti paljon enemmän kuin mitä tämä ajallinen elämä voi tarjota. Siitä, että olemme päässeet tähän armoon, saakoon Jumala meiltä kiitoksen ahkeroidessamme elää hänen tahtonsa
mukaan.
5.11.2005.
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Kiinnittäkää mielenne tunnustuksenne
apostoliin
Ensimmäisenä sunnuntaina loppiaisesta. II vuosikerta. Epistolateksti.
Sen tähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta
osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja
ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen, joka on uskollinen asettajalleen,
niin kuin Mooseskin oli "uskollinen koko hänen huoneessansa." Sillä
hänen on Moosekseen verraten katsottu ansaitsevan niin paljoa suuremman kirkkauden, kuin huoneen rakentajan kunnia on suurempi
kuin huoneen. Sillä jokainen huone on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala. Ja Mooses tosin oli "palvelijana uskollinen
koko hänen huoneessansa", todistukseksi siitä, mikä vastedes piti sanottaman, mutta Kristus on uskollinen Poikana, hänen huoneensa haltijana; ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme
vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. Hebr. 3:1–6.
Olemme tällä paikkakunnalla ensimmäistä kertaa koolla tänä vuonna.
Varmasti moni teistä on kuulemassa Jumalan Sanaa kiitollisin mielin.
Olette voineet kokea elämässänne Jumalan erityistä johdatusta ja hänen armoansa. Voitte yhtyä Jumalan Sanaan: ”Hänen laupeutensa ei
ole loppunut."
Tekstimme kehottaa meitä kiinnittämään mielemme tunnustuksemme apostoliin, Jeesukseen Kristukseen. Se sanoo meille: ”Sen
tähden pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset,
kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseen." Muistamme kaikkea sitä hyvää, mitä
olemme Jumalalta saaneet, erityisesti sitä armoa, että meille on kirkastunut autuuden tie. Haluamme kiinnittää mielemme tähän yhteen
ja ainoaan Herraan, tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen.
Kehotus kiinnittää mielensä Kristukseen koskee pyhiä
Tekstissämme sanotaan: ”Sen tähden pyhät veljet, jotka olette
taivaallisesta kutsumuksesta osalliset." Jumalan sanassa tällaisessa
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puhuttelussa mainitaan vain veljet. Se ei tarkoita sitä, että uskonsisaret olisivat poissuljetut. Se on raamatullinen tapa puhutella seurakuntaa julkisuudessa. Asia koskee kyllä kaikkia, sekä uskonveljiä että
uskonsisaria. Olennaista tässä puhuttelussa on sana "pyhä". Raamattu
käyttää sitä Jumalan lapsista. Se kohottaa meidät suureen arvoon, jota
emme ole ansainneet, mutta jonka Jumala kuitenkin on armossaan
meille antanut. Pyhiä täällä ovat ne, jotka ovat kastettuja ja jotka uskovat. Pyhässä kasteessa yllemme on puettu Herramme Jeesus Kristus vanhurskaudeksi. Siinä meille on lahjoitettu Kristuksen pyhyys.
Raamattu sanoo: "Te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt,
te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä" (1 Kor. 6:11). Pyhä kaste
on saanut aikaan meissä uskon Herraan Jeesukseen Kristukseen, ja
jos olemme langenneet pois uskosta ja kasteemme liitosta, niin
olemme saaneet ja saamme palata takaisin parannuksessa. Eihän parannus ole mitään muuta kuin sitä, että palataan takaisin siihen armoon, joka alun perin jo kasteessa meille annettiin.
Nämä sanat: ”Kiinnittäkää mielenne tunnustuksenne apostoliin”
sanotaan siis kastetuille, uskoville. Heitä voidaan tällä tavoin kehottaa ja puhutella. Eihän maailma ymmärrä tästä asiasta mitään. Ei se
ymmärrä Kristuksen arvoa ja merkitystä eikä sillä ole mitään tarvetta
katsoa Herraan Jeesukseen Kristukseen ja kiinnittää häneen mieltänsä. Mutta Jumalan lapsia voidaan näin kehottaa. Maailmaa tulee kehottaa kääntymykseen, mutta sitä ei voida puhutella pyhiksi veljiksi.
Ensiksi täytyy kääntymyksen tapahtua.
Tekstimme jatkuu: ”Te, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta
osalliset." Taivaallinen kutsumus on kutsu käydä sisälle iankaikkiseen hääjuhlaan. Se on se kutsu, minkä kuningas lähetti, kun hän kutsui väkeä poikansa häihin. Kutsu on tarkoitettu kaikille. Se on evankeliumin kutsu, joka sanoo: ”Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen,
niin sinä pelastut." Tästä taivaallisesta kutsumuksesta olemme osallisia. Meidän luoksemme ei ole ainoastaan tullut kutsu, vaan Pyhän
Hengen ja evankeliumin vaikutuksesta olemme saaneet ottaa sen vastaan. Olemme saaneet armon uskoa evankeliumin sanan. Tämä kutsumus on taivaallinen. Onhan kutsumus taivaasta tullut Jumalan sana,
joka kutsuu meitä taivaan iki-iloon, rauhaan ja autuuteen.
Eikö ole hyvä jo heti vuoden alkaessa muistaa, että meillä on tai-
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vaallinen kutsumus? Miten helposti mielemme katsookaan näihin
ajallisiin asioihin! Täytyyhän niistäkin huolehtia. Mutta se ei saa
merkitä sitä, että mielemme kiinnittyy siihen, mikä on ajallista. Meidät on kutsuttu iankaikkisen elämän omistamiseen. Sen tähden on
aivan oikein ja sopivaa, että katseemme suuntautuu siihen, mikä on
taivaassa. Usko iankaikkiseen elämään antaa varman pohjan elämälle. Ilman sitä elämämme olisi hyvin kolkkoa. Joutuisimme odottamaan kuolemaa ilman pelastusvarmuutta. Ilman uskoa meillä olisi
kalvava piina sen vuoksi, mikä on edessä.
Voimme aivan luottavaisesti katsoa eteenpäin ja iloita siitä, että
syntimme ovat pestyt pois Karitsan verellä ja nimemme ovat kirjoitettuina taivaissa. Muistattehan, kun Jeesuksen opetuslapset kerran
palasivat matkalta? He olivat tehneet suuria ihmetekoja Jeesuksen
käskystä ja iloitsivat siitä. Niin Vapahtaja sanoi: ”Älkää siitä iloitko,
että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaissa." Muistakaa kovienkin kohtaloitten
keskellä tämä asia. Pitäkää se mielessänne sekä ilojen että huolien ja
surujen keskellä. Silloin teillä on elämässänne luja pohja ja selvä
suunta. Olette matkalla iankaikkiseen autuuteen. Hebrealaiskirjeen
kirjoittaja sanoo vielä niistä, joita hän kehottaa kiinnittämään mielensä tunnustuksemme apostoliin: ”Hänen huoneensa olemme me." Hän
muistuttaa siitä, että jokainen huone on jonkun rakentama, ja puhuu
sitten Jumalan huoneesta eli temppelistä. Hän sanoo, että uskovat
ovat hänen huoneensa. On suuri armo ja kunnia, että saamme olla
Jumalan kansan jäseniä. Saamme lukea itsemme siihen joukkoon,
josta tunnustamme: "Minä uskon yhden pyhän kristillisen Seurakunnan."
Kerran tämä joukko ilmaantuu kirkkaudessa. Kun Kristus tulee ja
kuolleet herätetään, niin Kristukseen uskovat nousevat suuressa kirkkaudessa ja heidät asetetaan Yljän, Herran Kristuksen, eteen. Saamme olla siinä tapahtumassa mukana. Kirjoittaja kuitenkin muistuttaa
meitä kestävyydestä ja sanoo: ”Hänen huoneensa olemme me, jos
loppuun asti pidämme vahvana toivon ja rohkeuden ja kerskauksen."
Hänellä on huoli siitä, ettei kukaan jäisi taipaleelle, ja pelko siitä, että
kaikki eivät pysyisikään uskossa loppuun asti. Sen tähden hän muistuttaa siitä, että meidän on tarpeen pitää vahvana toivo, rohkeus ja
kerskaus. Jumalan sana on ihmeellinen voima. Silloin kun olemme
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saaneet armon uskoa ja tuntea Jumalan sanan, sana alkaa ohjata ja
kuljettaa meitä. Kun jalkamme astuu harhaan, se voi palauttaa meidät
oikealle tielle. Sen tähden on tarpeen tuntea Jumalan sana, syventyä
siihen nuoresta pitäen ja käyttää sitä silloinkin, kun ikää on jo runsaasti. Saamme säilyttää vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen.
Kristillinen toivo on varma ja luja, sillä se perustuu Jumalan sanan lupauksiin iankaikkisesta autuudesta. Rohkeus on uskaltamista
jättäytyä Jumalan sanan varaan. Kerskaus on autuudesta iloitsemista
ja Jumalan kiittämistä hänen lahjastaan.
Kristus on tunnustuksemme apostoli ja ylimmäinen pappimme
Muistamme Raamatun kertomuksia Jeesuksesta ja aivan erityisesti hänen kärsimisestään ja kuolemastaan. Hänet ristiinnaulittiin
syntiemme tähden. Meillä on nyt syntien anteeksiantamus hänen
haavojensa kautta. Saamme kiinnittää mielemme Kristukseen, joka
on meitä näin suuresti rakastanut.
Kirjoittaja sanoo Kristusta "tunnustuksemme apostoliksi". Apostoli on suomeksi lähettiläs. Kuka oli Jeesuksen lähettänyt? Taivaallinen Isä lähetti Poikansa. Hän antoi hänelle selkeän tehtävän. Jeesuksen asiana oli tehdä Jumalan tahto. Se oli ihmiskunnan lunastus.
Koska Jeesus on apostoli, hän on sanantuoja. Hän on tuonut meille
viestin Isältään. Hebrealaiskirjeen alussa sanotaan: ”Sitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain
kautta, on hän näinä viimeisinä aikoina puhunut meille Pojan kautta,
jonka hän on pannut kaiken perilliseksi.”
Kun kiinnitämme mielemme Jeesukseen, tunnustuksemme apostoliin, tarkkaamme hänen opetustansa. Siihen kuuluu myös se, että
hän valitsi apostolit, lähetti heidät maailmaan ja antoi heille sanansa.
Hän oli luvannut, että kun Pyhä Henki tulee, hän johdattaa heidät
kaikkeen totuuteen. Meillä on Raamatun sana, johon pitäydymme. Se
on Jumalan sana Kristuksesta. Se on vahvistettu Messiaan tulolla,
monilla ihmeillä ja apostolien todistuksella.
Kun tunnustamme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä, emme
ainoastaan tunnusta uskovamme häneen, vaan tunnustamme samalla,
mitä tähän uskoon sisältyy. Jumalan Seurakunta on aina tunnustanut
Kristuksen nimeä tällä tavalla. Kun apostoli Tuomas näki ylösnousseen Jeesuksen, hän sanoi: ”Minun Herrani ja minun Jumalani." Hä-
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nen uskonsa purkautui välittömästi tunnustukseen. Samalla tavoin
jokainen Jumalan lapsi, joka uskoo, tunnustaa Vapahtajansa nimeä.
Se ilmenee kotona. Se ilmenee työpaikalla. Se ilmenee seurakunnassa. Se ilmenee elämässä tavalla tai toisella. Toinen voi olla tunnustuksessaan hiljaisen oloinen. Toinen voi olla avoimempi, puhuvampi;
kukin luonteensa mukaan. Kristityt ovat myös yhteisesti tunnustaneet
Herransa nimeä. Sen tuloksena ovat syntyneet yleiset uskontunnustukset ja luterilaiset tunnustuskirjat. Ne välittävät meille tiedon siitä,
mikä on Kristuksen Kirkon usko ja oppi kaikkina aikoina. On erittäin
hyödyllistä tutustua niihin ja käyttää niitä. Ne ovat myös meidän oma
henkilökohtainen tunnustuksemme ja koko seurakuntamme yhteinen
julkinen oppi.
Edelleen tekstimme kehottaa meitä kiinnittämään mielemme
ylimmäiseen pappiin, joka on uskollinen. Ylimmäisen papin tehtävä
oli toimittaa sovitusuhri kansan edestä. Kristus täytti uskollisesti
saamansa tehtävän ja uhrasi itsensä koko maailman syntien edestä.
Niin hän hankki meille syntien sovituksen Jumalan edessä. Kehotus
kiinnittää mielemme häneen on kutsu uskoa häneen ja pysyä hänen
omanaan. Kristus palvelee meitä jatkuvasti uhraamalla joka aika uskollisesti rukouksia meidän puolestamme.
Vahvasti, lujasti täytyy meidän kiinnittää häneen mielemme, niin
ettei mikään irrota meitä hänestä, vaan säilymme hänen yhteydessään
ja hänessä. Meidän tulee kiinnittää mielemme häneen totuudessa,
Jumalan sanan mukaan. Silloin hän säilyy meillä todellisena ja on
meille sellainen apu, jota tarvitsemme.
Olemme halunneet vuoden alkaessa puhua aiheesta: Kiinnittäkää
mielenne tunnustuksenne apostoliin. Hänen varassaan on hyvä jatkaa
vuotta eteenpäin. Mielemme on suuntautunut oikeaan suuntaan, Herraan Jeesukseen Kristukseen. Hänessä meiltä ei puutu mitään! Meillä
on kaikki, mitä tarvitsemme. Sydämemme voi iloita, kun saamme
katsella tätä armon ruhtinasta ja muistaa, mitä hän on edestämme
tehnyt. ja kuinka hän yhä edelleen suurella huolenpidolla, lämmöllä
ja rakkaudella rukoilee joka päivä meidän edestämme puolustaen
meitä Isän tykönä. Pysykäämme hänen ominaan.
Virret VK 1938: 36:1–4; 112; 40; 130:1,2,6,7; 417:1,3,9.
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Ensimmäisenä sunnuntaina loppiaisesta. II vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Mutta kun jo puoli juhlaa oli kulunut, meni Jeesus ylös pyhäkköön ja
opetti. Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat: "Kuinka tämä osaa
kirjoituksia, vaikkei ole oppia saanut?" Jeesus vastasi heille ja sanoi:
"Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt.
Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani. Joka omiaan puhuu,
se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa,
se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä. Joh. 7:14–18.
Vanhalle ihmisellemme on ominaista kunnian tavoittelu. Se sotkeutuu
kaikkeen tekemiseemme. Sitä voi olla aimo annos myös nöyryydessä
ja vaatimattomuudessa. Vieläpä ihminen saattaa kerskata sellaisesta,
mistä hänen pitäisi häveten vaieta ja tehdä parannus. Raamattu sanoo:
”Heidän kunnianaan on heidän häpeänsä” (Fil. 3:19).
Vain sellainen ihminen, joka on tullut tuntemaan Jumalan lain
tuomion turmeltuneisuutensa tähden ja on saanut Jumalalta sekä
voiman että armon kääntyä ja on tullut tuntemaan evankeliumin lohdutuksen, voi kuolettaa vanhan ihmisensä kerskailua ja seurata Vapahtajaansa hänen kuuliaisuutensa tiellä. Tekstissämme Vapahtaja
tulee meille esikuvaksi, sillä hän pyysi kaikessa lähettäjänsä kunniaa.
Jeesus etsi lähettäjänsä kunniaa pysymällä Raamatun sanassa
Juutalaisissa herätti hämmästystä Jeesuksen Raamatun tuntemus.
He kyselivät: ”Kuinka tämä osaa Kirjoituksia, vaikka ei ole oppia saanut?” Jeesus ei kuulunut heidän kirjanoppineisiinsa eikä ollut käynyt
heidän koulujaan. Jo kaksitoistavuotiaana Jeesus herätti temppelissä
ihmetystä. Kun hän oli pitänyt Vuorisaarnansa, hänestä sanotaan: ”Hän
opetti niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa” (Matt. 7:29). Hän erottui selvästi aikansa opettajista.
Jeesuksen opetukselle olivat luonteenomaisia eräät piirteet, joiden
tulee olla esillä myös meidän saarnoissamme, kun hänen nimessään
puhumme. Hän torjui Raamatulla ja persoonansa arvovallalla väärät
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Raamatun tulkinnat. Hän opetti niin, että Raamatun yhtenäisyys, sen
sisäinen harmonia, säilyi. Muistamme, kuinka hän Vuorisaarnassa
sanoi: ”Te olette kuulleet sanotuksi... mutta minä sanon teille." Samalla hän toi Raamatun opetuksen ihmisen omalletunnolle ja asetti
hänet Jumalan eteen. Hän julisti tuomiota ulkokultailijoille ja kääntymystä epäuskoisille, olivatpa he keitä tahansa, oppineita tai oppimattomia. Omantunnon ahdistuksissa olevia hän ei jättänyt pulaan,
vaan julisti evankeliumia hengellisesti köyhille ja armahti kurjia. Jeesuksen opetuksessa Jumala sai kunnian, syntiset löysivät lohdutuksen
ja uskovissa syntyi uskon kuuliaisuus Jumalan sanalle. Jeesuksen
opetuslapset, nuo pyhät apostolit, joita meidän tulee seurata, oppivat
tämän: ”Yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä” (Matt.
23:8).
Tässä on meilläkin oppimista ja seuraamista. Jeesus haluaa syntisen pelastusta. Siihen tarvitaan lain saarna, joka synnyttää synnintunnon, ja evankeliumin saarna, joka avaa syntiselle rakastavan taivaallisen Isän sydämen ja tuo meille Jumalan armon Kristuksessa. Siihen
tarvitaan Jumalan oma sana, se sana, jota Kristus opetti, ja jota ovat
Pyhässä Hengessä opettaneet profeetat ja apostolit. Se on Pyhän
Raamatun sana. Jeesus tunsi tämän sanan. Olihan Kristuksen Henki
ohjannut Raamatun kirjoittajia niin, etteivät he kirjoittaneet omia
erehtyviä, pettäviä ajatuksiaan, vaan he kirjoittivat ne sanat, jotka
Henki heille antoi. Kristus ei tarvinnut opettajia, vaan hän itse on se
ainoa Mestari ja Opettaja, jonka oppilaita kaikkien muiden pitää olla.
Sillä hän oli Isän helmassa, näki kaiken ja kuuli Isän sanat ja puhui
uskollisesti sen, minkä Isä antoi hänelle puhuttavaksi. Hän sanoi:
”Minä puhun, mitä minä olen nähnyt Isäni tykönä” (Joh. 8:38). Hänen arvovaltaansa vedoten meidän tulee opettaa, mitä hän opetti.
Omaa, hänen arvovallastaan erillistä arvovaltaa meillä ei ole. Vain
siten Jumala saa kunnian.
Pysyessämme Kristuksen oppilaina etsimme Jumalan kunniaa
Niiltä, jotka tulevat seurakunnan pastorin eli kaitsijan virkaan,
pitää kysyä: Osaatko selittää Raamattua? Seurakunnan tulee ottaa
selvää, millaisessa opissa he ovat olleet ja minkälaisen opin he ovat
omaksuneet. Ovatko he ammentaneet oppinsa ja uskonsa tämän maailman viisailta, jotka eivät Kristusta tunne, vai ovatko he olleet Jee-
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suksen opissa hänen opetuslapsinaan? Ne, jotka ovat omaksuneet oppinsa inhimillistä viisautta etsien ja ihmisjärkeä seuraten, etsivät ihmisten kunniaa. Mutta Herra sanoo: ”Minä, Herra, se on minun nimeni, minä en anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni epäjumalille”
(Jes. 42:8).
Oppia ja tietoa tarvitaan Jumalan Seurakunnassa, mutta sen tulee
olla oikeanlaatuista, ettemme nousisi kapinaan Herraamme vastaan.
Myös kuulijoilta pitää kysyä jotakin, nimittäin tätä: Tunnemmeko
Jeesuksen lihan mukaan vai Hengen opettamina? Jos tunnemme hänet lihan mukaan, silloin seuraamme oman järkemme tai sydämemme ajatuksia ja ajattelemme hänestä vahingoksemme sen mukaisesti.
Tunnemme hänet lihan mukaan myös silloin, jos seuraamme yleistä
mielipidettä tai ihmisauktoriteetteja ja meiltä puuttuu Jumalan sana ja
sen mukana vakuuttuneisuus jumalallisesta totuudesta. Jokaisen ripille päässeen seurakunnan jäsenen tulee olla varma pelastuksen tiestä
ja armosta sekä hänen tulee voida osoittaa se Raamatun sanalla itselleen ja hänen tulee osata kavahtaa teko-oppia.
Miten Raamattua on käytettävä, niin että Jumala saa kunnian?
Jeesus opetti jumalallisella arvovallalla. Hän ei tarvinnut ihmisten
suosituksia eikä kirjanoppineiden antamia koulutodistuksia. Hän
voitti kiusaajan vetoamalla Raamattuun. Hänen ei tarvinnut selitellä
oppiaan. Riitti, että niin luki Raamatussa. Rikkaalta nuorukaiselta
hän kysyi. ”Kuinka luet?” Jeesus hyväksyi vastauksen, kun nuorukainen luki, mitä kyseisestä asiasta oli Raamatussa kirjoitettu. Näin
meidänkin tulee käyttää Raamattua. Meidän tulee lukea, mitä siinä on
sanottu, ja pysyä siinä sekä uskoa se ja tehdä sen mukaan. Usein tarvitsemme perustelujakin. Niitä Jeesus antoi, kun hän vastasi ruumiin
ylösnousemusta koskevaan kysymykseen ja kumosi saddukeusten
opin. Perustelut olivat sen esiin tuomista, mikä itse asiassa sisältyi
siihen Raamatun sanaan, että Jumala on Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Jumala ei näet ole kuolleitten Jumala, vaan elävien.
Tarvitsemme myös selityksiä, kuten etiopialainen hoviherra, jolle
Filippus selitti Jesajan kirjaa Kristuksen kärsimyksestä. Samoin kuin
perustelujen myös selitysten tulee olla selvien Raamatun kohtien ja
niiden sisältämien opetusten mukaisia. Siten Raamatun yhtenäisyys
säilyy, Jumala saa kunnian ja ihminen hengellisen avun.
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On muistettava, ettei Jumala ole antanut Raamattua tyydyttämään
uteliaisuuttamme. Se on annettu oppiaksemme tuntemaan Kristuksen
ja pelastuaksemme tulevasta vihasta. Se on annettu meille myös
opiksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa,
että olisimme kaikkiin hyviin tekoihin valmistuneita ja antaisimme
kiitoksen ja kunnian Jumalalle (2 Tim. 3:17).
Tekstistämme käy ilmi hyvin tärkeä seikka, kun Jeesus sanoo:
”Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko
tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.” Tarkoitan Jumalan
sanan itsetodistusta. Se on sitä, että Pyhän Raamatun sanassa on Pyhä
Henki, joka todistaa tämän sanan jumalallisesta alkuperästä ja voimasta. Eräs pakanuudesta, taikauskosta ja peloista vapautunut Uuden
Guinean mies kertoi minulle, että kun lähetyssaarnaajat lukivat heille
Raamatun kertomuksia, he heti ymmärsivät, että se on totta. Olivathan he kuulleet ihmisten kertovan monenlaisia juttuja ja tarinoita,
mutta nyt tämä oli erilaista. Raamattu itse omalla voimallaan vakuutti
ja todisti, ja kun he uskoivat sen, he pääsivät peloistaan ja siitä taikauskon vankeudesta, missä kiusaaja oli heitä pitänyt. Jumalan sanassa itsessään on sisäinen jumalallinen todistus siitä, että se on totta
ja että se on Jumalan sanaa. Ehkäpä juuri siksi epäuskoiset raivoavat
sitä vastaan, koska se vaatii uskomista ja seuraamista, eivätkä he halua uskoa.
Kiusaajan vakuuttelut hämäävät eivätkä anna Jumalalle kunniaa
Kiusaajakin pyrkii vakuuttamaan omalla tavallaan seuraajansa
asiastaan. Hänellä on suuret armeijat monenlaisia puhujia, mutta
emme saa erehtyä niitä seuraamaan. On kaunopuhujia, jotka löytävät
haltioituneita kannattajia. On mielistelijöitä, jotka saavat ihmisen tuntemaan itsensä tärkeäksi. On niin sanottuja tutkijoita, jotka vetoavat
tieteellisiksi sanomiinsa päätelmiin esitellessään subjektiivisia käsityksiään, epäuskoaan ja ateismiaan. On niin sanottuja asiantuntijoita,
jotka vetoavat ihmisen itsekkyyteen ja markkinoivat vapautta Jumalan käskyistä. On propagandisteja, jotka saavat suuria joukkoja taakseen. On suggerointia ja niitä, jotka käyttävät hypnoosin kaltaisia
keinoja. Jne. Yhteistä näille kaikille on se, että heitä seuraten menetetään sisäinen rauha ja hyvä omatunto, kadotetaan Jumalan lain kunnioitus ja hukataan Jumalan ilmainen armo. Kiusaaja ei lupauksiaan
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pidä, vaan on valehtelija, eksyttäjä ja murhaaja, myös silloin kun hän
lähestyy ihmistä valkeuden enkelin vaatteissa ja lupaa korkeampaa
tietoa ja parempaa elämää.
Jumalalle kuuluu kunnia ihmisen kääntymyksestä
Jeesus sanoo tekstissämme: ”Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa,
tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä
omiani." Tällä sanalla Jeesus asettaa meidät sanansa eteen. Jos joku
haluaa tehdä Jumalan tahdon, hän myös oppii tuntemaan, onko Jeesuksen evankeliumi Jumalasta. Se, joka on saanut kääntymyksen armon,
on syntynyt uudesti ylhäältä ja haluaa uuden ihmisensä puolesta tehdä
Jumalan tahdon. Uskon välittömänä seurauksena on vakuuttuneisuus
siitä, että Jeesuksen oppi on Jumalasta. Jos taas joku ei halua tehdä
Jumalan tahtoa eikä uskoa evankeliumia, hän ei pääse irti hengellisestä
sokeudestaan ja pitää aivan mahdottomana, että Jeesuksen oppi olisi
Jumalasta. Näin tapahtuu siitäkin huolimatta, että Jumalan sanassa Pyhä Henki sitä hänelle vakuuttaa. Samoin kuin fariseuksille ei kelvannut
sellainen Jumala, jonka Jeesus ilmoitti, eikä sellainen Messias, kuin
Jeesus oli, niin nytkin se, joka paaduttaa sydämensä sanan edessä, ei
voi millään käsittää, että Raamatun Jumala olisi todellinen, iankaikkinen Jumala, ja että Jeesus olisi ainoa tie taivaaseen. Hän ei käsitä, koska hän ei halua käsittää. Hän voi hyväksyä kristinuskon vain siihen
määrään, kuin hän käsittää sen yhtyvän hänen omiin käsityksiinsä. Sillä tiellä laista voi jäädä jäljelle jotakin oikeata, mutta todellinen armo
hukataan täysin.
Evankeliumin saarnalla on se ominaisuus, että se asettaa ihmisen
ratkaisun paikalle aivan, kuten Jeesus tekstissämme tekee. Siitä, millainen tämä ratkaisun paikka on, emme saa tehdä johtopäätöksiä turmeltuneella järjellämme, vaan meidän tulee oppia se Jumalan sanasta, sillä tuo ratkaisun paikka on aivan ainutlaatuinen.
Huomaa tämä: Sana kutsuu uskomaan. Tapahtuu, kuten apostoli
Johannes kirjoittaa: ”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän
antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä
miehen tahdosta, vaan Jumalasta” (Joh. 1:12–13). Jeesus sanoo: ”Ei
kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt,
häntä vedä” (Joh. 6:44). Kääntymys tapahtuu aina yksinomaan Juma-
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lan voimasta, Isän vetämänä ilman ihmisen myötävaikutusta. Siten
kunnia tulee yksin Jumalalle, eikä Jumala anna sitä ihmiselle.
Evankeliumin torjuminen johtuu ihmisestä itsestään. Jeesus sanoi
kerran epäuskoisesta Jerusalemista: ”Kuinka usein minä olenkaan
tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.” (Matt. 23:37.) Tässä on tuo ihmisen ”kurja vapaus”, kuten G. A. Aho on sitä nimittänyt. Ihminen voi
torjua Jumalan armollisen kutsun uskoa Jeesukseen. Se on kyky torjua, mutta se ei ole kyky uskoa. Jeesuksen ajan fariseukset torjuivat
kutsun, niin tekevät monet meidän aikanamme. Jumalan armokutsu
on vakava. Hän on antanut sen tosissaan ja on tarkoittanut sen todella
vastaanotettavaksi. Jumala ei ole antanut sitä pilan päiten. Onhan hän
sanonut: ”Pakottakaa heitä tulemaan sisälle." Tämä pakko ei ole ulkonaista, vaan sydämelle on asetettava sisäinen, Pyhän Hengen synnyttämä pakko seurata kutsua. Jumalan sana asettaa näet sydämelle
aivan ehdottoman kutsun, kun se sanoo: ”Tulkaa häihin!” (Matt.
22:4.) Lisäksi kutsu tulee viedä kaikille ja se koskee jokaista. On yksin pahan ihmisen oma syy, jos hän ei ota kutsua vastaan eikä usko.
Näin häpeä kutsun hylkäämisestä jää yksin epäuskolle. Jumala ei ole
siihen syyllinen.
Rakas ystävä, Jumalan hyvä, armollinen tahto on, että pelastuisit.
Kun Jumala vakuuttaa olevansa sinulle armollinen Poikansa lunastustyön tähden, älä omaksi vahingoksesi hylkää Vapahtajaasi, vaan usko
pelastukseksesi. Saat Kristuksessa tunnon rauhan ja voit olla varma
siitä, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan ja
että hän Hyvänä Paimenena kantaa sinut olallaan taivaan kotiin.
Kallis koolla oleva Jumalan seurakunta, tahdothan ”olla hänen
omaisuuskansaansa, niin kuin hän on sinulle puhunut, ja noudattaa
kaikkia hänen käskyjänsä, että hän asettaisi sinut korkeammaksi
kaikkia luomiansa kansoja, ylistykseksi, kunniaksi ja kiitokseksi, ja
että olisit Herralle, sinun Jumalallesi, pyhitetty kansa, niin kuin hän
on puhunut" (5 Moos. 26:18–19).
Tampere 8.1.2006. Virret VK 1938: 33; 43; 40; 45 (myös sävel 38); 35:1–4.
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Ensimmäisenä sunnuntaina loppiaisesta. III vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Jeesuksen vielä puhuessa kansalle, katso, hänen äitinsä ja veljensä
seisoivat ulkona, tahtoen häntä puhutella. Niin joku sanoi hänelle:
"Katso, sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat sinua puhutella." Mutta hän vastasi ja sanoi sille, joka sen hänelle ilmoitti:
"Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni?" Ja hän ojensi
kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: "Katso, minun äitini ja veljeni! Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on
minun veljeni ja sisareni ja äitini." Matt. 12:46–50.
Jeesus opettaa meille tässä aiheesta, jonka apostoli Paavali pukee sanoihin: "Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te
olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä" (Ef. 2:19). On hyvin
lohdullista, että Jeesus tunnustaa uskovansa omaksi perheväekseen.
1. Jumala ei tunnusta meitä uskoviaan
omikseen luonnollisen syntyperämme mukaan
Kesken Jeesuksen saarnan hänen äitinsä ja veljensä tahtoivat puhutella häntä. Raamattu ei kerro meille siihen syytä, mutta sen täytyi
olla heistä jokin hyvin tärkeä asia, niin tärkeä, että Jeesuksen olisi
heidän mielestään pitänyt keskeyttää puheensa ja kuunnella heitä.
Joku oli tullut sanomaan Jeesukselle: "Katso, sinun äitisi ja veljesi
seisovat ulkona ja tahtovat sinua puhutella."
Maria oli uskova, hurskas ihminen, mutta nyt hän teki pahan virheen yhdessä Jeesuksen veljien kanssa. Sukulaisuuteen vedoten he
halusivat päästä Jeesuksen puheille ja keskeyttivät hänet hänen kaikkein tärkeimmässä tehtävässään.
Marian ja Jeesuksen veljien käytöksestä havaitsemme muun muassa seuraavat synnit, jotka vaikeuttavat yllättävän usein Jumalan
seurakunnan elämää:
– Kun pastori tuo esille Jumalan sanaa, häntä ei kuunnella, vaan
puhutaan omia, tämän maailman asioita, jopa joskus saarnan aikana.
Saattaa tapahtua, että joku jouduttuaan pahan omantunnon valtaan
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haluaa ohjata opetuksen pois hänelle arasta aiheesta.
– Katsotaan, että omat maalliset asiat ovat tärkeysjärjestyksessä
ensi sijalla ja Jeesuksen asia tulee vasta sen jälkeen. Tai mikä vielä
pahempaa, seurakunnan olisi muutettava toimintatapansa. Se ei saisi
pitää pääasianaan evankeliumin julistamista, vaan sen täytyisi olla
tukena ja ymmärtäjänä ihmisten elämässä ja ottaa heidän tarpeensa
huomioon. Nämä tarpeet eivät kuitenkaan olisi sielun tarpeita ja
omantunnon hoitamista Jumalan armolla, vaan usein jotakin epämääräistä.
– Seurakunnan ja pastorin tulisi ymmärtää, kuinka tärkeä henkilö
asianomainen on. Olisi ymmärrettävä hänen yhteiskunnallinen asemansa, kunniakas sukunsa tai se, että hänen omaisissaan on ollut
kunnioitettuja uskon miehiä ja naisia.
– Kun seurakunta valitsee luottamushenkilöitä tai pastoria, jotkut
panevat enemmän painoa asianomaisen kotitaustalle kuin hänen
omalle tunnustukselleen.
– Mariasta, Jeesuksen äidistä, on tehty epäjumala ja rukousten
kohde.
Ongelma, jonka tekstimme tuo meille esiin, ei ollut vain Marian
ja Jeesuksen veljien pulma, vaan yleisinhimillinen taipumus tuntea
Jeesus ja hänen omansa lihan eikä Hengen mukaan. Meidän tulisi
osata tiedostaa tämä vääräksi ja synnilliseksi sekä karttaa sitä.
Apostoli Paavali murehti heimolaistensa tähden, kun he eivät olleet
ottaneet vastaan evankeliumia. Hän sanoi: "Sillä minä soisin itse olevani
kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani
lihan puolesta" (Room. 9:3). He olivat veljiä lihan mukaan, mutta eivät
Hengen mukaan.
Kaikkina aikoina on Kristukseen uskovilla ollut suuri murhe sen takia, että heidän rakkaat omaisensa eivät ole olleet veljiä ja sisaria Hengen mukaan. Me emme voi tätä ristiriitaa poistaa. Se ei ole meidän vallassamme. Raamattu sanoo: "Usko ei ole joka miehen" (2 Tess. 3:2).
Toisin sanoen, kaikki eivät usko. Mitä voimme tehdä, on antaa lapsillemme kristillinen kasvatus ja opetus silloin, kun he vielä ovat pieniä.
Jos he menevät maailmaan, kodin esikuva ja saatu opetus puhuttelevat
edelleen ja voi palauttaa tuhlaajalapset kotiin. Esirukouksessa voimme
myös kantaa heitä Jumalan eteen.
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2. Olemme Jumalan lapsia vain uudestisyntymisen nojalla
Raamatun totuus on, ettei Jumala tunnusta meitä omikseen luonnollisen syntymämme nojalla, vaan vain uudestisyntymisen perusteella. Tosin olemme hänen lapsiaan luomisen nojalla. Mutta emme
ole enää sitä, miksi hän meidät loi, vaan olemme syntiin langenneita
ja perisynnin turmelemia. Suhteemme Jumalaan ei ole lapsen suhde
Isään. Uudestisyntymisessä hän on antanut meille paljon kunniakkaamman ja korkeamman aseman kuin mitä maallinen syntymämme
voi meille antaa. Luonnollinen syntyperämme liittää meidät Jumalan
edessä perisynninalaiseen sukuun ja Jumalan vihan ja iankaikkisen
häpeän ansainneeseen ihmiskuntaan. Jumalasta syntyminen kasteesta
ja sanasta sen sijaan liittää meidät uskon kautta iankaikkiseen Jumalaan, taivaan valtakuntaan, syntien anteeksisaamiseen, ruumiin ylösnousemiseen, ansaitsemattomaan kirkkauteen ja kaikkiin niihin muihin hengellisiin aarteisiin, jotka Kristus on meille ansainnut. Raamattu sanoo: "Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää
sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä
on maan päällä." (Kol. 3:1–2.)
Tekstissämme Jeesus osoittaa, ketkä kuuluvat hänen perhekuntaansa. Jeesus kysyi: "Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni?" Sen jälkeen hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi:
"Katso, minun äitini ja veljeni! Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini." Rinnakkaistekstissä Luukkaan evankeliumissa on asia lausuttu hieman pidemmälti: "Minun äitini ja veljeni ovat nämä, jotka kuulevat Jumalan
sanan ja sen mukaan tekevät" (Luuk. 8:21).
Jos haluat kuulua Jeesuksen perheväkeen, sinun tulee kuulla Jumalan sanaa, uskoa se ja tehdä sen mukaan. Jos et sitä kuule etkä sitä
seuraa, et kuulu Jumalan perheeseen etkä voi lohduttautua sillä, että
Jumala on Isäsi.
Tässä yhteydessä emme saa ymmärtää Jumalan sanan kuulemista
ja sen noudattamista lakimaisesti, niin että tarkastelisimme sitä Kristuksen, Jumalan armon ja uskon ulkopuolella. Eihän kukaan syntinen
voi täyttää Jumalan lakia eikä kukaan voi omilla voimillaan liittyä
Jumalan perheväkeen.
Jumalan sanan kuuleminen tässä yhteydessä tarkoittaa sanan vas-

Te olette Jumalan perhettä

285

taanottamista ja sen uskomista, sitä, että panee sielunsa turvan Kristukseen. Se tekee taivaallisen Isän tahdon, joka uskoo hänen Poikaansa. Raamattu sanoo: "Tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa
toinen toistamme, niin kuin hän on meille käskyn antanut" (1 Joh.
3:23). Näin taivaallisen Isämme tahto lapsiinsa nähden on kahtalainen. Evankeliumin kannalta lausuttuna se on sitä, että uskomme Kristukseen ja pelastumme hänen kauttaan armosta ilman lain tekoja.
Lain toteuttamisen kannalta lausuttuna se on sitä, että uskon hedelmänä uusina ihmisinä ja Jumalan lapsina rakastamme toisiamme.
Tällaiset Jeesus tunnustaa veljikseen ja sisarikseen. Kun evankeliumi
on uudistanut tahtomme, emme ole lain alla, vaan armon alla. Silloin
käsky rakastaa on meille "uusi käsky" (1 Joh. 2:7,8), jota ahkeroimme ilolla noudattaa.
Taivaallisen Isän tahdon teemme uskon kautta. Sillä usko omistaa
Kristuksen täydellisen lain täyttämisen, joka luetaan meidän hyväksemme. Ilman uskoa kukaan ei voi täyttää Jumalan lakia, ei kokonaan
eikä edes vähäisintä osaa. Mutta kun uskomme Jeesukseen, meillä on
hänessä täydellinen laintäyttämys eikä Jumala katsele meitä sen mukaan, mitä olemme itsessämme, vaan hän näkee meidät Kristuksessa
oleviksi ja itselleen otollisiksi.
Siinä, että olemme pyhässä kasteessa syntyneet Jumalan lapsiksi
ja olemme Kristuksen päällemme pukeneet, on suuri lohdutus. Jokainen normaali isä tai äiti rakastaa lapsiaan ja pitää heistä huolta. Eikö
paljoa ennemmin taivaallinen Isä rakasta meitä, kun hän rakasti koko
maailmaa lähettämällä Poikansa lunastukseksi? Aivan varmasti. Jumalan rakkauden ketju on pitkä: iankaikkisuudessa hän jo teki pelastussuunnitelman, toteutti sen ajassa Poikansa kautta, lähetti evankeliumin sanan kaikkeen maailmaan ja kokoaa perheväkensä Henkensä
toimesta sanalla ja sakramenteilla ja vie sen taivaan iloon.
On suuri kunnia saada olla Jumalan perheväkeä ja Jeesuksen veljiä ja sisaria. Antakaamme mekin kunnia hänelle tekemällä taivaallisen Isämme tahdon.
11.1. 2004.
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Mikä Pyhän Raamatun mukaan on suurten
katastrofien sanoma?
Ensimmäisenä sunnuntaina loppiaisesta. Vapaa teksti.
”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.”
2 Tim. 3:1.
Olemme saaneet kokea koko maailmaa järkyttäneen katastrofin. Se
kuuluu samaan sarjaan Tshernobylin onnettomuuden ja World Trade
Centerin tuhoamisen kanssa. Tshernobyl suuntautui ihmisen insinööritaitoon ja sikäläiseen järjestelmään liittyvää ylpeyttä vastaan, New
Yorkin terrori-isku rahamaailman ylpeyttä vastaan ja nyt KaakkoisAasian hyökyaallot mm. maallistuneen, Jumalasta vieraantuneen,
vauraan eurooppalaisen ihmisen ylpeyttä vastaan. Maailman ylpeys
on saanut ankaria kolauksia. Niin on Jumala hyväksi nähnyt.
Tällaiset onnettomuudet kohtaavat yhtä hyvin sekä epäuskoisia
että uskovia, ellei Jumala näe hyväksi varjella erityisen kaitselmuksensa avulla, mitä myös tapahtuu ja mistä jotkut tulevat osallisiksi.
Ihminen joutuu pakon edessä tunnustamaan pienuutensa ja voimattomuutensa. Sen lisäksi Jumala tähtää syvemmälle.
Katastrofit muistuttavat erityisesti kolmesta tärkeästä asiasta, nimittäin Kristuksen tulemuksen läheisyydestä ja yllätyksellisyydestä,
parannuksen tekemisen tarpeesta ja lähestyvistä vainon ajoista.
1. Kristuksen tuleminen tuomiolle lähestyy:
Olkaa valmiit! Valvokaa!
Jeesus sanoo: ”Te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei
ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.” (Matt. 24:6–7.) Tällaisia ilmiöitä on ollut maailman sivu. Ne
eivät kuitenkaan lakkaa loppua kohden, vaan ennemminkin lisääntyvät ja tihentyvät. Niillä on sellainen erityispiirre, että niistä saadaan
tietää. Jeesus käyttää sanontaa: ”Kuulette sanomia.” Tällaisen asiaintilan Raamattu kertoo vallitsevan aikojen lopulla. Sodat ja onnettomuudet
ovat merkkejä maailman rappeutumisesta, vanhenemisesta ja kulkemi-
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sesta loppuaan kohden. Samalla se kertoo Kristuksen tuomiolle tulon
lähestymisestä. ”Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona
ette luule, Ihmisen Poika tulee” (Matt. 24:44). ”Valvokaa siis, sillä ette
tiedä päivää ettekä hetkeä” (Matt. 25:13).
Kun Jeesus opettaa näitä asioita, hän sanoo: ”Älkää peljästykö."
Näin hän lohduttaa uskovaisiaan ja haluaa vahvistaa heitä, että he säilyttäisivät uskon Jumalan armoon ja pelastukseen, tapahtui mitä tapahtui. Hän ei lupaa ehdotonta varjelusta ajallisissa onnettomuuksissa.
Profeetta Jesaja kirjoittaa: ”Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut,
minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos
tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta.” (Jes. 43:1–2.)
Pahatkaan ajalliset onnettomuudet eivät hukuta uskovan sielua. Jeesus
sanoo saman asian: ”Älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi
sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän Isänne
sallimatta. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää siis
peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta.” (Matt.
10:28–31.) Sielun pelastus on suurempiarvoinen asia kuin hengissä
pysyminen, ja sitä Jumala tahtoo.
2. On uskottava evankeliumi, sillä ”ellette tee
parannusta, niin samoin te kaikki hukutte”
Jeesuksen aikana ihmisiä oli kerran järkyttänyt kaksi asiaa. Pilatus
oli sekoittanut uhriensa vereen galilealaisten verta. Se oli ollut erittäin
loukkaava ja pahennusta herättävä teko. Siiloassa oli kaatunut torni,
jolloin kahdeksantoista ihmistä oli saanut surmansa. Kyseltiin, olivatko
nämä surmansa saaneet ihmiset syntisempiä kuin muut. Siihen Jeesus
vastasi: ”Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta,
niin samoin te kaikki hukutte” (Luuk. 13:3). Onnettomuudet olivat
kaikille jäljelle jääneille Jumalan kutsu mielenmuutokseen.
Myös oman aikamme järkyttävät tapahtumat ovat Jumalan armollinen kutsu parannukseen ja uskoon kaikille eloon jääneille, sekä
meille täällä oleville että siellä kaukana oleville. Ne ovat kutsu kääntyä uskomaan Herraan Kristukseen. Ne ovat kutsu hylätä epäjumalat
ja ihmistekoinen jumalanpalvelus. Ne ovat jokaiselle kutsu rakentaa
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uskonsa Pyhän Raamatun sanalle ja hylätä kaikki ihmisopit ja Sanasta poikkeamiset.
Onnettomuudet osoittavat, että Jumalan kärsivällisyydellä on rajansa. Ne tulivat vastaan niiden menehtyneiden kohdalla, jotka eivät uskoneet Jeesukseen. Ne tulevat vastaan aikanaan myös niiden kohdalle, jotka jäivät jäljelle, mutta jotka eivät käänny eivätkä usko. On varmaa, että
Jumala tahtoo meidän pelastuvan, mutta että hukumme iankaikkisesti,
jos emme uskolla ota vastaan pelastusta Kristuksessa.
On lohdullista havaita, kuinka Jumala suuressa kärsivällisyydessään
kutsuu meitä luoksensa. Hänellä on paljon anteeksiantamusta, sillä Kristus on jo ottanut kärsimyksellään ja kuolemallaan meidän päältämme
Jumalan vihan. Jeesuksen nimessä saamme syntimme anteeksi, olivatpa
ne miten suuria tahansa. Jumala on rakkaus. Mutta jos hylkäämme hänen armonsa, emme voi muuta kuin syyttää itseämme.
Parannuksen tekeminen on synnin tunnustamista ja armoon turvautumista. Mutta sillä on myös hedelmänsä. Ne näkyvät yksityisen
ihmisen elämässä. Parannusta tekevä sanoutuu irti epäuskoisen maailman menosta ja sen moraalittomuudesta. Kun Jumala kutsuu kirkkoja ja seurakuntia parannukseen, se koskee myös niiden luopumusta, harhoja, vääriä käytäntöjä, opillista välinpitämättömyyttä ja kirjoitetun Jumalan sanan, Pyhän Raamatun repostelemista. Parannus vie
ihmisen syntisenä Jumalan eteen armahdetun paikalle Jumalan väkevän käden alle nöyrtyneenä.
3. Suuret vainon ajat lähestyvät
Kun Jeesus puhui lopun ajan onnettomuuksista, hän jatkoi: ”Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi
minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat
toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy
loppuun asti, se pelastuu.”
Ihmiset eivät yleisesti ottaen ota opikseen onnettomuuksista. He
eivät halua kuulla parannuksen saarnaa, vaan kääntyvät niitä vastaan,
jotka haluavat heidän pelastuvan. Evankeliumin julistukseen he rea-
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goivat vihalla. Tätä tapahtuu jopa niiden keskuudessa, jotka lukeutuvat
uskoviin, sillä Jeesuksen sanan mukaan monet lankeavat uskosta. Lisäksi nousee suuri määrä vääriä profeettoja tuhoisin seurauksin. Ihmiset seuraavat eksytyksiä. Laittomuus valtaa monien mielet. Rakkaus
kylmenee. Tästä on jo paljon esimerkkejä. Ei ole rakkautta syntymättömiin ihmistaimiin, ei vanhuksiin, ei totuuteen eikä parannuksen julistajiin. Jumalan rakastamisen ja oikean lähimmäisrakkauden tilalle on
tullut itserakkaus, lihalliset vietit, rakkaus rahaan, valtaan ja kunniaan.
Tämän kaoottisen tilanteen edessä tarvitsemme kestäväisyyttä säilyttääksemme uskon ja tehdäksemme Jumalan tahdon ja saadaksemme
sen, mikä luvattu on (Hebr. 10:36). Usko on säilyttämisen arvoinen,
kultaa monin verroin arvokkaampi. Apostoli Pietari lausuu: ”… että
teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja
koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä” (1 Piet. 1:7).
Oikeaan rakkauteen kuuluu monenlaisia asioita. Se ei jämähdä
niihin asioihin, joita epäuskoiset ja pakanatkin ymmärtävät. Se ei jää
pelkkään ajalliseen apuun ja inhimilliseen myötäelämiseen. Toki sydän avartuu niillekin asioille. Mutta se ajattelee myös sitä, kuinka
evankeliumin lohdutus voitaisiin viedä kärsiville. Se miettii, kuinka
niitä, joita tapahtumat ovat puhutelleet, voitaisiin johdattaa armon
omistamiseen. Eikä se vain pohdi tätä, vaan se myös toimii. Käytä
sinäkin tämä tilaisuus hyväksesi. Nyt on erinomainen tilaisuus lähetystyöhön ja todistukseen Jeesuksesta.
Varmasti löytyy joitakuita, jotka tulevat parannukseen näidenkin
tapahtumien myötä. Mutta kun hyvin ilmeisesti suuri valtaenemmistö
torjuu Jumalan kutsun ja paatuu, sillä on erilaisia seurauksia. Kun
evankeliumi ei kelpaa, ihmiset menevät yhä syvemmälle hengelliseen
pimeyteen. Uskoville tulee heidän taholtaan vaino. Se kertoo heille,
että Raamatun sana toteutuu. Se pitää heidät pienellä paikalla ja panee heidät etsimään sitä, mikä ylhäällä on ja luottamaan Herraamme,
joka kuolleet herättää.
Tampere 9.1.2005. Virret VK 1938: 42; 215; 43; 45 (sävel 9);37.
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"Mitä hän sanoo teille, se tehkää!"
Toisena sunnuntaina loppiaisesta. I vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti
oli siellä. Ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut
häihin. Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle: ”Heillä ei
ole viiniä.” Jeesus sanoi hänelle: ”Mitä sinä tahdot minusta, vaimo?
Minun aikani ei ole vielä tullut.” Hänen äitinsä sanoi palvelijoille:
”Mitä hän teille sanoo, se tehkää.” Niin oli siinä juutalaisten puhdistamistavan mukaan kuusi kivistä vesiastiaa, kukin kahden tai kolmen
mitan vetoinen. Jeesus sanoi heille: ”Täyttäkää astiat vedellä.” Ja he
täyttivät ne reunoja myöten. Ja hän sanoi heille: ”Ammentakaa nyt ja
viekää edeskäyvälle.” Ja he veivät. Mutta kun edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt mistä se oli tullut – mutta
palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen – kutsui edeskäypä yljän ja sanoi hänelle: ”Jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten, kun juopuvat, huonomman. Sinä olet säästänyt hyvän
viinin tähän asti.” Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki
Galilean Kaanassa ja ilmoitti kirkkautensa; ja hänen opetuslapsensa
uskoivat häneen. Joh. 2:1–11.
Kaanaan häissä Jeesus teki ensimmäisen tunnustekonsa. Sitä ennen
hän oli kutsunut itselleen kaksitoista opetuslasta ja käynyt Johanneksen kasteella.
Vanhan testamentin aikana profeetoilla oli ollut tapana pitää profeettakouluja. Niiden oppilaita sanottiin profeetan oppilaiksi. He levittivät edelleen profeetan sanomaa. Kun Jeesus valitsi ja kutsui seuraansa kaksitoista apostolia, hän tunnustautui sillä teollaan kansan
edessä profeetaksi. Mooseksen kirjoissa oli ennustettu, että Jumala
lähettää profeetan, Mooseksen kaltaisen. Niin Jeesuksella oli opetuslapsia, yhteensä kaksitoista, kuin yksi kutakin heimoa varten. Jo tällä
Jeesus julisti, että hänen sanomansa koski koko kansaa.
Tilanne Kaanaan häitten aikaan
Israelin kansa oli siihen aikaan hyvin uskonnollista. Mehän tiedämme, että he kävivät säännöllisesti jokaisena sapattina synagogassa. Suurina juhlina he tulivat Jerusalemin temppeliin. Kun Jeesus tuli
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Kaanaan häihin, juutalaiset eivät olleet vielä julkisesti asettuneet häntä vastustamaan. Heidän johtajansa Jerusalemissa eivät olleet vielä
ehtineet ottaa kantaa uuteen profeettaan. He elivät epäuskoisina lainalaista elämäänsä. Todellista evankeliumia he eivät tunteneet. Mutta
kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa ja oli jo vähän aikaa toiminut,
niin juutalaisten hallitusmiehet ja kirjanoppineet kääntyivät hyvin
nopeasti häntä vastustamaan, kun heille kävi ilmi, ettei Jeesus kannattanut heidän teko-oppiaan eikä ymmärtänyt Jumalan valtakuntaa
ulkonaiseksi.
Häissä ei juovuttu
Kun hääpari kutsui Jeesuksen häihinsä, siinä ei ollut mitään erikoista eikä se ollut minkäänlainen häpeän aihe. Siihen aikaan häät
olivat hyvin suuret juhlat. Tapana oli juhlia hääparia koko viikko.
Nyt kesken juhlan Jeesuksen äiti, Maria, tulee ja ilmoittaa Jeesukselle: "Heillä ei ole viiniä." Viini oli tavallinen ruokajuoma, jota käytettiin myös juhlissa. Vuosituhantinen perinne määräsi tavat, eikä viinistä juovuttu. Kirkkoraamatun sanat: ”kun ovat juopuneet” olisi parempi ilmaista sanoilla: ”kun ovat saaneet kyllin”.
Koettelemus
Viinin loppuminen oli hääparille suuri häpeä. Häävieraat ovat
juhlissa, juhlat ovat kesken, eikä häävierailla ole millä voisivat yleistä juhlatapaa noudattaen ravita itseänsä. Mitä tehdä? Nuoren parin
elämä on edessä päin, ystävät ja sukulaiset ovat paikalla. Tästä päivästä saattaa nuorten tulevaisuus riippua paljon.
Ehkä olet joskus kokenut samantapaista. Asiat eivät ole menneet
niin kuin oli tarkoitus. Ehkä ajattelit, että kunpa olisi jokin paikka,
mihin voisi paeta, mutta oli pakko kestää. Silloin ihminen on todellisessa hädässä. Pyhä Raamattu ei kerro, mistä tilanne johtui ja miksi
viini oli loppunut. Todennäköisesti he olivat köyhiä.
Oletko pannut merkille, että Raamattu ei missään moiti köyhiä
heidän köyhyydestään, vaikka varmaankin köyhyys on monta kertaa
johtunut köyhistä itsestään? Raamatun asenne on toinen. Koko evankeliumimme korostaa vaikeuksiin joutuneiden auttamista, ei heidän
syyllistämistään. Kristillisen kirkon ja seurakunnan tehtävä on auttaa
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ihmisiä Jumalan sanalla ja kristillisellä rakkaudella sekä osoittaa
ymmärtämystä ja tukea hädässä oleville.
Uusi koettelemus
Jeesuksen äiti oli havainnut asiaintilan. Hän tulee Jeesuksen tykö
ja sanoo: "Heillä ei ole viiniä." Mutta Jeesus sanoo hänelle: ”Mitä
sinä tahdot minusta, vaimo, minun aikani ei ole vielä tullut." Kun
vaikeudet kohtaavat meitä, uskomme joutuu koetelluksi, eikä ainoastaan oma uskomme, vaan monta kertaa myös ystäviemme, perheen
jäsenten sekä uskonveljien ja -sisarten usko. Jumala näkee hyväksi
koetella meitä. Hän tekee sen vahvistaakseen meitä uskossamme.
Jumala ei siirrä uskoviaan johonkin idyllinomaiseen olotilaan,
vaan joudumme jäämään siihen taistelutilanteeseen, missä moninaiset
pahan voimat myllertävät ja missä Jumalan voitto ei vielä näy. Tässä
Jumala koulii ja koettelee meitä tavalla, jonka loppujen lopuksi vain
usko käsittää.
Koettelemuksen tarkoitus
Kun nyt Maria kääntyy Jeesuksen puoleen, Jeesus viivyttää apuansa. Hän ei heti vastaa hänelle, vaan päinvastoin antaa tylyltä tuntuvan vastauksen: ”Mitä sinä tahdot minusta, vaimo, minun aikani ei
ole vielä tullut?” Näillä sanoilla Jeesus auttaa Mariaa näkemään, mistä on kysymys. Puhuttelemalla Mariaa vaimoksi Jeesus palauttaa tämän mieleen, mitä varten hän on tullut. Kysymyksessä ei näet ole
pojan ja äidin suhde, vaan kysymyksessä ovat ihminen, Maria, ja
syntisten Vapahtaja, Jeesus Kristus. Niin myös Jumala tahtoo viedä
meidät kaikkien ahdistustemme ja vaikeuksiemme keskellä etsimään
sitä Jeesusta, joka on syntisten ystävä, jotta kaikki meidän vaikeutemme, mitä meillä onkin, olisivat vetämässä meitä rakkaan Vapahtajamme tykö.
Niin helposti ylpistymme Jumalan edessä, ja Jumalan armosta
tulee meille toisarvoinen asia. Kun tämän maailman asiat ovat niin
tavattoman tärkeitä, unohtuu, mitä varten Vapahtaja on tullut. Sen
tähden hän muistuttaa meitä tästä. Siksi hän välistä viivyttää apuansa
eikä heti kohta vastaa meille. Marian usko varmasti vahvistui tästä
koettelemuksesta. Kaikki koettelemukset, jotka otamme vastaan us-
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kossa, näet vahvistavat uskoa. Jos niistä katkeroidumme, menetämme
niiden siunauksen.
Sitten Jeesus tekee ihmetekonsa. Hääpari sai suuren määrän viiniä, joka riitti heille pitkäksi aikaa, myös häiden jälkeen. He saivat
ainutlaatuisen häälahjan.
Ihmeteon tarkoitus
Kun kaikki tämä oli tapahtunut, tekstimme kertoo: ”Hän ilmoitti
kirkkautensa; ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen." Kaiken tämän tuloksena oli, että Jeesuksen kirkkaus tuli ilmi ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Kirkkaus on yhtä kuin jumalallinen valtasuuruus.
Jumalan apu
Jumala koettelee, mutta hän myös auttaa ajallaan ja vetää hyvyydellään meitä puoleensa. Kun koettelemukset ovat kovimmillaan,
muistamme syntejämme ja tulemme aroiksi Jumalan edessä. Ankaruudellaan Herra osoittaa meille syntisyytemme. Hän näyttää, että
hän on pyhä Jumala ja että me olemme tomu ja tuhka. Hyvyydellään
hän taas osoittaa olevansa laupias meitä kohtaan. Hän armahtaa meitä, antaa meille synnit anteeksi ja huolehtii ajallisesta elämästämme
niin, että meillä on kaikki välttämätön, mitä tarvitsemme.
Jumalaan saa aina luottaa
Kun katselemme elämäämme taaksepäin, saamme kiittää Jumalaa
siitä, että hän on auttanut meidät yli monesta vaikeasta asiasta. Hän
on ollut meidän Jumalamme, taivaallinen Isämme, joka on kantanut
meitä iankaikkisilla käsivarsillaan. Saamme sanoa: "Tähän asti on
Herra meitä auttanut." Herra on ollut hyvä, me vain olemme olleet
heikkoja. Omaa syytämme on, että olemme niin vähän luottaneet häneen.
Eräs uskonveli, joka oli paljon toiminut Jumalan valtakunnan asioissa, saavutti hyvin korkean, yli sadan vuoden iän. Häneltä kysyttiin, mitä hän tekisi toisin, jos saisi elää elämänsä uudestaan. Hän
vastasi: "Luottaisin enemmän Jumalaan." Tässä on varmasti meille
jokaiselle hyvä läksy opittavaksi. Miehen sanat rohkaisevat meitä
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luottamaan Jumalaan ja panemaan turvamme häneen sekä oman sielumme asioissa että toiminnassamme toisten hyväksi.
Tekstimme auttaa meitä ymmärtämään, miten oikea usko ilmenee
silloin, kun apu viipyy. Tekstimme opetus on: Älä luovu uskostasi
Jumalaan ja hänen rakkauteensa, vaikka näyttäisi kuin hän olisi sinut
unohtanut.
Usko vie tarpeet Jumalan eteen
Näimme jo tekstistämme, että usko tuo vaikeudet Jumalan eteen.
Maria tulee Jeesuksen luo ja sanoo hänelle: "Heillä ei ole viiniä." Ei
hän määrää hänelle mitään, ei aikaa eikä tapaa eikä pane muitakaan
ehtoja. Maria vain kertoo tilanteen, missä ollaan. Hän jättää Jeesuksen asiaksi toimia ja määrätä tavan ja ajan sekä sen miten hän tähän
asiaan suhtautuu.
Mekin saamme viedä ajallisen elämän vaikeudet Jumalan eteen,
jättää ne hänen käsiinsä sekä luottaa siihen, että hän aikanansa ja
omalla tavallansa auttaa meitä. Näin ilmenee todellinen, Raamattuun
pohjautuva usko.
Avun viipyessä usko jää Jumalan sanan varaan. Maria sanoo:
"Mitä hän sanoo teille, se tehkää!" Eikö tämä ilmennä suurta uskoa ja
luottamusta? "Mitä hän sanoo teille, se tehkää!" Jumala on jättänyt
kansansa sanan ja sakramenttien varaan, elämään evankeliumin sanasta ja lohduttautumaan sen armollisilla lupauksilla.
Usko jää Jumalan sanan varaan
Maria on uskon suuri esikuva juuri siinä, että hän kätkee Jumalan
sanan sydämeensä ja jää sen varaan. Usein vanhat kokeneet uskovat
korostavat Sanan varaan jäämistä. Kun on kysymys siitä, onko
osanamme iankaikkinen autuus vai iankaikkinen vaiva, emmekö silloin panisi turvaamme siihen, mitä Herra on sanonut? "Mitä hän sanoo teille, se tehkää." Hän on jättänyt meidät evankeliumin sanan
varaan ja lohduttaa meitä. Hän on sanonut: "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun" (Joh.
14:1).
"Ellette usko, ette kestä"
Maria tyytyy Jeesuksen vastaukseen ja jää odottamaan mitä ta-
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pahtuu. Kun profeetta Jesajan aikana vihollisjoukot piirittivät Jerusalemia ja Juudan valtakunnan asema oli surkea, hän sanoi: "Ellette
usko, ette kestä." Silloin oli kysymys siitä, hävitetäänkö kansa ja sen
mukana mahdollisuuskin siitä, että Vapahtaja voi syntyä. Silloin Jesaja lupasi merkin kuningas Aahaalle: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi
ja synnyttää pojan." Kun asetamme tähän yhteyteen nuo sanat: "Ellette usko, ette kestä", ymmärrämme mitä Jesaja Aahaalle sanoi: Herra
varjelee kansansa, se saa Vapahtajan.
Nyt kun Vapahtaja on jo tullut, meitäkin koskee sama sana: "Ellette usko, ette kestä." Jumalan kansa kulkee eteenpäin uskon varassa ja
saavuttaa varmasti sen, mikä on luvattu. Iankaikkisen autuuden varma ja luja toivo on se uskovien ihmeellinen voimavara, joka tukee
ajan kärsimyksissä ja vaikeuksissa. Usko antaa meille kestävyyttä
kantaa vaivaamme ja tyytyä osaamme.
Monasti Jumala on auttanut ja auttaa meitä ajallisissa asioissa. Kuitenkin loppujen lopuksi jokaisen on kuljettava loppuun asti se tie,
jolla meidät riisutaan täysin. Mitään muuta ei jää jäljelle kuin iankaikkisen elämän lupaus Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta se lupaus
onkin vahva.
Näin tekstimme vahvistaa meitä uskossa, ja kehottaa meitä panemaan uskomme harjoitukseen joka tilassa ja varsinkin silloin, kun
apu näyttää viipyvän.
"Mitä hän sanoo teille, se tehkää!"
Lahti 17.1.1993.

296

Jeesus yksin pelastaa
Toisena sunnuntaina loppiaisesta. II vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Niin hän tuli Sykar nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä
sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja
siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui
hän lähteen reunalle. Ja oli noin kuudes hetki. Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle: ”Anna minulle
juoda.” Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Niin Samarian nainen sanoi hänelle: ”Kuinka sinä,
joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta?” Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja
kuka se on, joka sinulle sanoo: Anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä.” Nainen sanoi hänelle: ”Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä
sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän
isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse
sekä hänen poikansa ja karjansa?” Jeesus vastasi ja sanoi hänelle:
”Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka
minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään.” Nainen sanoi hänelle: ”Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano eikä minun tarvitsisi käydä
täällä ammentamassa.” Jeesus sanoi hänelle: ”Mene, kutsu miehesi
ja tule tänne.” Nainen vastasi ja sanoi: ”Ei minulla ole miestä.” Jeesus sanoi hänelle: 'Oikein sinä sanoit: ”Ei minulla ole miestä”, sillä
viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun
miehesi; siinä sanoit totuuden.” Nainen sanoi hänelle: ”Herra, minä
näen, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaen rukoilleet tällä vuorella; ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartaen rukoilla.” Jeesus sanoi hänelle: ”Vaimo, usko
minua! Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä,
minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika
ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on Hen-
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ki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.” Nainen sanoi hänelle: ”Minä tiedän, että Messias on tuleva,
hän, jota sanotaan Kristukseksi; kun hän tulee, ilmoittaa hän meille
kaikki.” Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen se, minä, joka puhun sinun
kanssasi." Joh. 4:5–26.
Jeesus paljastaa menneisyytemme ja syntimme
Sykarin kaivolla Samariassa käytiin kerran ikimuistoinen keskustelu samarialaisen naisen ja Jeesuksen välillä. Paikka oli historiallinen. Patriarkka Jaakob oli aikanaan, lähes 2000 vuotta aikaisemmin,
antanut sen pojalleen. Vanhemmat antavat mielellään lapselleen jotakin pysyvää ja toivovat, että lapset osaisivat sitä arvostaa. Jaakob oli
antanut Joosefille maa-alueen, jossa oli kaivo. Se oli tuottanut iloa
suvulle ja paikkakunnalle polvesta toiseen. Kaivosta sai elintärkeän
juomaveden koko kylä, sekä ihmiset että karja. Jumala oli sallinut
kutsuttavan itseään "Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaksi."
Maa-alue ja kaivo olivat paikoillaan, mutta Joosefin heimon sijasta
tällä alueella asui sekakansaa. Se tunnusti vain Mooseksen kirjat ja
hylkäsi muun Vanhan testamentin ja odotti Messiasta omasta joukostaan. Joosef oli ollut uskonsa tähden kuolemanvaarassa ja vankeudessa, mutta Jumala oli nostanut hänet Egyptin faraon rinnalle. Hän toi
poikansa isänsä Jaakobin siunattaviksi, ja hänen suurin toiveensa ja
rukouksensa oli varmasti niin kuin jokaisen uskovan, että lapset vaeltaisivat uskon tietä. Kuitenkin monet menivät toisille teille.
Näin tapahtuu usein. Lapset ja jälkipolvet osaavat arvostaa ajalliseen elämään liittyviä asioita ja käyttävät hyväkseen sitä, mistä on
heille hyötyä. Sen sijaan uskon siirtyminen oikeana ja puhtaana polvelta toiselle on harvinaista. Voi olla jyrkkiäkin vastakohtia. Kuningas Kustaa II Adolf antoi henkensä torjuessaan paavinuskon vyörymistä pohjoiseen. Hänen tyttärensä Kristiina kääntyi katoliseen uskoon, jonka valtapyyteitä torjuessa hänen isänsä oli kuollut. Kirkkomme perustavat jäsenet lähtivät Jumalan sanaan sidotun omantunnon velvoittamina opillisesti sekavasta kansankirkosta. Miten monet
heidän jälkeläisistään ovatkaan halveksineet puhdasta Jumalan sanan
saarnaa, jättäneet sanankuulon ja omaksuneet sekavan kansankirkollisuuden tai loitontuneet vieläkin etäämmälle!
Sykarin kaivolla on yksi useiden sukupolvien myötä harhautunut
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ihmispoloinen. Hän luulee olevansa oikeassa uskossa. Vaikka hän on
elänyt maailmallista elämää vastoin niitä pyhiä käskyjä, jotka samarialaisillakin oli, hänen omatuntonsa uinuu. Ei kaiketi hänestä ole tätä
kirjoitettu sen vuoksi, että hän olisi ainutlaatuinen, eikö sen vuoksi,
että kaikki ihmiset ovat sellaisia siihen asti, kunnes Jumala herättää
heidät synnin unesta?
Jeesus herätti naisen omantunnon. Hän sanoi: "Mene, kutsu miehesi ja tule tänne." Nainen yritti selvitä tilanteesta helpolla ja sanoi:
"Ei minulla ole miestä." Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Oikein sinä
sanoit: 'Ei minulla ole miestä', sillä viisi miestä sinulla on ollut, ja se,
joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi; siinä sanoit totuuden." Äkkiä omatunto herää. Totuus on paljastunut. Hän ei voi puolustaa itseään. Eikä hän ole yksin, vaan hän on Jeesuksen edessä, hänen, joka
näkee kaiken, senkin, mikä ehkä oli naiselta unohtunut.
Kun ihminen hylkää hyvän omantunnon ja oikean, pelastavan uskon, hän ei ota huomioon yhtä asiaa. Hän ei käsitä, että hän joutuu
kerran tilille luopumuksestaan ja muistakin synneistään. Jos jotakin
käsittääkin, niin hän välttää tilintekoa tajuamatta, että se kuitenkin
tulee eteen kuoleman jälkeen. Eräs vakaa veli, joka aikanaan oli ollut
maailmassa, mutta joka oli tullut parannukseen, kuvasi sellaista tilaa
hirvittäväksi. Jos jo tässä ajassa ihmisellä voi olla hirvittäviä tunnontuskia omatunnon herätessä, mitä sitten on odotettavissa sillä, joka on
kuollut parannusta tekemättä ja joutuu tekemään tiliä viimeisenä päivänä, jolloin ei voi enää saada anteeksi?
Samarialainen nainen oli loppujen lopuksi onnellinen joutuessaan
kiinni tekemisistään. Tätäkään asiaa ei ole kerrottu sen vuoksi, että
hänen tapauksensa olisi ainutlaatuinen, vaan sitä varten, että jokainen
oppisi hänen esimerkistään, miten ihmeellinen on Jeesuksen rakkaus
syntistä kohtaan. Onnellinen se onneton, jolle Jeesus on paljastanut
hänen syntisyytensä ja joka kokee kovia sen tähden, sillä sielun parantaja ja lääkitsijä on lähellä.
Jeesus antaa tunnonrauhan
Miten kauniilla tavalla Jeesus johdattelikaan naista uskonasioihin!
Vielä silloin, kun naisen tunto ei ollut herännyt, Jeesus kiinnitti naisen huomion siihen, että hänellä on annettavana elävää vettä. Nainen
saattoi ammentaa vettä kaivosta ja tarjota sitä janoiselle, mutta Jee-
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suksella oli sellaista vettä, joka sammuttaa janon ikuisesti. Näin Jeesus sanoi: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka
juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi,
jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka
kumpuaa iankaikkiseen elämään." Nainen, kun ei ollut uskossa eikä
ymmärtänyt uskon asioita, pyysi: "Herra, anna minulle sitä vettä, ettei
minun tulisi jano eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa."
Tämä on luonnollisen ihmisen ajatuksenkulku. Jeesus kelpaa, jos hänestä on ajallista hyötyä.
Kun omatunto herää syyttämään ja tuomitsemaan omat synnit, tarvitaan Jeesusta myös siihen, mitä varten hän tuli maailmaan. Hän on
itse sanonut siitä: "Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen hyvä paimen; Hyvä paimen antaa henkensä
lammasten edestä" (Joh. 10:10–11).
Juutalaiset eivät seurustelleet samarialaisten kanssa. Jeesus kuitenkin etsii kadonnutta ja puhuu naiselle. Jeesus ei tuomitse häntä,
vaikka on paljastanut hänen syntirekisterinsä, vieläpä ihmeen tavoin.
Jeesus antaa naiselle elämän vettä sielun janoon. Nainen oppii, mikä
ero on sillä vedellä, joka ammennettiin lähes kolmenkymmenen metrin syvyydestä Jaakobin kaivosta, ja sillä vedellä, jota Jeesus antaa.
Jeesuksen vesi on armorikas elämänvesi. Vesi, joka tulee ylhäältä
Jumalan luota, tulee alas virvoittamaan syvimmässäkin tuskassa ja
antaa iankaikkisen elämän jokaiselle, joka häneen uskoo. Niin kuin
Jumala erotti luomisessa vedet, jotka olivat avaruuden päällä, vesistä,
jotka olivat sen alla, niin Vapahtajammekin erottaa tässä hengellisen
ja maallisen veden toisistaan ja päästää naisen hengellisestä janosta.
Opi siis tästä kertomuksesta, että sielun janoon ja omantunnon
vaivaan on olemassa apu. Se on Jeesus, hänen sovitustyönsä ja anteeksiantamuksensa. Hän lausuu jokaiselle murheelliselle: "Minä
olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa... joka minun tyköni tulee, sitä
minä en heitä ulos" (Joh. 6:35,37). Jeesuksen luo saa kurjinkin tulla,
eikä Jeesus aja häntä pois. Hän pyyhkii kyyneleesi ja virvoittaa sielusi.
Jeesus ohjaa uskovat oikeaan hengelliseen kotiin
Uskova tarvitsee hengellisen kodin. Sen tarvitsi myös tämä nainen. Silloin elettiin erikoista ylimenoaikaa. Jeesus ei voinut opastaa
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opetuslapsiaan fariseusten synagogiin, vaan varotti niiden väärästä
opista. Samariassakin tilanne oli pulmallinen, jopa pahempi kuin Israelissa.
Jeesus irrotti naisen selvin sanoin samarialaisesta uskonnosta, kun
hän sanoi: "Pelastus on juutalaisista." Sen lisäksi hän ohjasi naisen
siihen seurakunnallisuuteen, jota hän oli opettanut, jolle hän oli laskenut perustuksen ja joka alkoi Samariassa pian hänen ylösnousemuksensa jälkeen (Apt. 8:5–8) ja joka kestää maailman loppuun asti. Hän sanoi: "Vaimo, usko minua! Tulee aika, jolloin ette
rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä,
mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä
pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat,
niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."
Vielä Jeesus ilmoitti naiselle olevansa Messias. Kun nainen sanoi
hänelle: "Minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan
Kristukseksi; kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki"', niin Jeesus
sanoi hänelle: "Minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi."
Tässä oli naiselle hengellinen koti. Siinä se on meillekin. Se on
Jeesuksen, koko maailman Vapahtajan, ympärillä. Hän on Seurakuntansa keskuksena, sen perustuksena ja kulmakivenä. Siinä tapahtuu
oikea jumalanpalvelus Hengessä ja totuudessa. Tämä on hengellinen
valtakunta, jota ei hallita maallisilla asioilla. Sen vuoksi Kristuksen
Kirkossa saa kaiken aikaan Jumalan sana ja sakramentit. Ne ravitsevat sielut. Niistä löydämme armollisen Jumalan. Niistä paljastuu
Kristuksen rakkaus. Niiden lupaukset lahjoittavat meille syntien anteeksisaamisen ja iankaikkisen elämän. Omatunto saa rauhan, ja sydämiimme tulvehtii ilo. Hengellinen kotimme on siellä, missä armon
sana on puhtaana. Siinä saamme olla jatkuvasti Jeesuksen jalkain juuressa ja elävän veden lähteellä.
SK 1961 nro 145:1–4.
Tampere ja Hämeenlinna. Virret VK 1938: 524; 305:4; 130:13,5; 290:1,3,5; 342.
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Kolmantena sunnuntaina loppiaisesta. I vuosikerta. Epistolateksti.
Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää
kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu,
eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: "Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra." Vaan "jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä
näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle." Älä anna
pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. Room. 12:16–21.
”Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee”
(Sananl. 4:23). Tähän Pyhän Raamatun kehotukseen tähtää tämän
sunnuntain teksti. Se sisältää monia kehotuksia kristityille. Niissä ei
ole kysymys vain tiedosta, vaan ennen kaikkea sydämen laadusta ja
asenteista. Kysymys on siitä, millaisella mielellä kristityt käyttäytyvät toisiansa ja uskosta osattomia kohtaan ja millaisiin tekoihin oikea
kristillinen mieli johdattaa.
Alkukirkon aikana pakanat antoivat kristityistä sen tunnustuksen,
että he rakastivat toisiansa. Kohdatessamme sydämellistä, kristillistä
rakkautta sanomme mielessämme: Entä minä itse, edustanko minä
käytökselläni Herrani Kristuksen asiaa hänelle kunniaksi? Kun illalla
luemme Isämeitää ja sanomme: ”Anna meille anteeksi meidän syntimme niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä
vastaan rikkoneet”, tunnemme piston omassatunnossamme niiden
suurten puutosten tähden, joita meillä on ollut sydämemme asenteissa
lähimmäisiimme. Mutta saamme myös iloita siitä, että Jumalalla on
paljon anteeksiantamusta. Sen vuoksi haluaisimme olla parempia
kristittyjä kuin mitä olemme.
Tekstimme ei ole helpoimpia saarnaajalle. Nopeastihan tosin on
sanottu, mitä siinä lukee, mutta saada sydämet herätetyiksi ilolla yhtymään tähänkin Jumalan sanaan ja sitä toteuttamaan ei ole helposti
tehty. Ei sitä voida saada aikaan ihmisen taidoilla. Siihen tarvitaan
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Pyhän Hengen työ. Tarvitsemme uskon synnyttämän oikean mielenvireen, halun ja tahdon olla taivaallisen Isämme lapsia tässäkin asiassa. Sen Jumala meille suokoon.
1. Suhteemme uskonveljiin ja -sisariin
Ensimmäinen tekstimme kehotus kuuluu: ”Olkaa keskenänne yksimieliset." Kristityt ovat tulleet, kuten apostoli sanoo, sydämestään
”kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut”
(Room. 6:17). Kun meillä on yhteinen, Raamattuun perustuva tunnustus ja sille rakentuva sydämen usko, on olemassa keskinäisen yksimielisyyden perusedellytys seurakuntaelämässä. Muistamme, että
olemme itse Jumalan edessä suuria syntisiä, jotka ovat saaneet armon
osakseen. Toivomme, että myös uskonveljemme ja -sisaremme osoittavat meitä kohtaan armahtavaisuutta, niin että he kärsivät epätäydellisyyttämme, heikkouttamme ja syntejämme antaen ne meille anteeksi. Mutta myös toisin päin: Sitä, mitä me itse odotamme muilta itseämme kohtaan, saavat lähimmäisemme odottaa myös meiltä, ja me
itse olemme velvolliset osoittamaan samaa heille.
Seurakuntaelämän yksimielisyyden hyvin tärkeä kannatin ja tukipylväs on asia, jota ei useinkaan ajatella eikä tiedosteta. Raamattu
ilmaisee sen näin: ”Mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä” (1 Kor. 14:40). ”Sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan
rauhan Jumala” (1 Kor. 14:33). Se on järjestys. Se ylläpitää yksimielisyyttä ja rauhaa. Järjestykseen kuuluu kahdenlaisia asioita. Ensiksikin siihen kuuluvat ne asiat, jotka Jumala on Sanassaan säätänyt. Ne
ovat pysyviä ja muuttumattomia. Sellaisia ovat esimerkiksi sana ja
sakramentit, niiden käyttö, seurakunta ja saarnavirka. Toiseksi on
niitä, joista kristityt tietyssä järjestyksessä sopivat tai joista on ajan
myötä tullut hyviä tapoja. Ne kuuluvat vapaan harkintavallan asioihin
ja niitä voidaan yhteisesti sopien muuttaa, kun olosuhteet ja rakkaus
niin vaativat. Sellaisia ovat esimerkiksi jumalanpalveluksen pitoajat
ja -paikat, kokouspaikan sisustus symboleineen ja koristeineen ja niin
edelleen lähes loputtomiin. Ehdonvallan asioista toiset ovat sellaisia,
joita ilman emme tule toimeen. Jossakin täytyy kokoontua johonkin
sovittuun aikaan. Mutta Jumala suo iloksemme myös sellaisia asioita,
joita ilmankin hätätilassa selviämme. Kristityt ovat joutuneet kokoontumaan esimerkiksi sateessa ja pakkasessa hautausmailla ja metsissä.
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Monella paikkakunnalla meillä ei ole käytettävissä kirkkoja eikä edes
vuokrattavia tiloja, vaan kokoonnumme kodikkaasti kodeissa.
Tekstimme toinen kehotus laajentaa näköpiirin yhteisestä seurakuntaelämästä yksityisen ihmisen elämään sen kaikilla alueilla. ”Älkää korkeita mielitelkö, tyytykää alhaisiin oloihin.” Käännös ei anna
oikeaa kuvaa alkutekstistä. Alkukielessä kehotetaan meitä olemaan
ylpeilemättä ja asettumaan kulkemaan samaa tietä yhdessä alhaisten
kanssa. Luterilainen vanhamissourilainen teologi Georg Stoeckhardt
sanoo sen merkitsevän asettumista heikkojen tasalle, mitä heidän tilaansa, tarpeisiinsa ja käsityskykyynsä tulee. Siltä, jolle ei ole paljon
annettu, ei pidä paljoa vaatia, vaan meidän tulee iloita siitä, että Jumalan seurakunnassa on erilaisia ihmisiä. Lahjat ovat palvelemista
varten, ei ylpeilemistä ja itsensä korottamista varten. Hyvä on nähdä,
että Jumala on jakanut lahjoja siten, että eri ihmisillä on erilaisia lahjoja, niin kuin ruumiissa on monta jäsentä. Kaikkia lahjoja tarvitaan
ja kaikista saamme kiittää Jumalaa. Raamattu sanoo: ”Syntiä tekee,
joka lähimmäistään halveksii, mutta autuas se, joka kurjia armahtaa!”
(Sananl. 14:21.)
Kolmas kehotus kuuluu: ”Älkää olko itsemielestänne viisaita."
Sananlaskujen kirjassa puhutaan paljon tästä asiasta ja kiinnitetään
huomio siihen, että ihminen usein erehtyy luullessaan olevansa viisas
ja oikeassa. Siellä sanotaan mm. näin: ”Kaikki miehen tiet ovat hänen
omissa silmissään oikeat, mutta Herra tutkii sydämet” (Sananl. 21:2).
"Kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään puhtaat, mutta
Herra tutkii henget" (Sananl. 16:2). ”Käräjissä on kukin ensiksi oikeassa, mutta sitten tulee hänen riitapuolensa ja ottaa hänestä selvän”
(Sananl.18:17). Näillä sanoilla Raamattu kehottaa meitä asettumaan
toisten kristittyjen arvioitaviksi ja koeteltaviksi, että pysyisimme oikealla tiellä. Apostolin kehotusta: ”Älkää olko omasta mielestänne
viisaita” on teoriassa helppo noudattaa, mutta käytännön tilanteissa
me kaikki voimme havaita, kuinka vaikeata se on.
2. Suhteemme kaikkiin ihmisiin
Kun edellä olevat kehotukset soveltuivat lähinnä suhteisiimme
uskonveljiin ja -sisariin, niin seuraavat kehotukset koskevat asenteitamme kaikkiin ihmisiin, myös epäuskoisiin. Tekstimme jatkuu: ”Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hy-
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vää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako,
rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: ’Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra.’ Vaan ’jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä
näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle.’ Älä anna
pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä.”
Uskova tulee tekemisiin monenlaisten ihmisten kanssa. Toisten
kanssa on helppo tulla toimeen, toisten kanssa se on vaikeampaa.
Riippumatta siitä, millaisia ihmiset ovat, miellyttäviä vai töykeitä,
sydämellisiä vai vihamielisiä, kristityn tulee noudattaa sitä, mistä
apostoli tässä puhuu. Tämä on vaikeata. On helppoa näyttää loukkaantuneisuutensa, mutta antaa heti välittömästi anteeksi, unohtaa
töykeys ja kärkevyys ja sen sijaan voittaa paha hyvällä, on eri asia.
Kuitenkin Jumalan tahdon mukaan meidän tulee olla rauhantekijöitä
ja elää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa, mikäli se meistä riippuu.
On tosin asioita, jotka vaativat kostoa, kuten rikokset, mutta niiden
kostamisen Jumala on jättänyt itselleen ja uskonut esivallalle. Sen
sijaan uskovan asiana on rukoilla vihamiestensä puolesta ja osoittaa
heille rakkautta tilaisuuden tullen teoilla, varsinkin jos he ovat puutteenalaisia. Jos näin on jo katkeriin vihamiehiin nähden, kuinka paljoa ennemmin meidän tulee antaa anteeksi rakkaillemme kotona ja
veljillemme seurakunnassa ja ahkeroida elää rauhassa heidän kanssaan.
Kun kristityt toimivat apostolin kehottamalla tavalla, he kokoavat
tulisia hiiliä vihollistensa pään päälle. Tätä sanaa tulisista hiilistä on selitetty kahdella tavalla, jotka molemmat sisältävät varteenotettavan näkökohdan ja itse asiassa tähtäävät samaan. Toinen selitys ymmärtää asian
siten, että uskovien hyvät teot ovat kuin hiiliä pään päällä. Ne alkavat
polttaa eli herättävät vihamiehen omantunnon toimintaan ja johdattavat
häntä katumukseen ja siten valmistavat evankeliumille maaperää. Toisen
selityksen mukaan tulisia hiiliä kannettiin astiassa pään päällä seuraavaa
matkan pysähdyspaikkaa varten, jotta voitiin sytyttää tuli ja laittaa ruokaa. Samalla tavalla uskovien hyvät teot auttavat vihamiestä selviytymään elämän vaikeuksissa, jolloin hän muistaa hyvillä mielin hyväntekijäänsä ja voi kiinnostua evankeliumista. Kun Raamattu itse ei selitä sitä,
mitä se tarkoittaa tulisilla hiilillä pään päällä, emme mekään siitä väitte-
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le. Joka tapauksessa ne ovat asioita, joilla on tuntuva vaikutus. Koska
evankeliumi tähtää mielenmuutokseen, on niidenkin vaikutus sitä
edesauttava. Näin suurenmoisessa asiassa voit olla mukana hillitsemällä
kostonhalusi ja osoittamalla rakkautta ja hyväntahtoisuutta.
Aivan juuri satuin lukemaan eräästä lehdestä artikkelin, jossa tarjottiin joukko mielenkiintoisia kysymyksiä itsetutkistelua varten. Kysymykset olivat: Voinko tunnustaa virheeni? Voinko myöntää syyllisyyteni? Voinko seurata saamiani ohjeita ja neuvoja? Voinko tehdä
enemmän kuin vaaditaan? Voinko tehdä minulle annetun työn valmiiksi, niin etten jätä sitä kesken? Voinko työskennellä uskollisesti
ilman että joku valvoo tekemistäni? Voinko tehdä myös epämiellyttävät työt, jotka täytyy tehdä? Käsittelenkö toisten omaa samalla huolella kuin omaa omaisuuttani? Voinko kohdata ristiriitoja malttiani
menettämättä? Voinko ottaa vastaan arvostelua kaunaa kantamatta?
Voinko pidättyä toisten arvostelusta, kunnes tosiasiat on selvitetty?
Voinko välttää kiusausta tehdä kärkeviä huomautuksia? Näenkö hyviä ominaisuuksia niissä, jotka ovat kanssani eri mieltä? Nämä olivat
aivan hyviä kysymyksiä. Kristitty ei pysähdy kuitenkaan itsetutkistelussaan pelkkien tekojen tasolle, vaan näkee syntisyytensä myös ajatustensa valossa, vaikka hän ne kuolettaakin. Ja ihmeitten ihme:
”Missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi.”
Kun tutkimme itseämme tekojemme, asenteittemme ja mielemme
suuntauksen valossa ja kun Jumalan sana ja armo saa sydämissämme
vaikuttaa, tapahtuu eräs ihmeellinen asia. Ennen olimme muita kohtaan kovia, itseämme kohtaan pehmeitä. Nyt otamme vakavasti omat
virheemme ja tuomitsemme ne, mutta olemme lempeitä toisia kohtaan, koska Jumala on ollut niin kärsivällinen ja laupias meitä kohtaan. Tällä mielellä haluamme ottaa vastaan myös tämän sunnuntain
tekstimme kehotukset ja rukoilla: Herra, vaikuta minussa sitä, mistä
tämän päivän tekstissä minulle puhuit.
23.1.2005 Tampere. Virret VK 1938: 207; 305:4; 354; 305:1–3; 365.
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Kolmantena sunnuntaina loppiaisesta. I vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Kun Jeesus tuli Pietarin kotiin, näki hän hänen anoppinsa makaavan
sairaana kuumeessa. Niin hän koski tämän käteen, ja kuume lähti hänestä; ja hän nousi ja palveli häntä. Mutta illan tultua tuotiin hänen
tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi; että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan
kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi
meidän tautimme." Matt. 8:14–17.
Ihmiselämän kohtalot ovat usein hyvin erikoisia ja vaikeasti ymmärrettäviä. Voi tapahtua niin monenlaista. Yksi asia on kuitenkin varma: Se,
jonka sydämen turvana on Kristuksen armo, saa kokea suurta varjelusta
ja moninaista siunausta. Jeesus tuo siunauksen elämään. Tästä tekstimme puhuu meille tänään.
1. Siunaus ei tule ilman koettelemuksia
Tiedämme kahdentoista apostolin henkilökohtaisista olosuhteista
huomiota herättävän vähän. Raamattu kiinnittää päähuomiomme Kristukseen ja siihen sanaan, jonka apostolit jättivät meille Pyhän Hengen
vaikutuksesta. Tiedämme, että eräät apostoleista olivat Johannes Kastajan opetuslapsia, yksi oli tullimies, muutamat olivat kalastajia. Joidenkin apostoleitten isä tai äiti mainitaan. Vain Pietarista mainitaan, että
hänellä oli vaimo ja anoppi. Kun Jeesus kutsui nuo kaksitoista apostoleikseen, he jättivät maallisen kutsumuksensa ja seurasivat Jeesusta.
Pietarin kodista Raamattu kertoo meille lyhyesti erään tapahtuman. Se
on tämän päivän tekstimme.
Pietarin koti oli Kapernaumissa. Hän oli avioitunut. Hänen kodissaan eli myös hänen anoppinsa, joka nyt oli korkeassa kuumeessa. Kun
Jeesus oli kutsunut Pietarin apostolikseen, se merkitsi koko perheelle
ajallisenkin elämän asioissa jäämistä uskon ja Jumalan siunauksen varaan.
Raamattu sanoo Kapernaumia Jeesuksen "omaksi kaupungiksi"
(Matt. 9:1). Jeesus oli muuttanut sinne Nasaretista, kun hän alkoi julkisen toimintansa. Kun Jeesuksella ei ollut omaa kotia, hän yöpyi Kaper-

Jeesus tuo siunauksen elämään

307

naumissa ollessaan Pietarin kodissa. Tästä kodista tuli paikka, joka levitti ympäristöönsä suurta siunausta.
Jeesuksen oleskelu Kapernaumissa jopa kahdentoista apostolin
kanssa toi Pietarin kotiin paljon työtä ja taloudellisia menoja. Kun Pietari oli jättänyt kalastajan ammatin, hänen ja hänen perheensä toimeentulo riippui niistä tuloista, joita Messias sai uskovilta. Pietari oli kestänyt kaikki kiusaukset ja seurannut kuuliaisesti Jeesusta luottaen siihen,
että taloudellisetkin asiat järjestyvät Messiaan seurassa. Taloudelliset
vaikeudet eivät ole este Jeesuksen seuraamiselle; jos estettä on, se on
epäusko.
Pietarin anoppi oli sairastunut vakavasti kovaan kuumeeseen. Pietarin ja hänen perheensä usko koeteltiin, ja se kesti. Jeesus oli silloinkin
tervetullut sinne opetuslapsineen. Jeesus paransi anopin, ja kohta tämä
nousi ja palveli häntä. Kiitollinen ihminen palvelee auttajaansa ja hyväntekijäänsä.
Usein unohdamme kiitoksen. Ajattelemme, että terveys kuuluu meille ilman muuta. Kun toivumme, emme aina huomaa kiittää niistä vuosista ja vuosikymmenistä, jotka olemme saaneet olla terveinä.
Kun Jeesus siunaa, hän siunaa koettelemusten avulla.
2. Siunauksen tuo Kaikkivaltias
Kun Jeesus paransi Pietarin anopin, vielä saman päivän iltana tuotiin hänen tykönsä paljon riivattuja ja sairaita ja hän paransi heidät
sanalla. Hän ei alentunut shamaanien ja poppamiesten käyttämään
suggerointiin. Hän lausui vain sanan, ja paraneminen oli tosiasia.
Tämä kertoi kaikille, että Jeesus on kaikkivaltias. Ajatelkaa, millaisen näkökulman uskolle koettelemuksissa antaa se, että Jeesus on
kaikkivaltias! Tuli mitä tuli, tapahtui, mitä tapahtui, ei ole hätää.
Tätä Pietari sai kokea tavan takaa Jeesuksen seurassa yhdessä toisten opetuslasten kanssa. Kun Pietari heitti verkot Jeesuksen käskystä,
hän sai valtavan kalansaaliin. Jeesuksen sanan voimasta hän käveli
veden päällä, ja kun hän vajosi, Jeesus pelasti hänet. Kun apostolit
olivat myrskyssä ja aallot peittivät veneen, Jeesus tyynti myrskyn.
Kun Pietari kiivastui ja iski Malkukselta korvan, Jeesus paransi tämän (Joh. 18:10). Kun Pietari oli heikko luullessaan olevansa vahva
ja kulki kohti kurjaa kieltämistään, Jeesus kertoi hänelle etukäteen
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hänen lankeemuksestaan ja paluustaan. Pietari sai oppia, että Jeesukselta löytyy apu ja häneen saa ja voi turvata.
Pietari oppi, ettei hänen tarvitse hätäillä hengestään ja kohtalostaan edes kuoleman edessä, vaan että hän on kuolemallaan "kirkastava Jumalaa" (Joh. 21:19). Pietari luotti siihen, että Kristus herättää
kuolleet ja ettei kukaan voi ryöstää Jeesuksen lammasta Hyvän Paimenen kaikkivaltiaasta kädestä. Näin hän koettelemuksissa vahvistui
siinä uskossa, että Jeesuksen luona on hyvä olla, koska Jeesus on Jumalan Poika ja hänellä on iankaikkisen elämän sanat.
Muista sinäkin, että Jeesus on kaikkivaltias. Muista, että hän rakastaa sinua ja tahtoo auttaa sinua. Hän auttaa sinua silloin ja sillä
tavalla kuin hän itse hyväksi näkee. Ihmiselämän vaikeuksissa ja
koettelemuksissa on jo itsessään hyvän Jumalan hyvä tarkoitus; ne
ovat siunausta, jotka ikään kuin kasvavat korkoa korolle. Aikanaan
Jumala nostaa yltämme kurittavan kätensä ja laskee siunaavat kätensä
päällemme; näin välistä jo tässä elämässä, mutta täysin vasta tämän
päätyttyä. Niin on hyvä.
3. Suurin siunaus
Tekstimme päättyy erikoisiin sanoihin: "Hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi; että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: 'Hän otti päällensä meidän
sairautemme ja kantoi meidän tautimme'."
Kerran eräs verenjuoksutautia sairastava nainen kosketti Jeesusta,
minkä johdosta Jeesus sanoi: "Joku minuun koski; sillä minä tunsin,
että voimaa lähti minusta" (Luuk. 8:46). Tekstimme sanoo, että Jeesus parantaessaan sairaita otti päälleen heidän kipunsa. Näillä asioilla
Raamattu haluaa kertoa meille jotakin tärkeätä.
Sairautta ei voi kokonaan poistaa tästä maailmasta luonnollisin
keinoin lääkkeillä, lääketieteellä ja luonnollisella paranemisella. Tosin ne ovat tärkeä ajallisen elämän lahja, jonka Jumala on rakkaudessaan säilyttänyt. Ihmiskunta tulee aina kärsimään sairauksista lääketieteen edistyksestä huolimatta.
Jeesuksen parannusihmeet olivat ikään kuin raikas tuulahdus siitä
autuudesta, joka on Jumalan lapsille tuleva, kun taivaassa ei ole kipua
ruumiissa eikä omassatunnossa eikä myöskään kuolemaa.
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Sairaus on oire. Se kertoo hengellisestä kuolemasta, joka Aadamin
lankeemuksessa tuli maailmaan. Siinä ihminen veti yllensä Jumalan
tuomion: "Sinun pitää kuolemalla kuoleman." Jotta pääsisimme
eroon sairaudesta, on päästävä eroon synnistä. Sitä varten Jeesus tuli,
että hän sälyttäisi päällensä meidän kipumme, kärsisi meidän kuolemamme, sovittaisi meidän syntimme. Kristuksen parannusihmeet toisaalta osoittivat hänet Jumalan Pojaksi, toisaalta kertoivat siitä, että
hän saattaa lunastustyönsä voitolliseen päätökseen ja sovittaa syntimme.
Raamattu sanoo: "Hänen haavainsa kautta me olemme paratut."
Olemme parannetut syntisairaudesta, jonka oireita ovat ajalliset sairaudet. Profeetta Malakia kirjoittaa Herran sanan: "Mutta teille, jotka
minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat" (Mal. 4:2). Kun omistamme uskolla syntien anteeksisaamisen Kristuksessa, tapahtuu paraneminen. Se on syntien anteeksisaaminen uskon kautta Jeesukseen. Silloin synti ei enää kadota. Sen
myötä tulee paraneminen synnin seurauksista, kivusta ja kuolemasta.
Täällä ajassa se on silmiltä salassa, kuljemme monien sairauksien ja
lopulta kuoleman kautta, mutta iankaikkisuudessa, näkemisessä, kuten on tapana sanoa, autuuden iloa ei mikään häiritse. "Kuolemaa ei
ole enää oleva."
Jeesuksen tekemät ihmeet olivat merkkejä Jumalan valtakunnan
voitosta ja kiusaajan tappiosta. Apostolisilla ihmeillä Jumala vahvisti
sekä saarnatun että kirjoitetun sanan. Nyt Jumala antaa terveyttä ja
parantaa niin kuin hyväksi näkee. Hän ei halua meidän kiinnittävän
toivoamme tähän katoavaan maailmaan. Hän suuntaa toivomme ylös
sinne, minne hän on mennyt edeltä. Sinne hän on luvannut noutaa
omansa.
Siis kiittäkäämme Jeesusta Ja hänen nimeänsä.
On siinä turva ainoa Ja autuus yksinänsä.
Hän kantoi syntikuormamme, Hän, Vapahtaja maailman,
On ottanut pois kuoleman, Kun kuoli edestämme.
VK 1938 nro 39:3–5.
Tampere 21.1.2001. Virret VK 1938: 528:1–3,7; 118:2–4; 130:1,2,5,6; 144.
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Mitä usko saa aikaan?
Kolmantena sunnuntaina loppiaisesta. II vuosikerta. Epistolateksti.
Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen
sen mukaan, mikä ei näy. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen.
Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan
sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. Uskon
kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon
kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi
todistuksen hänen uhrilahjoistaan; ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu. Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa,
"eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois." Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen
Jumalalle. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen,
joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä
tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee. Uskon kautta oli
Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan,
jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niin kuin
vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä; sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on
perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala." Hebr. 11:1–10.
Mitä usko on? Mistä tiedämme, että meillä on oikea usko? Voisiko sen
jollakin tavoin määritellä? Tekstimme sanoo meille, mitä usko on. Se
lausuu: "Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy". Usko on siis luottamusta, vieläpä
lujaa luottamusta. Toiseksi se on "ojentautumista sen mukaan, mikä ei
näy." Se kohdistuu siis näkymättömiin ja ojentaa mielen niiden mukaan. Nämä näkymättömät asiat antavat suunnan koko uskovan elämälle. Ne ovat niin varmoja, pettämättömiä ja luotettavia asioita, että niiden
varaan voi rakentaa elämänsä.
Tässähän olikin jo joukko tärkeitä asioita.

Mitä usko saa aikaan?

311

Haluamme kuitenkin mennä syvemmälle tekstiimme ja ottaa siitä
esille kolme perusasiaa: ensiksikin uskon Jumalan olemassaoloon ja
luomiseen, toiseksi uskon syntien anteeksisaamiseen ja kolmanneksi
sen, että usko tekee kuuliaiseksi Jumalan tahdolle.
1. Uskon kautta ymmärrämme, että Jumala on ja
että maailma on syntynyt tyhjästä Jumalan sanan kautta
Tekstimme sanoo: "Sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että
Jumala on."
Tarvitsemmeko siis uskoa siihen, että Jumala on? Eikö se ole itsestään selvä asia, joka on kirjoitettu jokaisen ihmisen omaantuntoon? Eikö maailman olemassaolo jo sinänsä todista siitä, että sillä on luoja?
Varmasti näin on. Sanotaanhan tässä samassa Hebrealaiskirjeessä, mistä
tekstimme on: "Sillä jokainen huone on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala" (Hebr. 3:4). Psalmien kirjassa on lausuttu:
"Hullu sanoo sydämessään: 'Ei ole Jumalaa'" (Ps. 14:1). Psalmeissa
myös selitetään, miksi jotkut kieltävät Jumalan. "Jumalaton sanoo ylvästellen: 'Ei hän kosta.' 'Ei Jumalaa ole.'" Jumalankielteisyys johtuu
ihmisen ylvästelystä, kapinasta, itsensä tärkeäksi ja riippumattomaksi
tekemisestä. Raamattu kuitenkin sanoo, ettei ihminen voi tässä millään
itseään puolustaa. Se lausuu näin: "Sen tähden... se, mikä Jumalasta
voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen
heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa
tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa" (Room. 1:19–20). Jumalan luomisteot todistavat suuren Luojan ja Majesteetin olemassaolosta.
Ateistisella kasvatuksella voidaan himmentää tietoisuutta Jumalan
olemassaolosta ja vaikuttaa siihen, että ihminen suostuisi uskomaan
Jumalan olemassaolon vain, jos se todistetaan hänelle hänen ehdoillaan.
Tapahtuu paatumista Jumalan antaman ilmoituksen edessä. Tätä paatumuksen tilaansa ihminen erehtyy luulemaan oikeutetuksi edellytykseksi. Koska Jumala on jo ilmoittanut olemassaolonsa teoissaan, ihmisellä ei ole oikeutta vaatia Jumalaa tekemään sama asia uudestaan jollakin toisella tavalla vain siksi, ettei hänelle kelpaa Majesteetin alkuperäinen ilmoitus. Välistä Jumala kuitenkin hyvyydessään suo esimerkiksi
jonkin hyvin puhuttelevan onnettomuuden ja ihmeellisen varjeltumisen
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kautta ihmisen tulla toisiin ajatuksiin Jumalan olemassaolosta.
Vaikka Jumala on jokaisen ihmisen omaantuntoon kirjoittanut tiedon
olemassaolostaan ja vaikka sitä voidaan perustella järkisyin, on kysymys kuitenkin uskosta siinä merkityksessä, että me emme voi nähdä
Jumalaa, ainoastaan hänen tekonsa. Kristillinen usko Jumalaan on myös
paljon syvempää kuin vain hänen olemassaolonsa tunnustaminen. Jaakob kirjoittaa: "Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat." (Jaak. 2:19.) Uskomme Jumalan olemassaoloon antaa meille elämänsisältöä ja turvallisuutta. Emme elä
kohtalon oikusta, vaan olemme Jumalan luomia. Hän on Isämme, joka
huolehtii meistä varjellen ja siunaten. Hän on antanut elämällemme tarkoituksen.
Raamattu ilmoittaa meille selvin sanoin, millä tavoin maailma on
syntynyt. Se sanoo: "Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on
rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt
näkyväisestä." Kun järjellä yritetään selvittää maailman syntyä ottamatta Jumalan olemassaoloa huomioon, päädytään umpikujaan. Aina on
tarvinnut olla jotakin, mistä kaikki olisi saanut alkunsa. Mutta vastauksia kysymyksiin, mistä tuli se, mistä kaikki sai alkunsa, tai mistä se oli
tullut, mikä räjähti, ei ole. Raamattu sen sijaan ilmoittaa meille kaiken
synnyn perimmäiset asiat. Maailma on saanut syntynsä Jumalan sanan
kautta tyhjästä, ei näkyväisestä. "Jumala kutsuu olemattomat olemaan"
(Room. 4:17, alkukielen mukainen käännös). Luominen on Jumalan
kaikkivallan teko. Usko ottaa vastaan Jumalan ilmoituksen. Niin ymmärrämme tämän uskon kautta, vaikka järjellemme emme sitä käsittäisikään. Emmehän itse pysty samaan. Sitä ymmärrystä ja valtaa meillä ei
ole. Luomisvoima on Jumalan sanassa. Se myös pitää kaiken pystyssä.
Hebrealaiskirjeessä sanotaan: "Hän kantaa kaikki voimansa sanalla"
(Hebr. 1:3) eli "Hän kantaa kaikkeuden sanalla, jossa on hänen voimansa".
2. Usko tekee otolliseksi Jumalalle
Tekstimme sanoo: "Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä
kuolemaa, 'eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois'.
Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen." Eenok
eli Haanok eli ennen vedenpaisumusta. Jumala otti hänet tykönsä, niin
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ettei hän nähnyt kuolemaa. Tämä tapahtui uskon kautta. Hän oli saanut
todistuksen, että hän oli Jumalalle otollinen.
Usko tekee meidät Jumalalle otolliseksi. Usko antaa meille voiton
kuolemasta ja tuo meille iankaikkisen elämän. Siitä, miten usko voi
saada tällaista aikaan, Raamattu puhuu paljon. Uskolla on selvä kohteensa. Se on Kristus ja hänen sovitustyönsä. Kristus on kärsinyt meidän syyllisyytemme ja kantanut meidän syntiemme rangaistuksen. Tällä
Kristuksen teolla Jumalan viha on sovitettu, synnin valta on murrettu ja
kuolema on kukistettu, niin että kuka ikinä uskoo Poikaan, hänellä on
syntien anteeksisaaminen Jumalan armon rikkauden mukaan ja hän on
siirtynyt kuolemasta elämään eikä hän joudu tuomittavaksi.
Kristuksessa kelpaamme siis Jumalalle ja olemme hänelle otollisia.
Jumala ei ota meitä tykönsä suoraan taivaaseen niin kuin hän otti Eenokin, vaan meidän pitää kuolla. Mutta hän on luvannut herättää meidät
viimeisenä päivänä ja ottaa meidät silloin tykönsä kirkastettuina. Usko
omistaa tämän lupauksen ja odottaa sen täyttymistä.
Tekstimme lausuu sekä Aabelista että Nooasta, että he tulivat uskon
kautta vanhurskaiksi. Aabelista tekstimme sanoo: "Uskon kautta hän sai
todistuksen, että hän oli vanhurskas" ja Nooasta: "Uskonsa kautta hän
tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka
uskosta tulee." Vanhurskas on se, jonka synnit on anteeksiannettu. Usko
ottaa vastaan valmiin, jo olemassa olevan armon Kristuksessa. Sitä
meidän ei tarvitse ansaita omilla teoillamme emmekä saa sellaista yrittääkään. Se häpäisisi sitä työtä, minkä Kristus on jo sijassamme tehnyt.
Kun syntimme ovat anteeksi annetut, olemme otollisia Jumalalle.
Olemme yhtä kelvollisia kuin hänen oma rakas Poikansa Jeesus Kristus,
sillä meidän hyväksemme luetaan hänen vanhurskautensa.
Jos mieleesi nousee kysymys: kelpaanko Jumalalle, mitä silloin sinun pitäisi tehdä, löytääksesi oikean vastauksen. Tee vastakysymys:
Kelpasiko Kristus taivaalliselle Isälle? Isä itse antoi siihen vastauksen
sekä silloin, kun Jeesus kastettiin, että silloin, kun hän nousi ylös kuolleista. Kastettaessa taivaasta kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt." Kristuksen ylösnousemuksesta todisti
apostoli Pietari helluntaina: "Daavid sanoo hänestä: Sinä... et salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta... Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että
haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päi-
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vänä. Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoen hänelle luvannut asettavansa hänen kupeittensa hedelmän hänen valtaistuimelleen, niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen
ruumiinsa näkevä katoavaisuutta. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme." (Apt. 2:27–32.)
Tässä on kaksi tärkeätä asiaa. Raamattu kutsuu Jeesusta tässä Jumalan Pyhäksi ja sanoo Isän herättäneen hänet kuolleista. Todistaahan tämä sen, että Jeesus oli otollinen ja että hänen uhrinsa oli riittävä. Hänen
päälleen oli sälytetty maailman syntitaakka ja hän kärsi sen rangaistuksen, minkä Jumala oli määrännyt syntisille. Kun nyt Jumala herätti hänet, se oli merkki siitä, että Kristuksen uhri oli täysin lepyttänyt Jumalan vanhurskaan vihan. Kristus oli siis otollinen Jumalalle. Kun meillä
on Kristus vanhurskautemme pukuna, mekin olemme otollisia, yhtä
otollisia kuin Kristus. Kristukseen uskovina olemme Jumalan edessä,
emme omaan vanhurskauteemme pukeutuneita, vaan Kristuksen vanhurskauteen pukeutuneita.
Uskossa Kristukseen kelpaamme Jumalalle. Persoonamme on hänelle otollinen. Mutta miten on uskossa tehtyjen tekojemme laita? Ovatko
ne otollisia?
3. Usko tekee kuuliaiseksi ja johdattaa uskon tekoihin
Aabelin uhri oli Jumalalle otollinen, Kainin uhri ei ollut. Aabel uhrasi uskossa ilman ansiotavoittelua. Kain uhrasi epäuskossa päästäkseen
Jumalan suosioon. Aabel pani turvansa tulevaan Lunastajaan, Kain nojasi omaan uskonnollisuuteensa. Siinä ero. Aabel uskoi näkymättömiin.
Hänellä oli se sana, jonka hänen isänsä Aadam oli hänelle kertonut. Se
oli lupaus vaimon siemenestä, mikä lupaus odotti täyttymystään kaukana tulevaisuudessa. Sen sanan varaan hän rakensi uskonsa eikä pettynyt,
vaan oli Jumalalle otollinen.
Nooa sai Jumalalta ilmoituksen tulevasta vedenpaisumuksesta. Kuuliaisena Jumalan tahdolle hän rakensi arkin pyhässä pelossa perhekuntansa pelastukseksi. Nooallakin oli toimintansa lähtökohtana vain Jumalan sana, ei mitään näkyvää. Se, mitä Jumala oli sanonut ja luvannut,
johti hänet toimintaan.
Aabraham sai käskyn jättää kotimaansa ja muuttaa vieraalle maalle.

Mitä usko saa aikaan?

315

Hän sai lupauksen siemenestä, Kristuksesta. Hän siirtyi vakinaisista
oloista kierteleväksi paimentolaiseksi asuen teltoissa. Talvella kävi
kylmä viima, kesällä oli kuuma, olosuhteet olivat alkeelliset. Siinä Aabraham ja Saara vanhenivat eivätkä saaneet luvattua perillistä, jonka tulosta heidän uskonsa oli riippuvainen. Ajalliset asiat olivat huonommin
kuin heidän lähtiessään. Pelastuksen asia edellytti järjenvastaista tapahtumaa. Silti Aabraham pysyi oikeassa uskossa ja oikealla tiellä. "Uskon
kautta oli Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen
maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne
oli saapuva. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niin
kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka
olivat saman lupauksen perillisiä; sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla
on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala."
Usko katsoo näkymättömiin kaikkina aikoina. Sellainen usko tekee
kuuliaiseksi Jumalan tahdolle. Se ei odota palkkaa eikä tarvitse näkyviä
tukirakenteita. Kun persoona on otollinen Kristuksen tähden uskon
kautta, ovat teotkin otollisia, sillä sama armo, joka puhdistaa persoonan,
saa teot aikaan ja puhdistaa ne vanhan aadamin saastutuksesta.
Kun omatunto löytää levon Kristuksessa, ihminen on vapaa tekemään hyviä tekoja ja olemaan kuuliainen. Silloin ihminen on päässyt
siitä ahdistusta aiheuttavasta kierteestä, jossa hän yhä uudestaan ja uudestaan epäonnistumisten jälkeen on ponnistellut tullakseen otolliseksi.
Kyllähän uskovakin ihminen erehtyy ja hairahtuu monenlaisiin vääriin
asioihin heikkoudessaan, mutta hän ei yritä ansaita itselleen armoa itseänsä parantamalla, vaan turvaa sellaisena kuin on Vapahtajaansa ja palaa kasteen liittoonsa päivittäisessä parannuksessa.
Usko johdattaa uskon tekoihin ja saa aikaan hedelmää. Jonkun uskoa
voidaan luonnehtia heikoksi uskoksi, jonkun toisen uskoa vahvaksi uskoksi ja jonkun jopa sankarilliseksi uskoksi. Teot ovat sitten uskon laadun mukaisia. Mutta niillä on yhteisiä tuntomerkkejä. Ensiksikään teot
eivät ole ansiollisia, vaan ne lähtevät armon saaneen kiitollisesta mielenlaadusta sekä luottamuksesta Jumalaan ja hänen lupauksiinsa. Toiseksi teot ovat kuuliaisuutta Jumalan tahtoa kohtaan. Kolmanneksi teot
ovat Jumalalle otollisia uskon kautta Kristuksen tähden. Neljänneksi
teot tehdään hyvällä omallatunnolla, sydämellä, joka on jo löytänyt levon Kristuksessa. Usko näkymättömiin saa ne aikaan.
Jos sinulla on tällainen näkymättömiin pitäytyvä usko, josta olemme

316

Mitä usko saa aikaan?

tänään puhuneet, sinulla on oikea, pelastava usko, on se sitten heikko,
vahva tai sankarillinen. Jos tunnet, ettei sinun uskosi ole sellainen, kuin
Raamattu meille kuvaa pelastavan uskon, ota asia esille pastorisi kanssa
löytääksesi tarvitsemasi avun. Usko on luottamusta varmoihin, jumalallisiin asioihin. Usko pelastaa. Usko antaa pelastusvarmuuden. "Se on
Jumalan teko, että te uskotte." Usko on kallis lahja.
23.1.2000.
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Miten syntinen voi pelastua?
Kolmantena sunnuntaina loppiaisesta. II vuosikerta. Epistolateksti.
Ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö
tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka
häntä etsivät. Hebr. 11:6.
Jokaisen on tärkeätä omistaa tieto siitä, että syntinen pelastuu uskon kautta Kristukseen.
Yhtä tärkeätä on olla selvillä siitä, miten uskon voi säilyttää, sillä
uskon säilyttäminen on jatkuvaa uskon saamista. Kuinka tärkeä asia
tämä on, käy ilmi siitä, että Raamattu lausuu: "Ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen" Jumalalle (Hebr.11:6).
Tarvitsemme tässä asiassa Jumalan Sanan opetusta kahdelta kannalta. Ensiksikin omalta kannaltamme, kuinka saamme uskon ja
kuinka se säilyy. Toiseksi tarvitsemme laajempiakin näköaloja siitä,
missä pelastavaa uskoa voi olla.
1. Kuinka saan pelastavan uskon
Vastataksemme tähän kysymykseen, katsokaamme, kuinka Jeesus aikanaan toimi. Hänellä oli annettavana jotakin muuta kuin aikansa uskonnollisilla johtajilla, joiden turmelevasta hapatuksesta hän
voimakkaasti varoitti (Matt16:6,11–12; Mark. 8:15; Luuk. 12:l).
Saddukeukset olivat järkeilijöitä, usein hallitsevia pappeja, joiden
päähän eivät kaikki Raamatun totuudet mahtuneet. He kielsivät yliluonnollisia asioita, kuten ruumiin ylösnousemuksen (Mark. 12:18;
Apt. 4:l–2; 23:8) ja enkelien olemassaolon (Apt. 23:8). Ei tarvitse
ihmetellä, ettei heillä ollut antaa ihmiselle lohdutusta syntihädässä.
Fariseukset taas pitäytyivät tarkasti Raamatun sanaan ja sen ulkonaiseen oppiin. Evankeliumia he eivät tunteneet. He torjuivat jyrkästi saddukeusten väärät opit. Heidän neuvonsa uskonnolliselle etsijälle oli: noudata Jumalan käskyjä ja perinnäissääntöjä. Kun saddukeukset ottivat pois Raamatusta, fariseukset lisäsivät siihen ja uskoivat olevansa Jumalan Israel ja Aabrahamin lapsia, vaikka eivät olleet.
Mutta fariseukset eivät ainoastaan lisänneet Raamattuun, vaan he
myös ottivat sieltä pois – tärkeimmän asian.
Jeesus oli ratkaisevasti erilainen. Hän säilytti lain. Hän sanoi:
"Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan;
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en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä
sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään
kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa
kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa." (Matt. 5:17–19.)
Samalla Jeesus vapautti perinnäissäännöistä. Hän lainasi profeetta
Jesajaa: "Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana; mutta turhaan he palvelevat minua
opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä" (Matt. 15:7–9). Näin hän
kumosi Raamatulla fariseusten vaatimukset perinnäissääntöjen noudattamisesta. Ihmiskäskyihin perustuvat opit olivat turhaa jumalanpalvelusta. Ne eivät pelastaneet.
Mutta mitä hän teki, kun tunnossaan arka ja Jumalan vihaa pelkäävä kurja syntinen oli hänen edessään. Vaatiko hän tältä lain noudattamista autuuden ehtona? Muistuttiko hän ihmispoloista tämän
synneistä ja vaatiko hän hänelle tuomiota? Entä mitä hän edellyttää
sinulta, joka tunnet kadotuksenalaisuutesi ja kurjuutesi, kun olet rikkonut Jumalan pyhät käskyt?
Näihin kysymyksiin löydämme vastauksen Raamatusta, esimerkiksi Raamatun kertomuksesta halvatusta miehestä, joka katon kautta
laskettiin Jeesuksen luo (Mark. 2:1–12). Sairaus oli saattanut hänet
kuoleman partaalle. Hän tiesi, että kuolema on synnin palkka ja että
kohta hänen on astuttava Tuomarin eteen tekemään tili. Jeesus näki
hänen sydämensä levottomuuden. Jeesus näki myös ympärillä olevien
ajatukset. Tämäntapaiset: 'Jos halvattu olisi todella hurskas mies, hänelle ei olisi tapahtunut tuollaista. Hänellä täytyy olla salaisia syntejä.
Jumalatonhan tuo mies on.' Ehkäpä mies oli saanut kuulla sellaisia
vihjailuja. Tuollaiset käsitykset ovat tavallisia lakimaisesti ajattelevilla ihmisillä. Kaikki eivät olleet niin kuin ne, jotka vastustuksista huolimatta toivat halvatun Herran Jeesuksen eteen.
Mitä Jeesus teki? Jeesus sanoi aivan ensimmäiseksi: "Sinun syntisi ovat anteeksiannetut." Ei järkeilyä; ei puhetta almuista ja hyvitysteoista; ei edes rukouksesta ja hellittämättömästä anomisesta armon
saamiseksi. Vaan aivan yksinkertaisesti: "Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi." Nyt ja tässä, heti. Armo ei riipu siitä, mitä mies on
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tehnyt tai millainen hän on. Jumalan armo on hankittu myös sinulle
ilman sinua ja ilman tekojasi. Teot eivät ole armon edellytys, eivät
edes uskoa seuraavat Hengen hedelmät. Teoillaan ihminen ei voi ansaita armoa. Hän voi kylläkin hukata armon epäuskolla.
Jeesus nosti synninpäästön kaikkein tärkeimmäksi asiaksi. Ei
edes ruumiin terveys, halvatun parantuminen, ollut sen veroinen.
Näin Jeesus hoitaa syntisairaita. Hän parantaa ja lääkitsee heidät
laupeudella, armolla, anteeksiantamisella, synninpäästöllä. Tällainen
edellytyksetön armo on ihana ja lohdullinen. Se synnyttää uskon levottomassa sydämessä ja antaa tunnolle rauhan. Armon sanassa on
läsnä Pyhä Henki. Siinä hän toimii niin voimallisesti, että synteihinsä
kuollut virkoaa eloon.
Ihmetys oli suuri, kun Jeesus paransi halvatun. Kun hän antoi synnit anteeksi, se ei taas synnyttänyt ihailua, vaan närää. Ajateltiin: Eihän
niistä nyt noin vain sovi päästää; tuollainen asia on yksin Jumalan asia;
ja niin lakihurskaus oli löytävinään jumalisen perusteen.
Samalla tapahtuma merkitsi kansan uskonnollisten johtajien päättäväistä irtautumista Jeesuksen toiminnasta. Evankeliumi ei käynyt
yksiin heidän uskontonsa kanssa.
Fariseuksissa oli eräs poikkeus, Nikodeemus, joka tuli yöllä Jeesuksen luo. Hän oli tullut mielessään epävarmaksi ja halusi keskustella Jeesuksen kanssa. Tämän yhden sielun tähden Jeesus luopui yöunestaan
eikä torjunut häntä, vaan puheli hänen kanssaan. Jeesus opetti hänelle
uudestisyntymistä ja julisti hänelle ihanaa evankeliumia kasteen voimasta ja Ihmisen Pojasta, joka ylennetään ristille.
Nikodeemuksella ei vielä silloin ollut rohkean toiminnan aika,
koska evankeliumi oli häneltä kateissa. Mutta kun hän sai kasteen ja
uskon lahjan, hän sai rohkeutta. Samoin oli käynyt Joosef arimatialaiselle, joka oli ollut Jeesuksen opetuslapsi salaa juutalaisten pelosta
(Joh. 19:38). Hän meni Pilatuksen puheille ja hautasi Jeesuksen Nikodeemuksen kanssa.
Usko syntyy kasteesta ja evankeliumista, kun Jumalan armo Kristuksessa kohdistetaan lahjana meihin syntisiin. Se alkaa salassa, sydämen kätköissä. Vasta sen jälkeen kun sydän vahvistuu armossa,
usko ilmenee aikanaan rohkeutena, jopa valtiaitten edessä.
Tässä olemme erilaisia. Toiset saavat suuren rohkeuden, toiset
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ovat arkamielisiä. Toiset rohkaistuvat heti kohta, toiset ajan kanssa.
Mutta Jeesus ei hylkää meistä ketään. Hänestä sanotaan: "Särjettyä
ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta" (Matt. 12:20). Arkakin uskoo ja pelastuu, sillä pelastus ei perustu meidän rohkeuteemme, vaan yksin Kristukseen.
2. Missä on pelastavaa uskoa?
Vapahtajamme varoitti fariseusten hapatuksesta. Näiden lakihurskaus oli sielunmyrkkyä: "Voi teitä, te kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne
yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä
helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!" (Matt.
23:15.) Usko ei voi säilyä kuin poikkeustapauksessa sielunvaarallisen
harhan keskellä. Vapahtaja ei johdattanut omiaan fariseusten ruokittaviksi, ei edes tiedosta rikkaita apostolejaan. Kuitenkin kaikesta väärästä huolimatta uskon synty oli mahdollinen fariseusten joukossa,
koska he odottivat Messiasta ja heillä oli oikeata Jumalan sanaa jossakin määrin eivätkä he periaatteessa kieltäneet armon olemassaoloa,
koska pyhät kirjoitukset siitä puhuivat. Fariseukset saattoivat saada
aikaan käännynnäisiä, joista eräät olivat uskovia ja jumalaapelkääviä.
Samalla kun Vapahtajamme lohdutti anteeksiantamuksella niitä,
jotka tunnonvaivoissa tulivat hänen tykönsä, hän antoi apostoleilleen
teoriaopetusta uskon syntymisestä ja säilymisestä. Erinomainen esimerkki on vertaus kylväjästä. Jeesus sanoo: "Siemen on Jumalan sana" (Luuk. 8:11). Siemen itää ja tuottaa satoa. Jos siementä ei ole,
satoakaan ei tule. Jos siementä kylvetään, satoa voidaan toivoa. Samoin kuin siemen on tehoisa kylväjästä riippumatta, niin on Jumalan
sanakin. Se saa aikaan pelastavaa uskoa.
Vapahtajamme opetti opetuslapsiaan tekemään Jumalan valtakunnan työtä sanaa kylvämällä. Lähetyskäskyssä hän antoi heille välineiksi sanan ja sakramentit (Matt. 28:18–20). Tämä pitää yhtä sen
kanssa, minkä Herra lausui jo profeetta Jesajan kautta: ”Niin on myös
minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä
palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään
sen, mitä varten minä sen lähetin" (Jes. 55:11). Apostoli Paavali lausuu: "Jumalan sana ei ole kahlehdittu" (2 Tim. 2:9).
Miten lohduttavaa on tietää, että usko syntyy kuulemisesta ja
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kuuleminen Kristuksen sanan kautta (Room. 10:17). Kristuksen Seurakunta on siellä, missä on hänen sanansa. Aivan jumalallisesta välttämättömyydestä Jumalan lapsia täytyy olla siellä, missä Jumalan
sana puhtaasti saarnataan ja sakramentit jaetaan Kristuksen asetuksen
mukaan. Tästä on takeena Jumalan sanan oma todistus. Hyvä on pitäytyä tähän sanaan ja etsiä siitä uskolleen vahvistusta.
Tosin ulkoisessa kristikunnassa on paljon harhoja tässäkin asiassa.
Luullaan, että usko syntyy ja säilyy ilman sanaa ja sakramentteja. Etsitään uskolle vahvistusta hiljaisuudesta ja muista tapahtumista ohi Jumalan sanan. Mutta uskolle tulee etsiä vahvistusta yksin puhtaasta sanasta ja oikein toimitetuista sakramenteista. Sana voi lähestyä meitä eri
muodoissa, kuten muisteltuna, luettuna, kuultuna, laulettuna sekä kuvien ja musiikin tukemana. Mutta aina vaikuttava asia on itse sana.
Meidän on tarpeen vakavasti tiedostaa, ettei oikea pelastava usko
synny yhdestäkään harhasta. Jos harhoja sallitaan oikean opin ohella,
se on samaa kuin antaa paholaiselle lupa nousta saamatuoliin. Harhalla on aina pyrkimys yksinvaltaan. "Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan", varoittaa Raamattu (Gal. 5:9).
Kristus antoi Kirkolleen taivasten valtakunnan avaimet. On väärin
väittää, ettei mitään avaimia ole annettu. On myös väärin sitoa nämä
avaimet johonkin henkilöön, kuten paaviin tai piispaan, ja väittää ettei
muilla ole niitä. Yhtä väärin on myös kieltää, ettei paikallisella seurakunnalla ole näitä avaimia. Väärin on vaatia, että uskovat olisivat sidottuja avainten käytössä toisoppisiin paimeniin ja kirkkoihin, niin
etteivät he voisi ilman näitä valita ja kutsua itselleen paimenia. Kristuksen kuninkaallisena papistona uskovilla on yhteistä käyttöä varten
seurakuntina oikeus ja valta avaimiin. Heillä on myös tähän kuuluva
valta kutsua pastorit. Kun seurakunta päästää synneistä, se on voimassa
taivaassakin; samoin on laita sideavaimen käytön.
Siellä, missä johdonmukaisesti on käytössä puhdas Jumalan sana,
on Jumalan tahtoma kirkko. Siellä, missä oikean sanan ohella sallitaan harhaa, on ristiriitatilanne, jossa uskovat sielut ovat alituisessa
vaarassa menettää uskonsa. Siellä on toisoppinen kirkko, jota on Jumalan sanan ja autuuden menettämisen vaaran tähden kartettava.
Siellä, missä ei ole lainkaan Jumalan sanaa ja evankeliumia, siellä ei
ole kirkkoakaan, ei oikeata eikä väärää.
Jäsenyys oikeaoppisessa kirkossa ei ole sinänsä pelastuksen tae.

322

Miten syntinen voi pelastua?

Voihan joku olla jäsen armoa omistamatta. Jäsenyys siinä ei ole kuitenkaan pelastuksen este; päinvastoin oikea sana ravitsee uskoa ja
säilyttää uskossa sekä varjelee harhoilta ne, jotka omistavat totuuden
sanan ja sen avulla hylkäävät harhat.
Jäsenyys toisoppisessa kirkossa koituu uskon menetykseksi niille,
jotka vastoin Jumalan sanan selvää kieltoa pysyvät siellä paaduttaen
tuntonsa nousemalla tahallisesti tuntemaansa Jumalan tahtoa vastaan.
Jäsenyys siellä koituu uskon menetykseksi myös niille, jotka siellä
olevien harhojen tähden joutuvat pois Kristuksesta. Jäsenyys siellä ei
koidu uskon menetykseksi niille, jotka ihmeellisestä Jumalan varjeluksesta kaikista harhoista huolimatta, monien vaarojen alla, sittenkin
säilyvät uskossa. Se ei tee millään tavalla oikeutetuksi harhaoppista
kirkkoa tai jäsenyyttä siinä. Se kertoo vain Jumalan varjelevasta voimasta ja hyvyydestä.
Se, joka haluaa olla kristitty, mutta ei halua kuulua mihinkään
kirkkoon, ei edes oikeinopettavaan kirkkoon, hylkää monia Jumalan
tahtomia asioita. Voimme mainita joitakin esimerkkejä. Jeesus opetti
seurakunnasta ja rikkoneen veljen ojentamisesta. Se, joka ei kuulu
seurakuntaan, ei ojenna yhteisesti toisten kanssa rikkonutta eikä auta
häntä nousemaan. Jos hän itse lankeaa, hän hylkää toisten huolenpidon. Sellainen hylkää sakramentit tai vaatii röyhkeästi osallisuutta
niihin ilman jäsenyyttä seurakunnassa ja olematta sen saarnaviran
johtoon annettu. Sellainen hylkää Jumalan säätämän pyhän saarnaviran ja sille annetun jumalallisen velvoituksen huolehtia sieluista. Tällaisesta asenteesta ja synnistä tulee varoittaa. Tuollainen eristäytyminen on tullut entistä suuremmaksi vaaraksi kansankirkon lisääntyneen luopumuksen tähden.
Mitä erityisesti tarvitsemme näissä asioissa? Tarvitsemme Pyhää
Henkeä, joka ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille sanassa ja sakramenteissa ja joka vaikuttaa uskon, joka ottaa kaiken tämän vastaan.
Tarvitsemme armon olla sanan tekijöitä. Tarvitsemme Jumalan Sanaan sidotun omantunnon. Tätä kaikkea Jumala meille armossaan
suokoon.
Syysjuhlilla Siitamajalla 26.9.1998.
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Lohdutuksen Jumala lohduttaa
kaikessa ahdistuksessa
Kolmantena sunnuntaina loppiaisesta. III vuosikerta. Epistolateksti.
Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja
Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän
osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Mutta jos
olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi; jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi, ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita
mekin kärsimme; ja toivomme teistä on vahva, koska me tiedämme,
että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset
myöskin lohdutuksesta. Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa, kuinka
ylenpalttiset, yli voimiemme käyvät, meidän rasituksemme olivat, niin
että jo olimme epätoivossa hengestämmekin, ja itse me jo luulimme
olevamme kuolemaan tuomitut, ettemme luottaisi itseemme, vaan
Jumalaan, joka kuolleet herättää. Ja hän pelasti meidät niin suuresta
kuolemanvaarasta, ja yhä pelastaa, ja häneen me olemme panneet
toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa, kun tekin autatte meitä
rukouksillanne, että monesta suusta meidän tähtemme kohoaisi runsas kiitos siitä armosta, joka on osaksemme tullut. 1 Kor. 1:3–11.
Jumalan sana kieltää meitä tekemästä Jumalan kuvaa. Meidän ei kuulu filosofoida, millainen Jumala on, eikä meidän pidä muovata ajatuksillamme ja kättemme teoilla itsellemme kuvaa Jumalasta. Jumala
on ilmoittanut meille itsensä. Meidän tulee uskoa se, mitä Jumala itse
sanoo meille itsestänsä Pyhässä Raamatussa. Vain siitä saamme oikean kokonaiskuvan Jumalasta.
Tosin Jumala on ilmoittanut suuren voimansa ja viisautensa luomisteoissaan. Niitä havainnoimalla voimme päätellä jotakin Jumalan
valtasuuruudesta. Jumala on myös kirjoittanut lakinsa sydämeemme,
niin että ihmisellä on jokin käsitys Jumalan tahdosta lain alueella,
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vaikka tämä tieto on syntiinlankeemuksen tähden himmentynyt. Jos
luomme itsellemme kuvan Jumalasta luonnon ja omantunnon perusteella, se jää vajaaksi. Se ei näet kerro mitään Jumalan rakkaudesta
Kristuksessa ja lunastuksestamme. Luomisen ja omantunnon varassa
emme saa oikeata kuvaa Jumalasta.
Saadaksemme oikean kuvan Jumalasta ja hänen tahdostaan me
tarvitsemme kaksi asiaa: lain ja evankeliumin.
Jumalan laki tuomitsee meidät kaikessa ankaruudessaan ja terävyydessään vaatimuksiaan lieventämättä ja armoa tuntematta. Se
osoittaa, että olemme syyllisiä ja ansainneet Jumalan vihan. Laki menee tästä vieläkin pidemmälle. Se näyttää meille, ettemme voi omilla
teoillamme tehdä itseämme Jumalalle kelvollisiksi. Niin laki ajaa
meidät umpikujaan, josta se ei laske meitä pois.
Päästäksemme ulos umpikujasta tarvitsemme evankeliumin ymmärtääksemme ja uskoaksemme, että Jumala on rakkaus. Raamattu
sanoo: "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan
hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa
maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma
hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita." (Joh.
3:16–18.) Vasta sitten, kun tulemme tuntemaan evankeliumin,
opimme tuntemaan Jumalan oikealla tavalla ja ymmärrämme, että
hän on meidän taivaallinen Isämme, joka on jo antanut meille Vapahtajan ja haluaa antaa meille armonsa ja kaikkea hyvää.
1. Jumalan lapsen elämässä on ahdistuksia
Jumalan tarkoituksiin ei kuulu, että hän poistaisi ihmiselämästä
vaikeudet ja ahdistukset. Viisaudessaan hän sallii niitä. Ne ovat omiaan estämään meitä valvomattomuudesta. Jos nimittäin meillä menee
hyvin, helposti ajattelemme, että olemme itse saaneet sen aikaan ja
sen ansainneet. Siinä mielentilassa sekä synnintunto että armontunto
heikkenevät, Kristus käy tarpeettomaksi ja ihminen ylpistyy. Mutta
kun Jumala sallii meille vaikeuksia, ne pakottavat meitä huutamaan
Jumalan puoleen, turvaamaan häneen ja panemaan toivomme iankaikkisiin asioihin. Tekstimme puhuu niistä, jotka ovat kaikkinaisessa ahdistuksessa. Se mainitsee erikseen ahdistukset, jotka tulevat
Kristuksen tähden, jopa kuoleman vaaran. Ahdistukset ovat niin mo-
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ninaisia, että niitä on mahdotonta yksityiskohtaisesti luetella.
Apostoli Paavalilla oli ahdistuksia virkansa tähden. Työ oli raskasta. Oli paljon matkustamista ja matkoilla vaaroja. Oli monenlaisia olosuhteita, kaikenlaisia ihmisiä, paljon työtä, sekä apostolin viran hoitoon että toimeentuloon liittyvää, välistä yöaikaankin. Oli suoranaista
ruumiillista heikkoutta. Oli huolta seurakunnista, niin että hän saattoi
jopa sanoa: "Sen tähden olemme teidän uskostanne, veljet, saaneet
lohdutusta teihin nähden kaikessa hädässämme ja ahdistuksessamme;
sillä nyt me elämme, jos te seisotte lujina Herrassa" (1 Tess. 3:7–8).
Oli evankeliumin vastustajia. Heitä oli kaikkialla. Toiset nousivat seurakunnan piiristä, eräät ulkopuolelta. He olivat usein kiihkeitä asiansa
puolesta. Toiset olivat lakihenkisiä vaatien pakanakristityiltä juutalaisen seremonialain noudattamista, toiset olivat vapaamielisiä ja suvaitsevaisia, sen ajan liberaaleja ja antinomisteja, jotka vetivät armon paheellisen elämänsä peitteeksi. He käyttivät kaikenlaisia keinoja, kuten
juonia, vääristelyä ja valehtelua, voidaksensa vahingoittaa evankeliumin asiaa.
Kuinka apostolinen kirkko jäi seuraamaan apostoleja ja selvisi
valheenpuhujista ja juonitteluista, kun niin monet aikanamme ovat
seuranneet valheenpuhujia? Tosin Paavalikin joutui Roomassa valittamaan: "Ensi kertaa puolustautuessani ei kukaan tullut avukseni,
vaan kaikki jättivät minut; älköön sitä heille syyksi luettako" (2 Tim.
4:16). Jumala varjeli Kirkkonsa tuolloin; hän varjelee sen myös tänään. Hän yksin sen tekee.
Tekstissämme apostoli tuo ilmi, että hänen ja muiden julistajien
ahdistukset ja heidän saamansa lohdutus palvelevat sitä, että he voivat lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat.
Rakkaat kristityt, älkäämme eksykö! Kristillisyys ei ole nauruherätystä, ei jatkuvaa onnen huumaa, ei hurmoksellista hallelujan huutamista, vaan silloinkin kun anteeksisaamisen rauhaa seuraavat ihanat tunteet,
on käsillä syvä oman vajavuuden ja syntisyyden tunto ja lähellä monet
ahdistukset, jotka pian kohtaavat itseä tai toisia. Kun Jumalan Seurakunta veisaa kunniaa ja ylistystä Pyhälle Kolmiykseydelle, se samalla lausuu: "Herra, armahda meitä", ja tunnustaa, ettei ole arvollinen tekemään
edes alhaisimman palvelijan palvelusta Herralleen. Autuuden tuntoa ja
iloa voivat kokea aidosti vain ne, joilla se on seurausta armon alle pääsemisestä. Olla armon alla on samaa kuin olla armahdettu syntinen.
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Kun pastori kulkee seurakuntansa parissa, hän tapaa monenlaisia
ihmisiä. Toiset ovat onnellisia Jumalan armossa ja odottavat iloisella
jännityksellä, milloin pääsevät täältä näkemään sen, minkä ovat uskoneet. Tuskinpa heidän joukossaan on ketään, jolla ei olisi jotakin
vaivaa, huolta tai ahdistusta ja jolle ei olisi mieleen Jumalan sanan ja
sakramentin antama lohdutus.
Olen tavannut myös joitakuita sellaisia, joille kuolinvuoteella tulee kova ahdistus, mutta eivät enää pysty lausumaan asiaansa ymmärrettävästi. Silloin pastori joutuu vain kehottamaan turvautumaan Jumalan armoon ja jättämään huolensa Herralle, oli kysymys mistä tahansa.
Olisi hyvä, että kukin selvittäisi mahdolliset asiansa silloin, kun vielä on
voimia ja kyky puhua. On myös sellaisia, joiden on vaikeata avautua ja
etsiä apua ahdistukseensa. Vaikka sielunhoitaja voi joskus arvatakin,
mikä toista vaivaa, niin ei kukaan paitsi Jumala voi varmuudella tietää
mitä toisessa on. Raamattu sanoo, "Kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä
on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? ... häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan" (1 Kor. 2:11,15).
Monenlaiset ahdistukset kohtaavat täällä uskovia. Ne koskevat
terveyttä, koulunkäyntiä ja opiskelua, työtä, puolison etsimistä ja
avioliittoa, vanhempia, lapsia, ystäviä, isänmaata ja seurakuntaa. On
ahdistuksia, jotka lähentävät toisiin ihmisiin, ja on ahdistuksia, jotka
taas vaikeuttavat lähimmäissuhteita ja eristävät muista. On ahdistuksia, joille toiset osoittavat myötätuntoa, mutta on myös ahdistuksia,
joiden tähden odotetun myötätunnon sijaan saa kuulla ivaa ja tuomitsemista.
2. Jumala on lohdutuksen Jumala
Tekstimme sanoo Jumalaa lohdutuksen Jumalaksi. Saarnaviran
ihana tehtävä on tuoda Jumalan sanan lohdutus ahdistuneille. Se on
paljon enemmän kuin psykologinen myötäeläminen. Se on Jumalan
sana ahdistuneelle, elämän sana kuolevalle.
Kunpa voisimme sanoa toinen toisestamme: Hän on lohdutuksen
veli tai lohdutuksen uskonsisar, lohdutuksen isä tai äiti, lohdutuksen
ystävä. Tätä taitoa ei kaikilla ole eikä kenelläkään niin kuin Jumalalla. Mutta Jumala sallii kutsua itseään lohdutuksen Jumalaksi. Koskaan ihmistekoinen jumalakuva ei ole sisältänyt tätä Jumalan piirrettä. Jumalan Seurakunta saa sanoa Jumalaansa lohdutuksen Jumalaksi.
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Lohdutus ei ole kaupan. Se ei ole ostettavissa, vaan se on lahjaa ja
sitä yksinomaan. Koska se on lahja, se tulee lohdutuksen tarpeessa
olevalle, se tulee syntiselle.
Jeesus tapasi niitä, joiden hartioille oli sälytetty paitsi heidän syntiensä taakka, myös niiden sovittamisen taakka. Heiltä vaadittiin, että
heidän piti ansaita itselleen Jumalan suosio teoilla. Kun Jeesus näki
heidän ahdistuksensa, hän sanoi: "Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon" (Matt. 11:38).
Tästä ahdistuksen taakasta on helppo päästä. Jeesus on ottanut pois
syntimme ja julistaa meille armonsa. Omatunto löytää levon, kun uskoo Jeesukseen. Millään muulla tavalla emme pääse syntitaakastamme. Sen voi vain Jeesus kirvoittaa. Mutta hän sen tekee. Siitä saat
olla varma. Hän on jo vienyt syntisi ruumiissaan ristinpuulle ja kärsinyt niistä rangaistuksen. Ilomielin hän näkee, että sinä uskot häneen
ja omistat itsellesi armon.
Ihmisellä on muitakin taakkoja ja ahdistuksia. Ne liittyvät häneen
itseensä sekä hänen lähimmäissuhteisiinsa. Näissä saamme menetellä
Raamatun ohjeen mukaan: "Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden
alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja heittäkää kaikki murheenne
hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen" (1 Piet. 5:6–7). Toiset
vaivat Jumala ottaa pois jo täällä eläessämme, toiset vasta ylösnousemuksessa. On ahdistuksia, joista voimme vapautua Jumalan
antamin keinoin käyttäessämme hyväksi hänen antamiaan välineitä ja
hänen antamaansa viisautta. On ahdistuksia, joita täytyy sietää ja
joista emme pääse vapaiksi. Mutta kaikissa niissä lohduttaa meitä
lohdutuksen Jumalan sana, erityisesti se, että saamme jättää kaiken
Jumalan huomaan. Hän pitää meistä huolen. Kun me emme itse pysty
siihen, niin ei tarvitsekaan. Siinä on vahva, suloinen lohdutus.
Saamme sanoa tekstimme sanoin: "Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän
osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta."
Etsiessämme lohdutusta ahdistuksiin huomaamme tekstistämme,
että Jumala salliessaan ahdistuksia antaa myös runsasta lohdutusta.
Hän antaa sitä erityisesti niille, jotka ovat saarnavirassa, jotta he voisivat lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat.
Kun apostoli Paavali oli kuolemanvaarassa, hän jatkoi kaikesta
huolimatta kutsumuksensa hoitamista ja lausuu siitä: "Sillä me emme
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tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me
olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset, yli voimiemme käyvät, meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämmekin, ja itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut,
ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää."
Ahdistukset varjelivat heitä itseensä luottamiselta. Jumala näytti Paavalille ja hänen tovereilleen, että heitä kohdanneet rasitukset ja ahdistukset olivat suuremmat kuin heidän voimansa, niin että he olivat niiden edessä voimattomia. Mutta he panivat turvansa Jumalaan, jolta
apu tulee.
Haluaisin kiinnittää tarkan huomionne erääseen asiaan tekstissämme. Siinä sanotaan: "Itse me jo luulimme olevamme kuolemaan
tuomitut, ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet
herättää." Kuolemanvaarassa lohdutus löytyi siitä, että Jumala herättää kuolleet. Joskus tulemme viimeiselle rajalle. Silloin meiltä ei kysytä, haluammeko kulkea rajan yli. Kun päiviemme määrä on tullut
täyteen, meidät viedään tuon rajan yli, josta emme enää palaa elämään tätä elämää. Jumalan lapsella on kuitenkin varma, turvallinen
ylösnousemustoivo. Siitä löydämme lohdutuksen kuoleman edessä.
Elämä ei pääty kuolemaan, vaan "elimmepä tai kuolimme, olemme
Herran omat" (Room. 14:8). Hänelle emme ole kuolleita, vaan hänelle me elämme.
Ylösnousemustoivo lohdutti marttyyreja, kun heitä vietiin petojen
raadeltaviksi tai polttoroviolle. He kävivät kuolemaan siinä lujassa
uskossa, että hetken kestävä ahdistus päättyy ja sitten on Jumalan lasten rauha ja ilo Kristuksen luona. Tässä uskossa kilvoittele sinäkin ja
kestä Jumalan voimalla. "Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa
myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää" (1 Kor. 10:13). Koska
Kristus on ottanut pois synnit, taivas on auki sille, joka uskoo.
21.1.2004
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Jumalan kansa rukoilee
Ensimmäisenä rukouspäivänä.
Niin Herra astui alas pilvessä, ja Mooses asettui siellä hänen läheisyyteensä ja huusi Herran nimeä. Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja
huusi: "Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena
tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei
kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille
ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen." Niin Mooses
kumartui nopeasti maahan ja rukoili ja sanoi: "Herra, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin käyköön Herra meidän keskellämme. Sillä tämä on tosin niskurikansa, mutta anna anteeksi meidän
pahat tekomme ja syntimme ja ota meidät perintöosaksesi." 2 Moos.
34:5–9.
Me kurjat syntisraukat saamme turvallisesti rukoilla kaikkivaltiasta
Jumalaa ja lähestyä häntä pyynnöillämme, vieläpä uskoa, että hän
kuulee rukouksemme ja vastaa niihin.
Tämä ei ole itsestään selvä asia, sillä on suuri ero taivaan ja maan
Luojalla ja meillä luoduilla, maan matosilla, jotka olemme rikkoneet
Jumalan tahdon. Jumala sanoo: "Sinä et voi nähdä minun kasvojani;
sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon." (2 Moos. 33:20). Jumalan profeetta Mooses lausuu: "Sillä kuka kaikesta lihasta on koskaan
niin kuin me kuullut elävän Jumalan äänen puhuvan tulen keskeltä ja
jäänyt henkiin" (5 Moos. 5:26).
Pyhä Raamattu kertoo kuitenkin, että Jumalan kansa on kaikkina
aikoina rohjennut rukoilla Herraansa, ja mekin saamme rohjeta niin
tehdä. Mihin se perustuu?
1. Jumalan kansa rukoilee, koska Herra on astunut alas meidän
luoksemme ja koska hän on suuri armossa ja uskollisuudessa
Jos meidän olisi lähestyttävä elävää Jumalaa ilman uskoa ja ilman
hänen sanaansa ja lupauksiaan, ei rukouksemme olisi Jumalalle otollinen. Me keksisimme omia jumalanpalvelusmenojamme, joista Vapahtaja lausuu tuomionsa: "Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan,
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mutta heidän sydämensä on minusta kaukana; mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä" (Matt. 15:8–
9). Rukoilemisemme olisi aivan turhaa, kuten on kaikki pakanoitten
ja väärien kristittyjen uskonnolliset harjoitukset. Niin syvä on meissä
oleva syntiturmelus, ettei mikään meidän keksimämme jumalanpalvelus ole otollista.
Tekstimme lausuu erikoisen sanan: "Niin Herra astui alas pilvessä." Jumala verhosi suuren kirkkautensa pilveen, niin ettei se surmannut Moosesta, Jumalan miestä ja esirukoilijaa. Antaessaan sanansa Jumala astui alas sinne, missä me olemme. Kun Jumalan Poika,
iankaikkinen valo ja Jumalan kirkkauden säteily, tuli ihmiseksi, hän
ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä
ja otti orjan muodon ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin
ihminen. Jumala alentui sellaiseksi, jota ihminen, vieläpä syntinen
ihminen, saattaa kuolematta lähestyä. Hän ensiksi lähestyi meitä. Hän
tuli meidän luoksemme, tänne alas, missä me synnin tähden olemme.
Hän tuli tänne itse syntiin syyllistymättä.
Kristuksen ihmiseksi tuloon yhdistyi vielä suurempi alentuminen
kuin se, kun hän tuli pilvessä alas Mooseksen luo. Sillä Kristus tuli
Uuden liiton takaajana (Hebr. 7:22) maksamaan maailman syntivelat,
joita se ei itse pystynyt maksamaan. Hän otti päälleen meidän syntimme, kantoi ne ruumiissaan ristin puulle ja kärsi niiden tuottaman
rangaistuksen Jumalan edessä. "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti
maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja
hän uskoi meille sovituksen sanan" (2 Kor. 5:19).
Kristuksen lunastukseen perustuu syntien anteeksisaaminen. Se
on hankittu koko maailmalle. Jumala tarjoaa sitä armonvälineissä
kaikille, aivan jokaiselle, uskolla omistettavaksi. Meidän ei tarvitse,
meidän ei sovi emmekä me saa omilla yrityksillämme, hyvitysteoillamme, hartauden harjoituksillamme, emme edes rukouselämällämme tai millään muullakaan omalla toiminnallamme yrittää ansaita
syntien anteeksisaamista. Se on jo Kristus hankkinut. Siihen ei voi
eikä saa yrittää mitään lisätä. Koko pelastuksemme on yksin Kristuksen ansiota. Se on meille annettu lahjaksi jo pyhässä kasteessa, ja jatkuvasti sitä jaetaan meille evankeliumin sanassa ja myös Herran pyhässä ehtoollisessa. Pyhä Henki on synnyttänyt sydämiimme uskon
Jeesukseen. Se ottaa vastaan armon. Syntien anteeksiantamuksen
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omistaminen on liittänyt meidät Jumalaan. Hän on taivaallinen
Isämme, me olemme hänen lapsiansa ja hänen kansansa jäseniä. Vieläpä Pyhä Kolmiykseys asuu sydämissämme. Meillä on lupa kutsua
häntä Isäksemme, niin kuin lapsi lähestyy armasta isäänsä.
Tekstimme lausuu: ”Herra, Herra on laupias ja armahtavainen
Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy
armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit." Jumalan vihaa pelkäävä arka sielu saa rohkaistua uskomaan pitkämieliseen, armossa ja uskollisuudessa suureen Jumalaan. Hän ei
kadu kutsumistaan eikä tee tyhjäksi kasteen armoliittoa. Hän antaa
tuhlaajalapsille synnit anteeksi. He saavat palata takaisin synnin ja
epäuskon retkiltä Isän kotiin. Yhtä suuri on Jumalan armo joka päivä
niillekin, jotka ovat saaneet armon säilyttää uskon.
Taivaan Isä palauttaa tuhlaajalapsen mieleen, miten hyvä oli olla
Isän kodissa. Hänen rakkautensa vetää lapsen kotiin. Isä tulee vastaan
ja sulkee lapsen syliinsä ja ottaa hänet luokseen. Hän järjestää paluujuhlan, jossa syödään Isän pöydästä Isän armoherkkuja. Alamme soperrella rukouksiamme taivaalliselle Isällemme. Ennen kuin ehdimme sanoa loppuun, mitä sydämellämme on, hän antaa meille monin
verroin enemmän kuin osaamme pyytää.
Mikä onkaan Jumalan kansan rukoillessa, kun Herra on suuri armossa ja uskollisuudessa. Kun Jumala astui alas ja tuli lihaan, hän
pysyi Jumalana eikä menettänyt jumaluuttaan. Kun hän puhuu meille
meidän ihmisten kielellä ja tulee meidän maailmaamme ja meidän
tasallemme, hän ei muuta sanaansa ja evankeliumiansa meidän ihmisten mielen mukaiseksi. Hän vaikuttaa uskoa sellaisella sanomalla,
joka on hullutus luonnolliselle ihmiselle, mutta kuitenkin todellisuudessa suuri pelastava viisaus. Juuri siinä näkyy Jumalan suuruus armossa ja uskollisuudessa.
2. Jumalan kansa rukoilee, koska se elää
anteeksisaamisesta ja on Jumalan perintöosa
Jumalan kansa elää anteeksisaamisesta. Ennen kuin me osasimme
pyytää, Jumala antoi meille lupauksen Vapahtajasta, ja sitten aikanaan täytti lupauksensa. Jo ennen kuin me osasimme mitään anoa, Isä
hyväksyi Poikansa sijaisuhrin ja antoi maailmalle synnit anteeksi.
Mistä sen tiedämme? Siitä, että hän herätti kuolleista Kristuksen, jo-
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ka oli ottanut maailman syntitaakan sovittaakseen. Raamattu sanoo
selvästi: "Hänet on alttiiksi annettu meidän syntiemme tähden ja
kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden." Ja toisessa paikassa: "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä
kanssa eikä hän lukenut heille heidän rikkomuksiaan ja hän uskoi
meille sovituksen sanan." Se, että Jumala jätti synnit ja rikokset lukematta, on aivan samaa kuin että hän antoi ne anteeksi.
Saamme olla varmoja syntien anteeksisaamisesta sen tosiasian
nojalla, että Kristus on jo lepyttänyt Jumalan vihan ja Jumala on antanut anteeksi.
Miksi Vapahtaja rukoili: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät
tiedä, mitä he tekevät"? Hän rukoili niin, koska Jumala tahtoo, että
jokainen tulisi tuntemaan totuuden ja pelastuisi. Hän haluaa, että jokainen henkilökohtaisesti ottaisi uskolla vastaan sen armon, joka on
valmiina Kristuksessa. Ihminen vastustaa luonnostaan Kristusta ja
hänen asiaansa. Sanan syvimmässä, varsinaisessa mielessä hän ei tiedä, mitä tekee. Tarvitaan Pyhän Hengen työ, että ihminen kääntyisi ja
omistaisi anteeksiantamuksen. Sitä Jeesus rukoili ristiinnaulitsijoilleen ja meille kaikille.
Mutta miksi me rukoilemme: anna meille anteeksi? Miksi? Miksi
Mooses rukoili: ”Herra, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä,
niin käyköön Herra meidän keskellämme. Sillä tämä on tosin niskurikansa, mutta anna anteeksi meidän pahat tekomme ja syntimme ja
ota meidät perintöosaksesi." Mooses ymmärsi, että armo ja kääntymys tulevat vain Jumalalta. Kun hän uskoi armolliseen Jumalaan,
totta kai hän rukoili omasta ja kansansa puolesta syntien anteeksisaamista siltä, jolla se on. Se oli uskon rukous.
Kun mekin pyydämme syntejämme anteeksi, emme tee sitä epävarmuudessa, vaan lausumme uskon rukouksen, tietäen, että myös
saamme anteeksi. Rukouksemme ei vasta hellitä Jumalaa antamaan
anteeksi, vaan sen on jo tehnyt Kristuksen sovitustyö. Jumala antaa
mielellään anteeksi.
Miksi Vapahtaja opetti rukoilemaan: "Anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat
meitä vastaan rikkoneet." Ensiksikin siksi, että syntisinä tarvitsemme
joka päivä anteeksisaamista. Toiseksi siksi, että tämä rukouspyyntö
olisi joka päivä ja joka aika meidän sydämemme huokauksena ja sel-
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vin sanoin sopertelisimme tätä rakkainta rukousta. Kolmanneksi siksi, että me anteeksisaaneina itsekin olisimme armollisia lähimmäisillemme. Neljänneksi siksi, että joka päivä koettelisimme itseämme,
elämmekö armosta vai olemmeko unohtaneet saaneemme itse anteeksi ja tulleet armottomiksi muita kohtaan. Viidenneksi vetoamme
siihen, että samoin kuin Kristuksen Kirkko antaa vihollisilleen anteeksi, Jumala antaessaan anteeksi ei kysy meidän pyhitystämme,
vaan vanhurskauttaa jumalattoman, koska Kristus on kuollut vihollistensa edestä. Isä meidän rukousta näet rukoilevat Kristuksen opetuslapset. Siinä "me" ovat hänen Kirkkonsa.
Mooses kutsuu Jumalan kansaa hänen "perintöosakseen". Israelin
heimolla oli kullakin oma perintöosansa, joka kulki polvesta toiseen
samalla heimolla. Kun olemme Jumalan perintöosa, kuulumme Jumalalle polvesta toiseen. Saamme nähdä tämän maailman kansoineen
ja heimoineen, kielineen ja sukukuntineen yhtenä Aadamin heimona.
Lupaus Vapahtajasta, jonka Jumala antoi Aadamille, on toteutunut.
Nyt evankeliumi kuuluu viedä koko maailmaan. Kaikkialta Jumala
korjaa satoa iankaikkiseen elämään.
Saamme myös nähdä, mitenkä Jumalan uskollisuus vetää epäuskoisia kääntymykseen ja Jumala säilyttää omansa uskossa polvesta
toiseen omienkin sukujemme keskellä. Voimme rukoilla armon kirkastumista omaisillemme Jumalan lupausten varassa. Toisia palaa
Jumalan luo kuolinvuoteellaan, toisia jo lapsina ja nuoruudessa, toisia
aikuisiässä. Saamme kiittää Jumalaa siitä, että hänen evankeliuminsa
on Jumala voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi.
Onhan sinullekin rakas armon evankeliumi? Onhan sinunkin sydämesi pyyntö saada synnit anteeksi? Ovathan sielut ja heidän pelastumisensa sinunkin esirukouksesi aihe?
Tampere 23.1.1999. Virret VK 1938: 422:1–3; 112; 415:l 5,6; 185; 216.
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"Millainen tämä on, kun sekä tuulet
että meri häntä tottelevat?"
Neljäntenä sunnuntaina loppiaisesta. I vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Jeesus astui venheeseen, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja
katso, järvellä nousi kova myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin;
mutta hän nukkui. Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen: "Herra,
auta, me hukumme." Hän sanoi heille: "Te vähäuskoiset, miksi olette
pelkureita?" Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja järveä, ja tuli aivan
tyven. Ja ihmiset ihmettelivät ja sanoivat: "Millainen tämä on, kun sekä tuulet että meri häntä tottelevat?" Matt. 8:23–27.
Kova myrsky raivosi ja uhkasi hukuttaa opetuslapset aaltoihin. Äkkiä
Vapahtajan sanan voimasta kaikki asettui. Jeesus tyynti sekä tuulet
että meren. Hän teki ihmeteon, jonka nähdessään kansa sanoi: "Millainen tämä on, kun sekä tuulet että meri häntä tottelevat? Teko kohdistui luontoon. Se pelasti opetuslasten hengen ja varjeli heidät apostolin virkaa varten Kristuksen Kirkon hyväksi. Kristityt ovat kaikkina
aikoina kokeneet, miten ihmeellisellä tavalla Vapahtaja huolehtii uskovistaan ja varjelee Kirkkonsa.
Vaikka aallot haahtees lyö,
Upottaa sua ei voi tyrskyt,
Eikä peittää kuolon yö.
Jeesus matkassa kun on,
Siion, ole pelvoton.
Haahtesi hän rantaan johtaa,
Vaikka mitkä vaiheet kohtaa.
Karoly Jeszensky. VK 1938 nro 168:2.

Kiitollisina mekin haluamme kysyä: Millainen tämä Jeesus on,
joka niin ihmeellisesti varjelee Kirkkonsa?
Jeesus Kristus on ainutlaatuinen persoona
Toista samanlaista kuin Jeesus Kristus ei ole. Hän on tosi Jumala
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ja tosi ihminen, jumalihminen yhdessä ja samassa persoonassa.
Tekstimme kuvaa meille hänen ihmisyytensä selkeällä tavalla.
Hän astui veneeseen, nukkui, nousi. Hänellä oli paikka veneessä, eikä
kukaan veneessä eikä rannalla olijoista asettanut kysymyksenalaiseksi hänen ihmisyyttään.
Tekstimme kuvaa meille selvästi myös hänen jumaluutensa. Se
tulee ilmi hänen ihmeteostaan. Sitä ei voinut millään ennen koetulla
selittää. Tuulen tapana on tyyntyä hiljalleen. Myrskyn jälkeen aallot
jatkavat matkaansa maininkeina heikentyen vasta vähitellen. Nyt sen
sijaan, kun Jeesus nuhteli tuulia ja järveä, tuli aivan tyven. Veneessä
ja rannalla olijat havaitsivat tämän erikoisuuden, ja kansa ihmetteli:
"Millainen tämä on, kun sekä tuuli että meri häntä tottelevat?"
Jeesuksen muutkin ihmeteot kertoivat samaa. Ne olivat saarna siitä, että suuri profeetta oli ilmestynyt kansan keskelle. Kun Vanhan
testamentin profeetat toimivat, he tekivät ihmeensä Herran nimessä.
Jeesuksen toiminta erosi heidän toiminnastaan ratkaisevasti siinä,
ettei hän tarvinnut ketään ylempää kehen vedota. Hän tosin saattoi
todistaa, että Isä oli hänet lähettänyt. Mutta hän myös todisti, että hänen tekonsa olivat Isän tekoja ja että hän ja Isä olivat yksi. Hän sanoi:
"Jos minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua. Mutta jos minä
niitä teen, niin, vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun tekojani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte Isän olevan minussa ja
minun olevan Isässä" (Joh. 10:37–38). Jeesuksen teot osoittivat hänet
Jumalan Pojaksi.
Jeesuksen persoona eroaa kaikista muista siinä, että hän on samalla kertaa tosi Jumala ja tosi ihminen. Jeesuksen elämässä ei ollut sellaista hetkeä, jona hän olisi ollut vain joko pelkkä Jumala tai pelkkä
ihminen. Niinpä myös kaikki ne teot, jotka hän teki, olivat samalla
sekä Jumalan Pojan että Ihmisen Pojan tekoja. Vieläpä hänen jumaluutensa ja ihmisyytensä välillä oli niin likeinen yhteys, että Raamattu sanoo hänen vertansa Jumalan Pojan vereksi (1 Joh. 1:7) ja hänen
kuolemaansa kirkkauden Herran ristiinnaulitsemiseksi (1 Kor. 2:8).
Tämä jumalveri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
Kristus on ainutlaatuinen meidän lunastuksemme tähden
Miksi Jeesus on ainutlaatuinen? Tähän on kristillinen Kirkko iki-

336

"Millainen tämä on, kun sekä tuulet että meri häntä tottelevat?"

vanhasta vastannut Nikaian tunnustuksessa: "... joka meidän ihmisten
tähden ja meidän autuutemme tähden astui alas taivaista ja otti miehuuden Pyhän Hengen kautta neitsyt Mariassa." Tämä asia on uskoville aina ollut aivan selvä. Hän ei tullut ihmiseksi itsensä tähden,
vaan meidän ihmisten autuuden tähden. Sen Jumala ilmoitti jo Joosefille: "Hänelle on annettava nimi Jeesus, sillä hän on Vapahtava kansansa heidän synneistänsä" (Matt. 1:21).
Apostoli Paavali puhuu tästä asiasta Filippiläiskirjeessään, kun
hän sanoo: Kristus Jeesus "ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto,
katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan hän tyhjensi itsensä
ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin
olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti" (Fil. 2:5–8).
Tämä merkitsee sitä, että Jeesus oli kaiken aikaa Jumala, mutta hän ei
aina käyttänyt sitä kirkkautta, joka hänellä Jumalana oli. Ihmiset näkivät hänessä päällepäin pelkän ihmisen eivätkä he voineet tuntea
häntä Jumalan Pojaksi muuta paitsi hänen teoistaan.
Kristuksen itsensä nöyryyttämiseen kuului vielä kuuliaisuus.
Raamattu puhuu yhdestä Kristuksen kuuliaisuudesta, joka jatkui ihmiseksi tulosta aina ristin kuolemaan asti. Hän oli kuuliainen Isän
tahdolle. Tähän kuuliaisuuteen kuului myös se, että hän välistä antoi
jumaluutensa näkyä teoissaan ja puheissaan. Kuuliaisuus oli lainalaisena olemista, kuten Paavali lausuu: "Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,
lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan" (Gal.
4:4–5). Meidän autuutemme ja lunastuksemme vuoksi hän oli lainalainen ja kuuliainen. Hän oli kaikessa ilman syntiä.
Jotkut sanovat, että Kristuksen tuli täyttää laki itsensä tähden, koska hän oli ihminen. He unohtavat silloin, kenestä tässä oikein on kysymys. Kristus ei ole pelkkä ihminen, vaan samalla tosi Jumala. Jumala on lain yläpuolella. Meille ihmisille on laki annettu. Me olemme velvolliset sen täyttämään. Meidät Jumala on kerran asettava
eteensä ja meiltä hän on vaativa lain täyttämyksen. Raamattu sanoo:
"Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme"
(Room. 14:12). Kristuksen sen sijaan ei tarvitse viimeisenä päivänä
tehdä tiliä, vaan hän on itse tuomari. Kristus on lain herra, niin kuin
hän sanoo: "Ihmisen Poika on siis sapatinkin herra" (Mark. 2:28).
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Hän ei ole vain sapatin herra, vaan koko lain herra.
Miten voimme selviytyä, kun on tili tehtävä? Jos meidän on astuttava omassa likaisessa vanhurskaudessamme Jumalan eteen, emme
mitenkään selviydy, vaan joudumme tuomittaviksi. Sen sijaan kun
turvanamme on Herra Kristus, joka täytti lain sekä pyhästi eläen että
kärsien syntiemme rangaistuksen, emme joudu tuomittaviksi, vaan
olemme siirtyneet kuolemasta elämään. Niinhän Jeesus on luvannut:
"Totisesti, totisesti, minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja
uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä,
eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan hän on siirtynyt kuolemasta elämään" (Joh. 5:24).
Kristus on ainutlaatuinen voidaksensa olla meidän Vapahtajamme.
Ihminen oli lain rikkonut, ihmisen tuli se korjata ja rangaistus siitä
kärsiä. Kun kukaan ei siihen pystynyt, Jumala itse tuli ihmiseksi,
meidän edesvastaajaksemme ja sijaiseksemme. Ihmeellinen totuus!
Kukapa voisi sen syvyydet luodata! Lapsenomaisessa uskossa saamme iloita siitä, että kaikki on täytetty. Mitään ei puutu siitä, mitä autuuteemme tarvitaan. Tämä kaikki on nyt Kristuksessa, jossa "jumaluuden koko täyteys asuu ruumiillisesti" (Kol. 2:9).
Jeesus Kristus on ainutlaatuinen suojellakseen
Kirkkoaan ja viedäkseen sen taivaan rauhaan
Kun opetuslapset seurasivat Jeesusta, he joutuivat myrskyyn. Tämä on havainnollinen kuva siitä, mitä tapahtuu, kun Jeesusta seurataan. Uskova kokee monenlaista ahdistusta, ristiä ja vaivaa uskonsa
tähden. Hän seuraa Vapahtajaansa yhdessä toisten opetuslasten kanssa ja kokee Kristuksen Kirkon ristinalaisuutta. Välistä nousee myrsky, joka on upottaa laivan. Niin Vapahtaja kurittaa meidän syntistä
luontoamme, ettemme luule omin voimin ja oman viisautemme turvin selviävämme. Mutta saamme kääntyä Vapahtajan puoleen ja sanoa: "Herra, auta, me hukumme."
Aikansa myrsky heittelee purttamme. Hätäännymme, ehkä aiomme tehdä jo inhimillisiä ratkaisuja, joku ehkä harkitsee jättävänsä
kaiken. Tosin olisi mieletöntä jättää vene, silloinhan varmasti hukkuisi. Vapahtajan täytyy muistuttaa: "Te vähäuskoiset, miksi olette
pelkureita?" Mutta "ajalla synkimmällä hän rientää auttamaan" (VK
1938 nro 176:1).
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Tämä ei ollut ainoa kerta, kun opetuslapset joutuivat myrskyyn
Jeesuksen kanssa. Pietari, tuo rohkea uskon mies, oli menettää uskonsa ja alkoi vajota. Mutta aina Jeesus varjeli ja pelasti. Toteutui
Raamatun sana: "Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos
virtojen läpi, eivät ne sinua upota" (Jes. 43:2). Nytkin Herra nuhteli
tuulia ja merta ja tuli aivan tyven. Hän, joka vei myrskyn keskelle,
myös pelasti siitä.
Aivan eri asia on rukoilla varjelusta ja kuitenkin oma-aloitteisesti
syöksyä myrskyn kitaan eli antautua kaikenlaisten opintuulien tai
muun jumalattomuuden vietäväksi. Se on Jumalan kiusaamista. Kuka
tietää, onko niiltä teiltä koskaan paluuta.
Jos siis aiot olla Jeesuksen seurassa, varaudu siihen, että myrsky
nousee ja Kristuksen kirkkolaiva heittelehtii aalloissa. Silloin myös
tiedät, että sinun on pysyttävä laivassa, huudettava avuksesi Herraa
Kristusta ja luotettava siihen, että laiva varjeltuu haaksirikolta ja pääsee satamaan.
Se kirkkolaiva, jossa on pysyttävä, on pyhä yhteinen seurakunta.
Siihen pitäydymme Kirkon puhtaiden tuntomerkkien perusteella.
Voit kestää myrskyssä, kun perusasiat ovat sinulla selvillä. Nämä
perusasiat ovat Kristus ja hänen lunastustyönsä. Sinulla on omantunnon rauha, koska syntisi ovat anteeksi annetut armosta, yksin Kristuksen tähden. Olet varmasti selviytyvä, koska laivan kapteenina on
Kristus, kaikkivaltias.
Raivotkoon viha siis aaltojen
Tai henkien taikkapa ihmisten,
Ei hätää, kun tullut vain laivahan,
On Valtias maan, meren, taivahan!
Saan kaikki mä tahtooni taipumaan.
Rauhaa vaan, rauhaa vaan!
Mary A. Baker. SK 1961 nro 354:1.

Jeesus johdatti omansa myrskyyn. Muistakaamme, että hän vei
heitä välistä myös häihin, pitoihin ja kuulemaan sanoja, joita ei koskaan aikaisemmin ollut puhuttu. Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen
hän vei kerran kirkastusvuorelle, jossa heidän oli hyvä olla. Aina he
saivat olla armahdetun syntisen paikalla. Toisinaan he joutuivat vas-
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tustajien pariin. Heidän uskonsa koeteltiin ja koettelemuksissa karaistiin. Mekin saamme kokea jotakin samantapaista: juhlaa ja arkea, iloa
ja murhetta, tyyntä ja tuulta. Turvallisesti saamme Jobin kanssa lausua: "Otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan
pahaakin?" (Job 2:10). Lopullisena määränpäänä on kuitenkin hyvä,
nimittäin Jumalan lasten autuus taivaassa.
Siellä riemun maassa taivaan,
Alta vaivan
Päästyä
Sua kiitetään
Siell' ei aalto uhkaa laivaa,
Synnin vaivaa
Siel' ei itke yksikään.
Elsa Christina Holmsten. VK 1938 nro 456:5.
Tampere 3.2.1996.
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Usko voittaa pelot
Neljäntenä sunnuntaina loppiaisesta. II vuosikerta. Epistolateksti.

Uskon kautta pitivät Mooseksen vanhemmat häntä heti hänen syntymänsä jälkeen kätkössä kolme kuukautta, sillä he näkivät, että lapsi
oli ihana; eivätkä he peljänneet kuninkaan käskyä. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta faraon tyttären pojan
nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan
kansan kanssa kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa, katsoen "Kristuksen pilkan" suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet; sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Uskon kautta hän
jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa; sillä koska hän ikään
kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Hebr. 11:23–27.
Usko, tuo ihmeellinen Jumalan teko, saa aikaan suuria. Usko katselee
Pyhän Raamatun sanaa seuraten Jumalan Poikaa, ihmiseksi tullutta,
ristillä riippunutta, haudasta ylösnoussutta ja taivaaseen astunutta, ja
omistaa hänet Vapahtajaksi. Niin sydämemme, joka pelkää Jumalan
vihaa ja vapisee hänen lakinsa edessä, vapautuu peloista ja löytää
Jumalan rauhan ja saa varmuuden siitä, että kaikki syntimme ovat
anteeksiannetut Kristuksen veressä ja että mekin, suuret syntiset,
olemme lunastetut ja saamme kerran käydä sisälle taivaan ilojuhlaan.
Tekstimme puhuu meille Mooseksesta. Hän oli eräs Vanhan testamentin suuria uskon miehiä Jumalan armosta. Usko on kuitenkin
laadultaan ja olemukseltaan samanlainen kaikilla, vaikka se voi olla
vahvempi tai heikompi eri uskovilla. Jokaisella usko on epäuskon
vastakohta. Pelastava usko itsessään käyttäytyy kaikilla samalla tavalla. Se hylkää epäuskon ja luottaa Jumalaan. Vieläpä on sellainen
sääntö olemassa, että heikko usko saa vahvistusta toisten vahvemmasta uskosta ja hyvästä uskon esikuvasta. Niin Mooses, tuo uskon
suuri sankari, tulee tekstissämme vahvalla uskollaan heikkouskoisille
uskon vahvistukseksi. Mooses joutui hyvin vaikeisiin tilanteisiin,
mutta kun hän uskoi Jumalaan ja pelkäsi häntä, hän voitti ihmispelon
ja kesti. Opimme Moosekselta, että usko voittaa pelon.
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1. Usko voittaa vallanpitäjien pelon
Kristitty kunnioittaa lakia ja esivaltaa, ja on valmis Jumalan tähden alistumaan kaikkeen, mikä ei ole Jumalan sanaa vastaan. Mutta
Jumalan sana on enemmän kuin ihmiset. Tunnettu on apostolien sana: ”Jumalaa tulee totella enemmän kuin ihmisiä” (Apt. 5:29). Näin
sanoivat Johannes ja Pietari, kun heitä vaadittiin lopettamaan evankeliumin julistaminen. Jos esivalta vaatii jotakin sellaista, mihin Jumalan sanan tähden ei saa suostua, se ei toimita esivallan virkaa Jumalan
arvovallalla, vaan toimii "ihmisinä".
Tämä totuus oli uskoville tuttu ammoisista ajoista lähtien. Tekstimme mainitsee Mooseksen vanhemmat, kuinka he uskon kautta faraon vihaa pelkäämättä suojelivat vastasyntynyttä poikaansa ja kätkivät hänet kolmeksi kuukaudeksi. Farao oli käskenyt, että kätilöiden
oli surmattava kaikki israelilaisten vastasyntyneet poikalapset. Mutta
kun he olivat jumalaapelkääviä, he eivät niin tehneet. Kun farao oli
näin julma, oli odotettavissa, että hän olisi julma myös niitä vanhempia kohtaan, jotka yrittäisivät säästää poikansa hengen.
Mooseksen vanhemmat olivat Leevin sukua ja aivan tavallisia
ihmisiä israelilaisten joukossa. Heidän peloton toimintansa lapsen
pelastamiseksi on varmasti kerrottu meille siitä syystä, ettemme ajattelisi, että Jumalan sanasta kiinni pitäminen vastoin hallitsijan tahtoa
voisi koskea vain korkeassa asemassa olevia. Se on kerrottu myös
siitä syystä, ettemme ajattelisi Jumalan tahdon noudattamisen olevan
merkityksetöntä, kun on tavallisista ihmisistä kysymys. Mooseksen
vanhempien toiminnan kautta pelastui poika, josta tuli Israelin kansan johtaja ja profeetta. Se vaikutti Jumalan kansan kaikkiin vaiheisiin sen jälkeen ja mahdollisti osaltaan Jumalan monet suunnitelmat
ja Messias-lupausten toteutumisen. Jos Jumala siunasi jo kaikkia jumalaapelkääviä kätilönaisia, niin vielä valtavampi siunaus nousi
Mooseksen syntymäkodista, hänen vanhemmistaan ja isosisko Mirjamista.
Jumala johdatti Mooseksen elämää siten, että hänestä tuli faraon
tyttären ottopoika, prinssi. Se merkitsi korkeata asemaa, kunniaa, valtaa, rikkautta. Kun Mooses kieltäytyi siitä myöhemmin ja omaksui
Israelin johtajan aseman, se merkitsi vastaavasti suuren luokan asioita: faraon suurta vihaa ja lopulta sotajoukkojen takaa-ajoa. Uskon
kautta Mooses jätti Egyptin pelkäämättä faraon vihaa.
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Vaikka ihmisillä voi olla suurikin valta, he eivät voi päästä yli
sen, mihin Jumala on rajan pannut. Uskova luottaa siihen, että Jumala
on kaiken yläpuolella. Jos Jumala sallii joksikin aikaa, lyhyemmäksi
tai pidemmäksi, pahan päästä valtaan, on uskon tunnustajilla kaikessa
lohdutus. Jeesus sanoi: ”Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä,
joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin” (Matt. 10:28).
Apostoli Paavali löysi lohdutuksen marttyyrikuoleman uhatessa ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta elämästä. Hän sanoo: ”Sillä minut jo
uhrataan, ja minun lähtöni aika on jo tullut…Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari,
on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös
kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat” (2 Tim. 4:6,8).
Usko tekee rohkeaksi seuraamaan Jumalan sanaa ja Herran käskyjä asemastamme riippumatta. Jos olemme pelkureita, joudumme
kysymään, miten on uskon laita. Ilmestyskirjan lopussa on vakava
varoitus ja tuomio. Siellä sanotaan: ”Mutta pelkurien ja epäuskoisten
ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä,
joka tulta ja tulikiveä palaa ” (Ilm. 21:8). Kukapa meistä ei olisi ollut
pelkuri. Sen joudumme tunnustamaan. Pelkuruuttamme meidän tulee
katua ja pyytää anteeksi. Saamme turvautua uskossa armoon. Samalla
saamme pyytää, että Jumala antaisi meille tunnustusrohkeutta.
2. Usko voittaa häpeän pelon
Tekstimme lausuu Mooseksesta: ”Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta faraon tyttären pojan nimeä. Hän
otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa
kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa, katsoen 'Kristuksen
pilkan' suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet.”
Mooses ei pelännyt sitä häpeää, mikä seurasi hänen päätöksistään
hovissa ja kansan silmissä unohtamatta asian ulkopoliittista merkitystä. Egypti oli suurvalta ja näin merkittävät tapahtumat kiirivät ulkovaltojen tietoon. Mooses oli saanut korkeimman mahdollisen koulutuksen. Hänet ”oli kasvatettu kaikkeen egyptiläisten viisauteen” (Apt.
7:22). Loistava asema ja tulevaisuus odotti häntä. Mutta hän jätti kaiken ja tunnustautui köyhään orjakansaan, halveksittuihin paimento-
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laisiin, joilla oli eri Jumala, eri uskonto ja erilaiset tavat toisin kuin
egyptiläisillä. Jumalan kansan häpeä oli silloin ja on aina oleva sitä
samaa häpeää, jota Kristus kantoi, mutta se on sellainen häpeä, joka
antaa kunnian Jumalalle ja jota Jumala ei häpeä.
Usko voittaa häpeän pelon. Jopa se kääntää asian toisin päin. Pietari kirjoittaa: ”Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te
olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne” (1 Piet. 4:14). Olemme autuaita ja iankaikkisen elämän perillisiä. Emme joudu tuomiolla häpeään, vaan kuningasten Kuningas tunnustaa meidät omikseen. Tämä toivo on maailman sivu kannustanut
ristin kantajia.
Koi syö, ruoste raiskaa ja varkaat varastavat. Kuolemassa kaikki
maallinen jää tänne. Tämän tietävät kaikki, mutta uskovat osaavat
tehdä siitä sen johtopäätöksen, ettei omaisuuteen ja rikkauteen pidä
kiinnittää sydäntä. Sitä voi Herralle uhrata hänen valtakuntansa työhön, ja siitä voi tarvittaessa luopua, jos hyvä omatunto, Jumalan asia
ja lähimmäisen rakkaus sitä vaativat. Mooses jätti kaiken, sillä hän
osasi odottaa parempaa. Hänelle ”Kristuksen pilkka” oli suurempi
rikkaus kuin Egyptin aarteet. Hän käänsi katseensa kohti sitä palkintoa, jonka Kristus antaa. Tämä palkinto on Kristuksen ansio. Se on
iankaikkinen elämä, jolla Kristus kruunaa uskovansa. Jo nyt olemme
kuninkaita ja pappeja Kristuksen valtakunnassa. Kerran käy ilmi tämä valtakunta ja uskovien autuus kirkkaudessa. Kun Kristus on maksanut syntivelkamme, on meillä anteeksiantamus hänessä. Hänen verensä puhdistamina olemme otollisia hänen valtakuntaansa. Se ylittää
ihanuudessaan, kirkkaudessaan ja onnellisuudessaan kaikki kuvitelmat. Niin usko voittaa myös kuoleman pelon ja kääntää katseemme
sinne, minne Kristus on mennyt edeltä.
Mooses ei kääntänyt turhaan katsettaan taivaalliseen Kanaaniin.
Kirkastusvuorella hän ilmestyi yhdessä profeetta Elian kanssa ja puhui Jeesuksen kanssa hänen poismenostaan. Silloin häntä ei enää rasittanut Kristuksen häpeä eikä hänen kielensä ollut kankea puhumaan
Kristuksen uhrista ja rakkaudesta.
Vaikeitten sisäisten ja ulkonaisten taistelujen kautta Mooseksen
oli kuljettava, mutta koska hän ikään kuin näki sen, mikä on näkymätön, hän kesti.
Monen ahdistuksen kautta meidän on meneminen Jumalan valta-

344

Usko voittaa pelot

kuntaan. Meillekin luvataan kestäväisyys uskon kohdistuessa näkymättömiin, Jumalan armoon Kristuksessa ja taivasten valtakuntaan,
jossa Kristus hallitsee iankaikkisesti. Tämän uskon kautta Jumala antaa meille voiton ja hälventää ne pelot ja ikävät tunteet, jotka nousevat syntisestä lihastamme, maailmasta ja kiusaajan syytöksistä.
Pyydä uutta puhdistusta
Luona armolähtehen.
Pyydä voimaa, rohkeutta
Herran tunnustuksehen.
Herran tie on aina kaita,
Siksi täytyy muistaa sun:
Risti ensin, sitten kruunu,
Rauha jälkeen taistelun.
Lina Sandell. SK 1961 nro 322:7,8.
Tampere 5.2.2006. Virret VK 1938:196; 198; 205; 168:1,2,6,7; 555.
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Valhevehnävertaus – varoitus vihamiehen
kylvöstä
Viidentenä sunnuntaina loppiaisesta. II vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Tämän kaiken Jeesus puhui kansalle vertauksilla, ja ilman vertausta
hän ei puhunut heille mitään; että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo: 'Minä avaan suuni vertauksiin, minä tuon
ilmi sen, mikä on ollut salassa maailman perustamisesta asti. Sitten
hän laski luotaan kansanjoukot ja meni asuntoonsa. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: 'Selitä meille vertaus pellon lusteesta.' Niin hän vastasi ja sanoi: 'Hyvän siemenen kylväjä on
Ihmisen Poika. Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit. Niin
kuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman
lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja
hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon.'" Matt. 13:34–
43.
Jeesus kertoi opetuslapsilleen kaksi eri kylväjävertausta.
Toisessa vertauksessa kylväjä kylvää siementä ja siemenet putoilevat eri paikkoihin: tien oheen, kallioperälle, orjantappuroihin ja hyvään maahan. Tässä vertauksessa siemen on Jumalan sana. Toiset
hylkäävät sen heti kohta, toiset uskovat vain ajaksi, mutta on myös
niitä, jotka uskovat sanan, jäävät sen varaan ja pelastuvat iankaikkiseen elämään.
Toisessa vertauksessa Jeesus kertoo miehestä, joka kylvi hyvän
siemenen peltoonsa, mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä
tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Kun laiho kasvoi, lustekin tuli näkyviin. Tämä aiheutti hämmästystä palvelijoiden keskuudessa, jotka kyselivät: "Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?"
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Tätä toista vertausta Jeesus nyt selittää meille tekstissämme ja
vastaa kysymyksiin: Kuinka on mahdollista, että oikeasta kylvöstä
huolimatta pelto kasvaa vehnän ohella valhevehnääkin? Mitä sille on
tehtävä?
1. Kuinka on mahdollista, että siellä, missä on oikea Jumalan sana ja uskovien seurakunta, on myös epäuskoisia kaikenlaisine
käsityksineen ja harhoineen?
Kun Jeesus selitti tämän vertauksen, hän selvästi sanoi, että pelto
on maailma. Se ei ole siis seurakunta, eikä Jeesus sano, että valhevehnä saa vapaasti rehottaa seurakunnassa. Muilla opetuksillaan Jeesus toi esiin, kuinka on toimittava katumattomien julkisyntisten ja
harhaoppisten suhteen. He eivät ole Seurakuntaa, vaan he ovat sen
ulkopuolella. Palaamme tähän asiaan lähemmin myöhemmin.
Kun Jumalan sanaa saarnataan puhtaasti, se kokoaa ympärilleen
Jumalan Seurakunnan, joka toistuvasti, jatkuvasti, polvesta toiseen
käyttää sanaa ja sakramentteja.
Mutta tapahtuu, että kristittyjen kodeissa, joissa lapset kasvatetaan jumalanpelkoon ja joissa he antavat ihania uskon tunnustuksiakin, heistä osa menee maailmaan, toiset loppuiäkseen, toiset lyhyemmäksi tai pitemmäksi ajaksi. Heistä jotkut voivat omaksua jopa
mitä oudoimpia kristillisen uskon vastaisia pakanallisia ajatuksia.
Toiset tulevat kiedotuiksi himoihinsa elämään paheellisesti, toisten
ajatusmaailma pimenee niin, että he uskovat valheen ja pitävät sitä
suurena viisautena.
Tapahtuu, että sellaisetkin, jotka käyvät säännöllisesti sanankuulossa ja tunnustavat uskonsa, jättävät puhtaan sanan ja mieltyvät johonkin muuhun, kuka mihinkin, tai tekevät tekoja, jotka murehduttavat ja karkottavat Pyhän Hengen, mutta eivät kadu tekemisiään, vaan
puolustelevat niitä ja jäävät epäuskoonsa.
Lustetta on vehnäpellossa. Se ei johdu Jumalasta eikä hänen sanastaan. Sitä eivät ole kylväneet oikeauskoisen seurakunnan uskolliset paimenet, vaan Vapahtajamme sanoo selvästi, että sen on tehnyt
vihamies, tuo kiusaaja, joka ärjyvän leijonan tavoin kulkee ympäriinsä etsien kenet saisi raateleviin hampaisiinsa.
Kunpa uskovat ymmärtäisivät, kuinka voimakas vihollinen meillä
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on, vihollinen, jolla ei ole rakkautta, vaan joka on täynnä vihaa, vihollinen, joka naamioituu valkeuden enkeliksi ja ymmärtäväiseksi ja
rakastavaksi hengeksi, mutta joka on ollut alusta asti valhettelija ja
murhaaja, joka turmelee ja tappaa sekä mielen, ruumiin että sielun ja
hävittää jumalanpelon ja oikean rakkauden!
Vihamies kylvää lustetta yöllä ihmisten nukkuessa. Yö on siellä,
minne Jumalan sanan kirkas valo ei tuo päivää. Pahin, tuhoisin kylvö
tapahtuu sellaisissa olosuhteissa, kun uskolliset paimenet ja seurakunnan jäsenet eivät ole tai edes voi olla paikalla pahan kylvöä estämässä. Tilaisuuksia pahan kylvölle kyllä löytyy. Elämä on kerta
kaikkiaan sellaista, ettei ulkoapäin voida ketään varjella sen varjopuolilta. Itse kunkin on valvottava, kammottava pahaa ja pidettävä
kiinni Jumalan sanasta sekä torjuttava sydämen tasolla pahan kylvö.
Jokainen on itse vastuussa siitä, mitä ottaa vastaan. Jumala ei ole
epäuskoon syyllinen, vaan vihamies ja ihminen itse, joka antaa itseään petkuttaa.
2. Mitä valhevehnälle on tehtävä?
Vertauksessa palvelijat sanoivat perheenisännälle: "'Tahdotko,
että menemme ja kokoamme sen?” Mutta hän sanoi: ”En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempain
kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani."
Jumala, joka oli säätänyt Vanhan testamentin ajaksi Israeliin
voimakeinot harhaoppisten ja julkijumalattomien hävittämiseksi, sääti toisen järjestyksen Uuteen liittoon. Nyt Kristuksen Kirkko ei saa
enää tarttua miekkaan eikä käyttää maallisia rangaistuksia. Niiden
käyttö kuuluu maalliselle esivallalle ajallisen elämän asioissa. Sen
sijaan kristillisen kirkon tulee torjua ja kumota harhaoppiset Jumalan
sanalla ja sulkea katumattomat ja lihan mukaan julkeasti vaeltavat
syntiset pois seurakunnasta ja synninpäästön sijaan sitoa heidät synteihinsä, jotta he katuisivat ja kääntyisivät. Tämän tulee tapahtua ilmitulleiden tosiasioiden perusteella. Kristuksen lampaan tulee seurata
Kristuksen ääntä, mutta paeta vierasten ääntä.
Se peruste, jolla Kristus kieltää valhevehnän nyhtämisen eli ihmisten tappamisen, on se, ettei sen mukana menisi myös oikeata veh-
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nää. Meidän ihmisten on näet mahdotonta nähdä sydämiin emmekä
voi tietää, mikä kunkin lopullinen kohtalo on. Vasta viimeisenä päivänä tulee ilmi, ketkä ovat vehnää, ketkä valhevehnää, ja silloin vasta
on erottelun aika. "Elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet
ovat enkelit. Niin kuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on
tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he
kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja
jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä
on oleva itku ja hammasten kiristys."
Mitään epäpyhää ei pääse taivaaseen, ja niin on hyvä.
Täällä alhaalla uskovien kunnia ei näkynyt. Silloin on toisin, kun
synnin ruumis on riisuttu ja olemme pukeutuneet lopullisesti sekä
ruumiin että sielun puolesta Kristuksen kirkkauden pukuun. Kristus
sanoo siitä: "Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niin
kuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon."
Olet Kristuksen lunastama. Olet pyhässä kasteessa erotettu tästä
maailmasta Kristuksen pyhien joukkoon. Sinä, joka nyt huokaat synnin ruumiissa, mutta panet turvasi Jumalan armoon, kerran loistat
niin kuin aurinko taivaallisen Isäsi valtakunnassa. Tämä kaikki on
omaasi armosta uskon kautta ja tulee ilmi sinä päivänä, kun Vapahtajasi ilmestyy. Pidä siis suuntanasi taivas. Pysy sillä tiellä ja karta vihamiehen kylvöä kuin myrkkyä.
Armoon, armoon ainoastaan,
Suojaan suuren sovinnon.
Jeesus rakas, otat vastaan;
Annoit armotuomion,
Siihen tahdon turvata,
Jeesus, muista minua.
Juho Valve. SK 1967 238:3
Tampere 9.2.2003.
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Kuka kestää Kristuksen päivän?
Kynttilänpäivänä. Profetia.
Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja
liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot.
Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun
hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten
he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Ja Herralle ovat
otollisia Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat niin kuin ammoin menneinä päivinä ja muinaisina vuosina. Mal. 3:1–4.
Kynttilänpäivää vietetään se muistoksi, kun neitsyt Maria ja Joosef
veivät poikansa Jeesuksen Jerusalemiin asettaakseen hänet Herran
eteen ja uhratakseen, kuten Mooseksen laissa oli säädetty. Siellä he
tapasivat vanhan Simeonin, joka iloitsi siitä, että hänen silmänsä olivat nähneet Vapahtajan. Nyt kaikkien katseiden tulee kiinnittyä Jeesukseen. Sillä hän on ainoa toivo. Vanha Simeon, samoin Joosef ja
Maria kestivät Herran tulemisen päivän. Kestämmekö me hänen tulemisensa? Se on kysymys, johon me tänään etsimme itse kukin tekstistämme vastausta.
1. Se, joka uskoo, että Kristus oli luvattu
Jumala oli valmistellut huolella Messiaan tulon maailmaan. Hän
oli antanut siitä toistuvia ja yhä tarkempia lupauksia noin neljän vuosituhannen ajan. Hän oli sitä varten antanut syntyä Israelin kansan ja
varjellut sen historian melskeissä. Jumala oli kutsunut sen omaksi
kansakseen, antanut sille Sanansa, säätänyt sille seremonialain ja antanut sille oman maan ja erottanut sen pakanakansoista. Vaikka Israelin kansasta suurin osa kulki epäuskon teitä, Jumala kuitenkin varjeli
sen keskuudessa jäännöksen, joka uskoi. Tämä jäännös oli todellinen
Israel, Israel lupauksen mukaan.
Kun Messias tuli, hän ei täyttänyt niiden toiveita, jotka eivät eläneet armosta, vaan jotka luulivat pelastuvansa omalla itsevalitulla
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hurskaudellaan ja uskonnollisuudellaan. He eivät kestäneet Herran
ilmestymisen päivää, vaan pahentuivat häneen. Niin sokeita he olivat,
että kun Jerusalemia hävitettiin vuonna 70 jKr. roomalaisten toimesta, niin he yhä odottivat messiastaan, joka vapauttaisi heidät roomalaisten vallasta ja antaisi heille maallisen vapauden ja kunnian.
Profeetta Malakia kirjoittaa tekstissämme: "Katso, minä lähetän
sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni." Jumalan
valmisteluihin kuului lähettää Messiaan edellä airut, joka kuulutti
hänen tuloaan. Tämä oli Johannes Kastaja. Hän valmisti tietä Messiaalle julistamalla parannusta ja aloittamalla kasteen syntien anteeksisaamiseksi. Monet Kastajan opetuslapsista liittyivät Jeesuksen seuraan ja muutamista heistä tuli apostoleja. Omavanhurskaat fariseukset
eivät kuitenkaan tunnustaneet syntejään eivätkä ottaneet vastaan kastetta Johannekselta. He luulivat tulevansa toimeen ilman armoa. Siksi
he eivät kestäneet sen paremmin Jumalan valtakunnan airuetta kuin
itse Kuningastakaan.
Kestämme sen tosiasian, että Messias on tullut maailmaan, jos
tunnustamme syntimme ja panemme turvamme häneen. Muuten pahennumme hänen valtakuntaansa ja evankeliumiin. Hän on syntisten
lohtu ja apu, jota ilman emme tule toimeen.
2. Kestämme, kun uskomme, että
Kristus tuli tekemään Uuden liiton
Jumala oli tehnyt liiton Aabrahamin kanssa ja vahvisti sen useita
kertoja sukupolvien saatossa hänen jälkeläisilleen. Erityisesti Jumala
sääti liittonsa Moosekselle. Se oli liitto, joka perustui Israelille annettuun lakiin. Sen oli määrä kestää hyvin pitkän aikaa. Kuitenkin sitä
piti seuraaman paremman liiton Messiaan myötä, jota tekstimme sanoo liiton enkeliksi. Siitä Raamattu sanoo: "Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton
välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. Sillä jos
ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle"
(Hebr. 8:6–7). Uusi liitto ei perustunut seremonialakiin. Sen Kristus
naulitsi ristille (Kol. 2:14). Siten Uuden liiton lähettiläs yhdisti ne
uskovat, jotka ovat Israelista, ja ne, jotka ovat pakanoista. Uuden liiton myötä Vanha liitto lakkasi olemasta ja samalla loppui Israelin
erityisasema ja sen teokraattinen hallitusmuoto. Sen jälkeen Israelin
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valtio on ajallisen elämän ja Jumalan kaitselmuksen piiriin kuuluva,
puhtaasti maallinen asia samalla tavoin kuin muidenkin valtioiden
olemassaolo. Se, että Jumala käyttää maallisia valtakuntia palvelemaan valittujen pelastumista, ei tee niistä hengellisiä.
Tekstimme sanoo Messiasta liiton enkeliksi eli lähettilääksi. Jumala lähetti näet Poikansa perustamaan Uuden liiton ja lakkauttamaan Vanhan. Sitä, että liiton enkeli pystytti Uuden liiton ja kumosi
Vanhan, eivät kaikki kestäneet. Ne juutalaiset, jotka odottivat vapauttajakuningasta, loukkaantuivat Jeesuksen puheeseen taivasten valtakunnasta. He halusivat maanpäällisen valtakunnan ja siihen sopivan
kuninkaan. Kysymys ei ollut ymmärryksen puutteesta. Pakanallinen
maaherrakin tajusi, ettei Jeesuksen puhe Jumalan valtakunnasta ollut
vaara keisarille, ja totesi: "En minä löydä mitään syytä tässä miehessä" (Luuk. 23:4). Kysymys oli siitä, millaista Messiasta odotettiin ja
haluttiin. Se Uusi liitto, jonka liiton enkeli perusti, oli anteeksiantamuksen liitto, kuten jo profeetta Jeremia oli ennustanut ja sanonut:
"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa
eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra.' Sillä he kaikki tuntevat
minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." (Jer.
31:33–34.)
Tällä sanomalla Herra puhdisti uskoviensa sydämet. Sitä edelsi
lain saarna, jolla hän teki tiettäväksi omalletunnolle, ettei ihminen voi
kelvata Jumalalle omassa vanhurskaudessaan. Tämä merkitsi Jumalan vihan kokemista ja omantunnon kauhuja. Ihminen ei voi saavuttaa jaloimmillakaan teoillaan Jumalalle kelpaavaa vanhurskautta,
vaan hän tarvitsee täyden armon. Sen Messias tuli meille hankkimaan.
Koska tämä anteeksiantamuksen sanoma ei kelvannut niille, jotka
hylkäsivät syntisten ystävän, monet eivät kestäneet hänen tulemustaan. Miten lie tänä päivänä niiden laita, jotka vielä ovat toisella jalallaan Vanhassa liitossa ja odottavat taivasten valtakunnan sijasta tuhatvuotista maanpäällistä valtakuntaa ja haluavat Israelin valtiolle
erityiskohtelun pitäen sitä Jumalan valittuna kansana ohi uskon ja
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armonvälineiden käytön? Kuka kestää sen, että Kristus naulitsi lain
ristille ja sen mukana myös seremonialain säädökset ja poisti Israelin
erikoisaseman? (Kol. 2:14.) Kuka kestää sen, että Kristus ylösnoustuaan istuutui Daavidin valtaistuimelle? (Apt. 2:30–31.)
On muistettava, että Messias oli oleva "kuin kultasepän tuli ja
niin kuin pesijäin saippua". Hän vanhurskauttaa syntisen lukemalla
hänelle hyväksi oman vanhurskautensa ja samalla uudestisynnyttää
hänet elävään toivoon. Sanoohan Raamattu: "Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut,
katso, uusi on sijaan tullut" (2 Kor. 5:17).
On niitä, jotka ajattelevat uskosta vanhurskauttamisen sellaiseksi,
jota ei välttämättä seuraa uudestisyntyminen. On myös niitä, jotka
vetoavat Jumalan edessä uudestisyntymiseensä hyläten sen, että Jumala julistaa jumalattoman vanhurskaaksi yksin Kristuksen tähden.
Molemmat ovat väärässä. Luterilainen tunnustus torjuu sellaisen uskonkäsityksen, että usko olisi vain historiallisten tapahtumien totena
pitämistä. Se sanoo osuvasti: "Emme me puhu joutavasta tiedosta,
jollainen on perkeleilläkin, vaan sellaisesta uskosta, joka nousee
omantunnon kauhuja vastaan sekä rohkaisee ja lohduttaa kauhun valtaan joutuneet sydämet... Tästä syystä me päättelemme, että meidät
vanhurskauttaa Jumalan edessä, sovittaa Jumalan kanssa ja uudestisynnyttää usko, joka katumuksessa tarttuu armonlupaukseen ja tekee todella eläväksi kauhistuneen ihmisen. Tällainen usko on varma
siitä, että Jumala on meille leppyinen ja suopea Kristuksen tähden."
(TK 1990, s. 1241,249 ja s. 146,386.)
3. Niissä, jotka kestävät, Kristus synnyttää otollisia tekoja
Tekstimme sanoo: "Hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi
kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Ja Herralle ovat otollisia Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat niin kuin ammoin menneinä päivinä ja muinaisina vuosina."
Leeviläiset hoitivat Vanhan liiton aikana papillisia tehtäviä. Uudessa liitossa oikeita Leevin poikia ovat kaikki uskovat, sillä he ovat
"kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuuskansa" (1 Piet. 2:9).
He ovat puhdistetut uskon kautta Kristukseen. He ovat saaneet kutsumuksen julistaa Herran väkeviä tekoja ja hallita Jumalan valtakunnassa Kristuksen alaisuudessa. Siihen kuuluvat kaikki ne hengelliset
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oikeudet, jotka Kristus on antanut Kirkolleen, ja kaikki, mitä niiden
hoitamiseen tarvitaan.
Uuden liiton tultua voimaan leeviläinen pappeus ja sen mukainen
jumalanpalvelusjärjestys lakkasivat. Kristus toi uuden järjestyksen.
Nyt uskovat paikallisissa seurakunnissa ylläpitävät julkista saarnavirkaa, jonka asiana on sanalla ja sakramenteilla hoitaa sielujamme. Uskovat "tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa". Tämä palvelus
on Herralle otollista.
Kristus moitti aikansa fariseuksia itse tehdystä, turhasta jumalanpalveluksesta (Matt. 15:9). Samoin apostoli Paavali nuhteli siitä (Kol.
2:23). On siis pysyttävä puhtaassa Jumalan sanassa ja harjoitettava
sen mukaista jumalanpalvelusta. On omalletunnolle vapauttavaa, että
saamme palvella Jumalaa hänen sanansa mukaan emmekä ole riippuvaisia ihmiskäskyistä. Se, joka ottaa itselleen vapauden poiketa Jumalan sanasta ja Uuden liiton järjestyksestä, ei ole kestänyt Herran
tulemisen päivää. Mutta se, joka Sanassa pysyy, kestää, sillä Herran
sana on armon ja totuuden sana. Sana on kalliopohja ja kestää, ja me
kestämme sen varassa.
Kirjoitettu 9.8.2006.
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Kynttilänpäivänä. Profetia. I vuosikerta.
.
Te väsytätte Herran puheillanne. Mutta te sanotte: "Miten väsytämme?" Siten, että sanotte: "Jokainen, joka pahaa tekee, on hyvä Herran silmissä, ja niihin hänellä on mielisuosio"; tahi: "Missä on tuomion Jumala?" Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra,
jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot. Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja
kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän
tuli ja niin kuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan
ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa.
Ja Herralle ovat otollisia Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat niin kuin
ammoin menneinä päivinä ja muinaisina vuosina. Mal. 2:17 – 3:1–4
Messiaan tuloon liittyi armon ohella myös tuomio
Tekstimme puhuu Messiaasta, joka tulee. Vanha testamentti liittää Messiaan aikaan usein tuomion lunastuksen lisäksi. Saatamme
sitä ihmetellä. Olemmehan kuulleet muun muassa Vapahtajan sanat:
"Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi" (Joh.
3.17). Kuitenkin Jeesus julisti myös lakia. Hän puhui hyvin ankarasti
aikansa fariseuksia, kirjanoppineita ja muita tekohurskaita vastaan.
Hän osoitti heille, ettei se tie, jota he kulkivat, ole iankaikkisen elämän tie, vaan kadotuksen tie. Jeesus joutui tähdentämään, että se tie,
joka vie elämään, on kaita ja vain harvat ovat ne, jotka sen löytävät.
Lavealla tiellä sen sijaan on paljon kulkijoita. Kyllä Jeesus puhui
myös tuomion sanoja. Tekstimme yhdistää Vapahtajan tulemukseen
sekä tuomion että armahduksen. Nämä molemmat sopivat täysin yhteen Jeesuksen julistuksen kanssa.
Omatekoinen uskonnollisuus on täydessä ristiriidassa Kristuksen
lunastustyön kanssa. Jumalan Pojan ihmiseksi tulo jo sinänsä oli
tuomio kaikille ihmisen omille pyrkimyksille pelastaa itse itsensä.
Ensiksi tekstimme sanoo: ”Te väsytätte Herran puheillanne.”
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Nämä sanat on osoitettu Malakian ajan epäuskoisille juutalaisille. Ne
soveltuvat myöhempinäkin aikoina kaikkiin, jotka eivät turvaudu
Kristukseen, vaan luulevat uskonnollisuutensa turvin pelastuvansa.
Malakian aikana juutalaiset inttivät Jumalaa vastaan sanoen: ”Miten
väsytämme?" He eivät ottaneet vastaan lakia, jota Jumalan sana julisti. Heillä ei ollut nöyrää tuntoa ja särjettyä sydäntä Jumalan sanan
edessä. He ajattelivat, etteivät he olleet millään tavoin loukanneet
Jumalaa, saati sitten häntä väsyttäneet. Mutta Jumala sanoo: Te väsytätte minut "siten, että sanotte: 'Jokainen, joka pahaa tekee, on hyvä
Herran silmissä, ja niihin hänellä on mielisuosio.'” He väsyttivät Herran väärällä vanhurskauttamisopilla, jossa he itsepintaisesti pysyivät.
Niin he vetivät päällensä Jumalan vihan.
Ei ole niin, että Jumala mielistyisi niihin, jotka tekevät syntiä ja
elävät synnissä. Malakia ei tässä puhu uskovan ihmisen heikkouden
synneistä eikä edes tilapäisestä lankeemuksesta, vaan sellaisesta välinpitämättömästä asenteesta, jonka vallassa ihminen sallii itselleen syntielämän. On ihmisiä, jotka pysyvät synneissään, vaikka tietävät, että
se on väärin. He saattavat lohduttaa itseänsä sillä, että Jumalalla olisi
silti heihin mielisuosio. Heidän ei muka tarvitse tehdä parannusta.
Evankeliumia ei ole tarkoitettu pahuuden peitteeksi. Se kyllä sanoo lohdullisesti, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, mutta se
ei merkitse sitä, että ihminen, joka elää karkeassa synnissä, esimerkiksi varastaa, murhaa, tekee huorin, puhuu törkeästi pahaa lähimmäisestään ja harjoittaa muuta syntielämää sitä vielä puolustellen,
olisi Jumalan tahtomalla uskon tiellä. Hän on epäuskon vallassa,
vaikka hän itse sanoisi mitä tahansa. Jumalan sana on aivan selvä tässä suhteessa.
Malakian aikana ihmiset kyselivät, missä on tuomion Jumala. He
halusivat kuvitella Jumalan sellaiseksi, joka ei tuomitse. Hiljan eräs
nuori mies esitti minulle, että hän haluaisi Jumalan olevan lempeä
isähahmo. Hän sanoi myös, ettei hän hyväksy sellaista uskontoa, jossa jokin toinen henkilö pannaan kantamaan toisen synnit. Hän oli luisunut kauaksi kristillisestä uskosta. Se, joka kieltää ansainneensa Jumalan vihan ja Kristuksen sen sovittaneen, ei ole kristillisen uskon
perustalla. Hän muovaa itselleen päässään epäjumalan.
Kuinka paljon Raamatussa onkaan varoituksia siitä, ettemme saa
tehdä itsellemme jumalankuvaa! Muinoin Vanhan testamentin aikana
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jumalankuvan tekeminen tapahtui usein siten, että otettiin puuta tai
kiveä ja veistettiin siitä kuva tai valettiin se metallista. Tehtiin käsin
jumalankuvia ja palveltiin niitä. Haluttiin kokea Jumala hyvin konkreettisesti. Me emme elä nykyisin samanlaista konkreettisuuden aikaa, vaan nykyisin ihminen muovaa itselleen jumalan ajatuksissaan
ja päättää, millainen jumala saa olla. Samalla hän hylkää elävän Jumalan, jonka Raamattu meille ilmoittaa.
Kuten Malakian aikana ihmiset sanovat nytkin: "Missä on tuomion Jumala?” Heille täytyy julistaa, että ihminen saa mitä ansaitsee ja
menee iankaikkiseen vaivaan, ellei hän turvaa Kristuksen ansioon.
On olemassa Jumalan tuomioita!
Kaikkia tulee kutsua kääntymykseen ja uskoon. Tosin Kristus
kelpaa vain harvoille. Monet sanovat tuomiosta varoittamista pelotteluksi. Kristillisessä uskossa ei ole kuitenkaan kysymys pelottelusta,
vaan varoittamisesta. On tarpeen tajuta, että on kaksi eri tietä, joista
toinen vie vaivaan, toinen autuuteen. Rakkaudessaan Jumala kutsuu
ihmistä kadotuksen tieltä autuuden tielle.
Messias valmisti pelastustien
Näihin vastaväitteisiin Jumala vastasi: "Katso, minä lähetän sanansaattajani ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte.” Tämä sisältää sen, että Jumala antaa meille lunastuksen. Herra
itse tulee ja sovittaa syntimme.
Jumala lähetti ensiksi sanansaattajansa Messiaan edellä valmistamaan hänelle tien. Tämä oli Johannes Kastaja, joka julisti kaikille:
”Tehkää parannus ja ottakoon teistä kukin kasteen syntien anteeksisaamiseksi." Johannes Kastajan julistuksen sisältö oli mielenkiintoinen. Hän valmisti tietä Messiaalle saarnalla ja kasteella. Niiden
vaikutuksesta ihmisiä kääntyi. He saivat uuden sydämen ja uuden
mielen. He alkoivat turvata siihen Messiaaseen, josta Kastaja sanoi:
"Katso, Jumalan Karitsa, joka kantaa maailman synnin."
Samaa mielenmuutoksen saarnaa tarvitaan aina ja jatkuvasti, jotta
Jeesus tulisi sydämiimme. Johannes Kastajan saarnaa seurasi itse
Herra, kuten tekstimme sanoo: "Äkisti on tuleva temppeliinsä Herra,
jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte.” Olihan Israelissa Jee-
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suksen aikana niitä, jotka toivoivat Messiaan tuloa. Oli vanha Simeon, joka odotti häntä, ja monta muuta. Messiaan odotus oli yleistä
Israelissa. Messias ymmärrettiin aivan oikein yhdeksi henkilöksi, ei
kansaksi. Nykyisin eräät juutalaiset ovat erehtyneet ajattelemaan, että
Messias olisi heidän oma kansansa.
Jeesuksen aikana messiasodotukset jakaantuivat sisällöltään kahtia. Toiset odottivat maallista vapauttajakuningasta, toiset syntisten
Vapahtajaa. Toiset odottivat Messiasta, joka olisi saattanut Israelin
maalliseen kunniaan ja antanut sille suuren vallan, loiston ja rikkautta
toisten kansojen joukossa niin, että juutalaiset olisivat voineet ylpeillä olevansa kansoista ylinnä. He pettyivät odotuksissaan, niin kuin
tänään pettyvät ne, jotka panevat Jeesukseen turvansa maallisen hyvän tähden. He sekoittivat maalliset ja hengelliset sekä Israelin hengen mukaan ja Israelin lihan mukaan. He sovelsivat maalliseen Israeliin lupauksen, joka koski Jumalan pyhiä. Oli kirjoitettu: "Herra on
kuullut sinun tänä päivänä julistavan, että sinä tahdot olla hänen
omaisuuskansansa, niin kuin hän on sinulle puhunut, ja noudattaa
kaikkia hänen käskyjänsä, että hän asettaisi sinut korkeammaksi
kaikkia luomiansa kansoja, ylistykseksi, kunniaksi ja kiitokseksi, ja
että olisit Herralle, sinun Jumalallesi, pyhitetty kansa, niin kuin hän
on puhunut." (5 Moos. 26:18–19). Tämä soveltuu vain Israeliin hengen mukaan, jossa uskovat juutalaiset ovat Jumalan omaisuuskansa,
ja niihin pakanoihin, jotka siihen uskossa ympätään..
Jos ihminen etsii kristinuskosta itselleen vaurautta, rikkautta,
kunniaa tai arvostusta, hän ei ole ymmärtänyt, mistä on kysymys.
Kysymyshän on siitä, että Jumala saisi kunnian. Kysymys ei ole siitä,
että me saisimme maailman arvonannon. Jeesus tuli alhaiseksi, köyhäksi ja häväistyksi. Uskovien osana täällä maailmassa on Jeesuksen
seuraaminen hänen alennuksensa tiellä.
Tekstimme jatkaa: "Te etsitte häntä." Oli sekä niitä, jotka etsivät
häntä oikealla mielellä, että niitä, joiden etsintä ei ollut oikeata. Siksi
tekstimme sanoo: "Kuka kestää hänen tulemisensa päivän?" Näin
todetaan kahtiajako: toiset kestivät, toiset eivät. Kaikki eivät kestä
Jeesuksen lunastustyön sanomaa. Se on yhä pahennus monille, vaikka sanoma on hyvä ja lohdullinen. Se, että ihminen loukkaantuu Kristukseen, kertoo kuinka paha ja ylpeä ihminen on.
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Sulatusuunissa
Tekstimme vertaa Jeesuksen toimintaa kultasepän tuleen ja pesijän saippuaan. Sulattamalla kullasta ja hopeasta saatiin kuona-aineet
pois. Niin saatiin puhdasta jalometallia. Meidän puhdistamisemme
taivasta varten tapahtui siten, että Kristus kulki sulatusuunin kautta ja
puhdisti meidät. Raamattu kuvaa hänen kärsimyksensä tuleksi. Kun
hän kärsi meidän syntiemme tähden, silloin sulatettiin se synti, mikä
meissä oli, pois siitä, minkä Jumala oli luonut, mutta minkä ihminen
oli turmellut. Jeesuksen kärsimyksellä on sovitettu Jumalan viha ja
armo hankittu. Kuka tahansa nyt Jeesukseen uskoo, omistaa Jumalan
armon ja on uskon kautta hänelle otollinen, taivaskelpoinen ja puhdas.
Jumalalle otollisia uhrilahjoja
Tämän elämän ajan synti kuitenkin vaivaa meitä. Se on hautaan
asti lujasti piintyneenä lihaamme. Jeesuksen toimittama synnin poisottaminen näet tapahtui Jumalan edessä. Se ei toteutunut vielä meidän lihassamme, vaan siinä meidän on odotettava ylösnousemukseen
asti. Koska synti meissä vielä asuu, Jumalan laki osoittaa yhä meidät
syntisiksi ja tuomitsee meidät. Ainoaksi turvaksi meille jää, että Jumala Kristuksen tähden vanhurskauttaa jumalattoman eli sellaisen,
joka joutuu tunnustamaan: "Minä tiedän, ettei minussa, se on minun
lihassani, asu mitään hyvää" (Room. 7:18).
Jumalan sana kuvaa kääntymystä uudestisyntymiseksi, jonka Jumala vaikuttaa. Vanha ihmisemme on kokonaan kuoletettava ja haudattava. Siitä ei tule kelvollista parantelemalla. Jumala luo uuden ihmisen, joka saa uuden, hengellisen elämän Kristukselta uskon kautta.
Tämän uuden luomisen Jumala tekee armonvälineillään, varsinkin
pyhällä kasteella ja evankeliumilla. Näin säilyy Kristus ainoana tienä
autuuteen. Olemme itsessämme syntisiä, mutta Kristuksessa puhtaita.
Jeesus sanoo: "Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen
teille puhunut" (Joh. 15:3).
Kun Jumala synnyttää sydämissämme uskon Kristukseen, hän
tulee meille uudeksi, eläväksi tieksi. Kun Jumala herättää meidät
synnin unesta, hän antaa meille hengellisen elämän ja uuden sydämen. Se vaikuttaa myös tekoihimme ja asenteisiimme. Tekstimme
sanoo: "He tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa" ja: "Herralle
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ovat otollisia Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat niin kuin ammoin
menneinä päivinä ja muinaisina vuosina."
Se, joka on tullut Vapahtajan tuntemaan, voi uskonsa tunnustaa.
Seuraahan Jumalan tuntemisesta välittömästi halu tunnustaa hänen
nimeänsä. Sydämen usko muuttaa sydämemme sillä tavoin, että sitä
pahaa, mitä ennen teimme, emme enää puolustele emmekä tee. Raamattu sanoo: "Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat,
ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei
ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan
valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme
Hengessä." (1 Kor. 6:9–11). Siinä, missä ilmenee heikkoutta taistellessamme syntiä vastaan, säilytämme kuitenkin nöyrän mielen tunnustaen vääräksi sen, mikä on väärin. Meille syntyy halu siihen, että
toisetkin tuntisivat saman autuuden, mikä meille on kirkastunut. Näin
Pyhä Henki synnyttää meissä uuden mielen, joka suuntautuu siten,
että panemme pois sitä, mikä on väärää, ja ahkeroimme tehdä sitä,
mikä on oikeata.
Muutos entiseen elämän malliin saattaa olla hyvin voimakas. Uskon heikkouden tähden se voi olla joskus heikko ja vähemmän näkyvä.
Kun Pyhä Henki saa vaikuttaa sydämissämme, kyllä jonkinlainen
muutos tapahtuu. Kaikki ei voi jatkua kuin ennen. Kun Nikodeemus ei
tuntenut Vapahtajaansa, hän tuli arkaillen yöllä keskustelemaan hänen
kanssansa. Mutta kun hän oli oppinut tuntemaan Vapahtajansa, hän oli
ottamassa Jeesusta pois ristiltä ja hautaamassa häntä. Hän oli valmis
tekemään teon, joka olisi voinut aiheuttaa hänelle suuria vaikeuksia,
ehkä jopa hengen menon, mutta hän halusi kunnioittaa Vapahtajaa antamalla hänelle kunniallisen hautauksen. Kun Pyhä Henki vetää meidät
Kristuksen tykö, siitä seuraa elämässämme muutos sillä tavoin, että
tunnustamme Jeesuksen nimeä. Jos taas löydämme itsemme kieltäjäPietarin paikalta, niin palatessamme uskon tielle tulemme takaisin katuen kieltämistämme.
Uskossa annetut uhrilahjat ja kaikki hyvät teot ovat Jumalalle
otollisia, sillä Kristus puhdistaa ne anteeksiantamuksella kaikesta siitä, millä vanha ihmisemme ne tahrii. Jumala ei hyljeksi uskovan vä-
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häisiä ja vielä epäpuhtaita tekoja, vaan mielistyy niihin ja jopa palkitsee ne. Hän ei mielisty niihin niiden epäpuhtauden tähden, vaan sen
vuoksi, että ne ovat puhtaita hänen Poikansa veren puhdistamina.
Tämä antaa meille iloisen mielen ja kannustaa meitä hyviin tekoihin.
***
Jo Vanhan testamentin tekstit kuvaavat meille kauniisti sitä,
kuinka Vapahtajamme ihmiseksitulo, hänen sovitustyönsä ja hänen
julistuksensa vaikuttavat katumusta, uskoa ja parannuksen hedelmiä
ihmisten sydämissä. Jumalan sana haluaa tehdä meistä kristittyjä ja
myös tekee, kun sitä kuulemme ja kun se vaikuttaa meissä. Jos taas
elämämme ei mitenkään muutu ja jos elämme maailmassa maailman
tavoin, ei meillä ole pelastavaa uskoa, vaan kysymme kuten tekstimme epäuskoiset israelilaiset: ”Miten me väsytämme Jumalan? Missä
on tuomion Jumala?"
Kristuksen kärsimys tuomitsee synnin. Eihän hänen olisi tarvinnut
kärsiä ja tuskaantua aivan verihikeen asti ja kuolla, jollei synti olisi
paha ja Jumalan tuomitsema asia. Mutta sille, joka syntinsä näkee ja
tunnustaa, Jeesuksen kärsimys kertoo – ei enää tuomiosta – vaan Jumalan hyvyydestä ja rakkaudesta. Syntisyytensä tuntevalle siinä paljastuu
Jumalan rakkaus. Hän näkee sen oikealla tavalla. Emme käsitä Jumalan rakkautta sellaiseksi, että Jumala hyväksyy syntisen sellaisena kuin
hän on ilman uskoa ja ilman Kristusta. Emme myöskään ajattele, että
ihminen voi uskoon tultuaan tehdä edelleen mitä haluaa. Näemme sen
sijaan Jumalan rakkauden sellaisena, että hän sälytti Poikansa kannettavaksi ja hyvitettäväksi koko maailman synnit, mutta jätti tuomitsematta meidät ja antoi meille kaikki syntimme anteeksi Jeesuksen sovitustyön tähden. Jeesuksessa on ilmestynyt Jumalan ihmeellinen rakkaus ihmiskuntaa kohtaan. Hän on Kristus, luvattu Messias. Emme ole
tätä Jumalan rakkautta lainkaan ansainneet. Kaikki on armoa. Niin on
hyvä, sillä armo on ainoa mahdollisuutemme. Tästä armosta opimme
sitten myös kiittämään Jumalaa, kiittämään suulla, sydämellä ja teoilla.
Kynttilänpäivänä 1980. Virret VK 1938: 28:1–2,6; 298; 46:1–3; 46:4–7; 30:1,3,8.
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"Veisatkaa Herralle uusi virsi"
Kynttilänpäivänä. Psalmiteksti.
Veisatkaa Herralle uusi virsi, veisatkaa Herralle, kaikki maa. Veisatkaa Herralle, ylistäkää hänen nimeänsä. Julistakaa päivästä päivään
hänen pelastustekojansa, ilmoittakaa pakanain seassa hänen kunniaansa, hänen ihmeitänsä kaikkien kansojen seassa. Sillä Herra on
suuri ja sangen ylistettävä, hän on peljättävä yli kaikkien jumalain.
Sillä kaikki kansojen jumalat ovat epäjumalia, mutta Herra on tehnyt
taivaat. Herraus ja kunnia on hänen kasvojensa edessä, kiitos ja ylistys hänen pyhäkössänsä. Antakaa Herralle, te kansojen sukukunnat,
antakaa Herralle kunnia ja väkevyys. Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, tuokaa lahjoja, tulkaa hänen esikartanoihinsa. Kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa, vaviskaa hänen kasvojensa edessä, kaikki maa. Ps. 96:1–9.
Tekstimme käskee meitä veisaamaan Herralle uuden virren. Se ei
tarkoita sitä, että meidän olisi ryhdyttävä virsirunoilijoiksi ja sepitettävä vanhojen virsien tilalle uusi virsi. Se ei tarkoita sitä, etteivät ne
vanhat virret, joita Kirkko on ikiajoista veisannut, kelpaisi. Se ei tarkoita sitä, että kristillisessä Kirkossa pitäisi olla aina kaikkea uudistamassa ja hylätä edellisten sukupolvien ajan laulut ja usko ja osoittautua moderneiksi nykyajan ihmisiksi.
Haluamme uskomme lujitukseksi tänä kynttilänpäivänä tutkia
tekstistämme, mitä on uuden virren veisuu.
1. Veisaamme uutta virttä, kun tunnemme Jumalan pelastusteot
Tekstimme sanoo: "Veisatkaa Herralle uusi virsi, veisatkaa Herralle, kaikki maa. Veisatkaa Herralle, ylistäkää hänen nimeänsä. Julistakaa päivästä päivään hänen pelastustekojansa, ilmoittakaa pakanain seassa hänen kunniaansa, hänen ihmeitänsä kaikkien kansojen
seassa." Tästä huomaat, että uuden virren veisuu kuuluu kaikille. Koko maan tulee sitä veisata. Se ei ole aikasidonnainen. Se ei koske
vain yhtä kansaa, vaan kaikkien tulee veisata tätä virttä. On kysymyksessä yleispätevä, yleismaailmallinen, globaali ja universaali, yli
aikain ulottuva, vanhentumaton, kulumaton, aina uutena pysyvä virsi.
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Tämä virsi julistaa Jumalan pelastustekoja ja antaa kunnian Jumalalle. Se on Kristus-virsi, evankeliumivirsi, Jumalan armon ja
omantunnon rauhan virsi. Se on kiitosvirsi pelastuksen lahjasta.
Se on ikiaikainen virsi. Jumalan lapset ovat veisanneet sitä siitä
lähtien, kun Jumala lupasi Vapahtajan. He veisaavat sitä siihen saakka, kunnes valittujen täysi luku on tullut sisälle. Se jatkuu sen jälkeen
Karitsan ylistyksenä iankaikkisuuksien iankaikkisuuksiin.
Virsi on uusi, koska evankeliumi on asia, "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja
minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat", mutta
jonka Jumala on ilmoittanut (1 Kor. 2:9–10). Ihminen ei ole sitä keksinyt eikä voi keksiä.
Luonnollinen ihminen voi veisata uuden virren sanoja ulkonaisesti, mutta se ei ole uuden virren todellista veisuuta. Kun tekstimme
sanoo: "Veisatkaa Herralle uusi virsi", se tarkoittaa sellaista veisuuta,
joka on Jumalalle otollista. Se tapahtuu uskossa sydämessä.
Tekstimme on itse asiassa parannussaarna. Koko maailman kaikkina aikoina tulee kääntyä epäuskosta uskoon, teko-opista armon oppiin, vanhan virren veisuusta uuden virren veisaamiseen, vieraista
jumalista todellisen, elävän Jumalan puoleen, "sillä kaikki kansojen
jumalat ovat epäjumalia, mutta Herra on tehnyt taivaat". Vain se, joka tuntee evankeliumin ja uskolla omistaa sydämessään sen lohdutuksen, veisaa uutta virttä. Kaikkien tulisi sitä veisata, mutta kaikki
eivät kykene sitä veisaamaan.
Mutta mikäpä sinun on veisata uutta virttä! Kristus on ottanut
pois syntisi. Sinun ei tarvitse niitä itse sovittaa. Olet saanut ne anteeksi, ja Jumalan armo kestää iankaikkisesti ja on uusi joka aamu.
Sellaisena kuin olet, saat uskoa Jeesukseen ja olla aivan varma pyhän
kasteen ja evankeliumin sanan kuten myös pyhän ehtoollisen sakramentin nojalla syntiesi anteeksisaamisesta, Jumalan lapseudesta ja
iankaikkisesta elämästä.
Epäuskoinen maailma veisaa vanhaa virttä, vaikka se uusisi laulunsa joka ikinen päivä. Maailman virsi ei tunne Kristusta eikä hänen
sovitustyötään. Se on ihmiskeskeistä toivotonta ujellusta, vaikuttakoon miten virkeältä tahansa. Se ei anna toivoa kenellekään synnin
syytteissä eikä kuoleman ja tuomion edessä. Vanhan virren veisuusta
on tehtävä parannus. Myös ulkokullatut veisaavat sydämessään van-
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haa virttä, vaikka he laulaisivat Raamatun sanoilla tai veisaisivat moniäänisesti mitä sointuvimmin kristikunnan ylevimpiä, Kristuksen
armoa ylistäviä virsirunouden helmiä. Uuden virren veisuu edellyttää
kääntymystä, uskoa, uudestisyntymistä, kasteessa vaeltamista, uutta
ihmistä ja vanhan kuolettamista.
Uusi virsi nousee huojentuneesta sydämestä, pakottamatta, vapaaehtoisesti. Se on armon löytäneen sydämen iloinen, spontaani vastaus saatuun synninpäästöön. Vain armosta elävä sydän voi veisata
uutta virttä. Vaikka käskemättäkin sitä veisaamme, kehotus siihen on
meille tarpeen, jotta tukahduttaisimme vanhan ihmisemme estelyt ja
me, maan tomu, rohkenisimme tuoda kiitoksen Jumalalle.
2. Veisaamme uutta virttä, kun levitämme evankeliumia
Kristus antoi Kirkolleen käskyn viedä evankeliumi kaikkeen
maailmaan. Apostoleille oli täysin varmaa ja selvää, että evankeliumi
on totuus, joka sulkee pois kaiken ihmisperäisen uskonasioista. Niiden juutalaisten, jotka olivat hylänneet Jeesuksen Messiaana, oli
käännyttävä. Pietari julisti heimolaisilleen: "Varmasti tietäköön siis
koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi
tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte" (Apt. 2:36). Yhdellekään juutalaiselle hän ei antanut toivoa selviytyä ilman Jeesusta.
"Koko Israelin huoneen" oli tiedettävä, että hän oli Messias. Kun
apostolit menivät pakanain luo, he julistivat: "Kaikkien ihmisten
kaikkialla on tehtävä parannus" (Apt. 17:30).
Uutta virttä ei veisata siellä, missä ajatellaan ihmisten pelastuvan
ilman uskoa Jeesukseen, ovatpa nämä juutalaisia, islaminuskoisia,
buddhalaisia tai muita ei-kristittyjä. Vaikka kristinusko on suvaitsevainen siinä mielessä, että se lähestyy ihmisiä ystävällisesti eikä käytä pakkokäännytystä, se on kuitenkin ehdoton. Totuus on yksi, ja pakanauskonnot, juutalaisuus ja islam eivät edusta totuutta eikä niiden
varassa voi pelastua. Rakkaus niiden edustajiin edellyttää tätä ehdottomuutta. Kristus-uskon ja muiden uskontojen välille ei voida rakentaa siltaa eikä tehdä niiden kanssa kompromissia.
Tekstimme sanoo: "Herraus ja kunnia on hänen kasvojensa edessä, kiitos ja ylistys hänen pyhäkössänsä. Antakaa Herralle, te kansojen sukukunnat, antakaa Herralle kunnia ja väkevyys." Herran pyhäkkö on hänen Seurakuntansa, se joukko, joka uskoo Jeesukseen.
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Tämä joukko antaa kunnian Jumalalle. Hän voi saada kunnian meiltä
vain sitä tietä, että uskomme Jeesukseen maailman Vapahtajana ja
panemme sielumme turvan Pyhän Hengen voimasta yksin armoon.
Hänelle tulee väkevyys ja voima sitä kautta, ettemme kuvittele voivamme itse pelastaa itseämme emmekä vaikuttaa itse kääntymiseemme, vaan uskomme, että Jumala yksin vaikuttaa kaiken.
Koska Jumala vaikuttaa kääntymyksen ja saa aikaan uuden virren
veisaamisen, Jumalan Seurakunta julistaa evankeliumia puhtaana,
sellaisena, jollaisena Jumala on sen meille antanut Pyhässä Raamatussa. Tekstimme sanoo: "Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia."
Jumalan nimi on Jumala sellaisena, kuin hän on itse itsensä ilmoittanut sanassaan ja teoissaan. Sen tähden Jumala saa kunnian silloin,
kun hänen nimensä pyhitetään, eli "kun Jumalan sana opetetaan selvästi ja puhtaasti ja myös me, Jumalan lapsina, sen mukaan pyhästi
elämme". Jumalalta taas riistää kunnian ja hänen nimensä häpäisee
se, "joka opettaa ja elää toisin kuin Jumalan Sana opettaa". Tämän
olemme oppineet jo Katekismuksesta.
Uuden virren veisuu merkitsee paitsi pelastuksen omistamista
Jeesuksessa myös valtavaa tehtävää Kristuksen omille täällä maailmassa. Tekstimme kehottaa: "Tuokaa lahjoja, tulkaa hänen esikartanoihinsa. Kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa, vaviskaa hänen kasvojensa edessä, kaikki maa." Käymme Herran eteen pyhässä
kaunistuksessa, kun uskossa pukeudumme Kristuksen vanhurskauteen. Kumarramme häntä taivaan ja maan Luojana ja Herrana. Paikallisseurakunnassa, missä Jumalan sana julistetaan puhtaasti ja sakramentit jaetaan Kristuksen asetuksen mukaan, tulemme hänen esikartanoihinsa. Siellä kuulemme autuuden sanaa ja osallistumme Herran
armopöytään. Meille on rakas Herramme asia. Haluamme sitä edistää
ja olla mukana tässä työssä. Olemme oppineet itämaan tietäjiltä, millä tavoin tulemme kumartamaan Israelin kuningasta. Kristukseen kastettuina ja uskovina mekin olemme pappeja ja kuninkaita, kuten
Raamatusta olemme saaneet lukea. Pyhän asemamme olemme saaneet kuningasten Kuninkaalta. Sen tunnustamme kumartamalla häntä
ja tuomalla hänelle lahjoja. Hänen sanansa opastaa meitä: "Kunkin
viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan" (1 Kor. 16:2). "Antakoon kukin, niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pa-
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kosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa" (2 Kor. 9:7). Tämäkin on
uuden virren veisaamista, kun se tapahtuu uskossa ja ilolla armon
alla.
Kun Jumalan Seurakunta veisaa uutta virttä, se on turvallista eloa
armossa ja iloista Herran Jeesuksen ylistämistä. Jotta emme käsittäisi
tätä itsetyytyväisellä ja lihallisella tavalla, Jumala liittää tekstissämme tähän hyvin tärkeän näkökohdan. Hän sanoo: "Vaviskaa hänen
kasvojensa edessä kaikki maa."
Oikea usko ei ole kevytmielisyyttä eikä myöskään kepeäkenkäisyyttä, vaan se on jumalanpelkoa, johon liittyy turvallisuuden ohella
oman syntisyyden syvä tunto ja käsitys vaaranalaisuudesta kiusaajan
kierrellessä saalista etsivän leijonan tavoin. Raamattu muistuttaa meitä tästä monin paikoin eikä turhaan. Se sanoo: "Siis, rakkaani, samoin
kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin
kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän
nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte; sillä
Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen,
että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi" (Fil. 2:12–13). "Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja
siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla" (Hebr. 12:28). Ottakaamme tämä sydämellemme ja niin
veisatkaamme uutta virttä jo täällä ajassa muistaen sitä, minkä virren
tekijä lausuu seuraavasti:
Ah, siellä toisin soitellaan Ja uutta virttä veisataan,
Kun urut uudet pauhaa. Kas, siellä luona Kristuksen
Mä jälkeen matkan myrskyisen Saan tuta taivaan rauhaa.
Soittain, Laulain Voiton virttä Saan sua kiittää, Jeesukseni,
Joka voitit sydämeni.
Philipp Nicolai VK 1938 nro 31:6.
Tampere 21.1.2004. Virret 1938: 46:1,5–7; 215; 317:1–4; 190; 406.
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Armoa armon päälle
Kynttilänpäivänä. II vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut
Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.
Joh. 1:16–18.
Uskonasiat kirkastuvat aivan kuin uudella tavalla sille, joka on saanut
armon oppia tuntemaan lain ja evankeliumin välisen eron. Tämä asia ei
kuulu vain teologeille ja sananjulistajille – toki heillekin ja aivan erityisesti heille – vaan jokaiselle uskovalle. Sanoohan Raamattu kaikista
uskovista: "Ette ole lain alla, vaan armon alla" (Room. 6:14). On tärkeä
asia tietää, missä olemme. Kaiken lisäksi näiden kahden asian oikea
erottaminen vapauttaa omantunnon ristiriidoista ja avaa meille uudella
lohdullisella tavalla Pyhän Raamatun. On tärkeätä osata erottaa laki ja
evankeliumi sydämessämme. Tarkastelkaamme nyt siis sitä, minkä
tekstimme lausuu sanoilla:
"Laki on annettu"
Laki on Jumalan pyhä tahto, hänen käskynsä, nuo kymmenen käskyä, jotka olemme Katekismuksestamme oppineet. Jumala antoi ne
Mooseksen kautta.
Laki on tosin kirjoitettu ihmisen omaantuntoon jo luomisessa. Se
vaikuttaa niissäkin, jotka eivät ole kristittyjä. Jos tekisit jotakin ilmeisen väärin, kyllä he osaisivat sanoa, että olet tehnyt väärin. Laki käskee
meitä tekemään hyviä, oikeita asioita, sellaisia, jotka ovat Jumalalle
kunniaksi ja lähimmäisellemme hyväksi.
Ihmisten käsitys oikeasta ja väärästä oli kuitenkin heikentynyt. Jumala piti tarpeellisena antaa lakinsa uudestaan kirjallisena. Aivan kuin hän
olisi sanonut: Tuossa se on. Lukekaa. Kopioikaa. Painakaa mieleenne.
Kirjoittakaa ovien pihtipieliin ja seinille. Toistakaa ääneen, kun teette
töitänne, tiellä kulkiessanne, ylösnoustessanne, maata pannessanne. Tuntekaa, mikä on Jumalan tahto. Vaeltakaa hänen edessään. Peljätkää Herraa. Muistakaa, että lain rikkomisesta seuraa Jumalan viha ja rangaistus.
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Kun Jumala antoi lakinsa, hän käytti välimiestä, Moosesta. Laki
voitiin antaa taivaasta ihmiselle ihmisen kautta, toisen syntisen välittämänä. Siihen ei tarvittu uhria eikä Kristuksen lihaantuloa. Laki ihmisenkin kautta annettuna oli täysin pätevä ja voimallinen sanomaan, mikä on oikein, mikä väärin ja julistamaan ihmisen syntiseksi, lain rikkojaksi ja rangaistuksen ansainneeksi ja kiroamaan hänet.
Lain tehtävänä on sanoa omalletunnolle, mikä on oikein ja mikä
väärin. Se julistaa syylliseksi jokaisen, joka on sen rikkonut. Tässä se
ei jätä ketään rauhaan, koska me kaikki olemme lainrikkojia. Mutta se
ei vain sano, että me olemme syyllisiä, vaan se määrää myös rangaistuksen. Jumalan lain rangaistusasteikko alkaa iankaikkisesta karkotuksesta pois Jumalan kasvojen edestä, pois kaikista hänen siunauksistaan
ja rakkaudestaan. Tässä rangaistuksessa on erilaisia asteita rikosten
suuruuden mukaan. Rangaistuksen suuruus määräytyy, ei inhimillisen
mittapuun mukaan, vaan jumalallisen mittapuun mukaan. Ja olkaa
varmoja, että suurimpien rikollisten joukkoon kuuluvat paitsi Seurakunnan vainoajat myös eksyttäjät, harhaopettajat ja evankeliumin pimittäjät., kansasta ne, jotka halveksivat puhdasta Jumalan sanaa, kääntyvät valistetuiksi tultuansa pois totuudesta ja hylkäävät tahallisesti
Jumalan armon.
Miten hirvittävä on ihmisen syntisyys, miten raskas Jumalan tuomio
asteikon keveimmässäkin päässä! Niin raskas, niin ankara, että sitä on
sanoin vaikea kuvata. Eikä riitä, että Jumala tuomitsee, vaan lisäksi
perkele ilkkuu ja oma sydänkin joutuu myöntämään, että lain määräämä rangaistus on aivan oikea, ei liian ankara. Raamattu sanoo: "Laki
on annettu sitä varten, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma
tulisi syylliseksi Jumalan edessä." Kaiken tämän seurauksena ovat
omantunnon kauhut, sanoinkuvaamaton hätä ja tuska.
On kuitenkin niitä, jotka eivät päästä Jumalan lakia tuomitsemaan
itseään, vaan torjuvat sen ja luulevat kelpaavansa Jumalalle omilla
teoillaan. He ajattelevat kaikkia uhrauksiaan, tekojaan toisten hyväksi,
osoittamaansa ryhtiä ja kansalaiskuntoa ja luulevat, että lain tuomiot
koskevat vain huonomaineisia ihmisiä, juomareita ja rikollisia. Ettemme erehtyisi noin pahasti, Jumala on pannut sanaansa tällaisenkin kohdan: "Mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää
teille, että olette lainrikkojia. Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo
yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin." (Jaak. 2:9–10.)
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On ollut vain yksi, jonka sydäntä, rakkautta, mielenliikkeitä, tekoja
ja vaellusta kohtaan lailla ei ollut huomauttamista. Hän oli ihmiseksi
tullut Jumalan Poika. Me kaikki muut olemme lain tuomitsemia.
Mitä on olla lain alla? Se on samaa kuin olla lain tuomion alainen.
Sitä on jokainen, joka yrittää lain avulla pelastua. Siis jos yritämme
pelastua sen nojalla, että olemme ystävällisiä, rakkaudellisia, teemme
hyviä tekoja, yritämme parhaamme, jos niin teemme, olemme lainalaisia, ja teemme hirveätä syntiä. Silloin nimittäin hylkäämme Kristuksen
pelastustienä.
Millaista on olla lain alla? Raskasta, lohdutonta.
Huomatkaamme, ettei lakia ole annettu sitä varten, että me sitä noudattamalla pääsisimme taivaaseen. Lain tarkoitus on näyttää meille,
että olemme lain rikkojia ja vaikuttaa synnintuntoa.
Onko syntiselle sitten olemassa muuta paikkaa kuin olla lain alla?
On, Jumalan kiitos, on olemassa paikka armon alla. Tästä tekstimme
lausuu:
"Armo on tullut"
Laki annettiin, armo tuli. Erilainen sananvalinta ei ole tyylikeino,
vaan se ilmaisee sen valtavan eron, mikä on lailla ja evankeliumilla.
Jeesusta Kristusta ei tarvittu syntisen syyllistämiseen. Siihen ei tarvittu
hänen kuuliaisuuttaan eikä hänen uhriaan. Syyllistämiseen riitti pelkkä
lain sana, se, joka jo luomisessa oli kirjoitettu ihmissydämeen, mutta
joka vielä annettiin Mooseksen kautta kymmenessä käskyssä.
Armon saamista varten tarvittiin Jumalan Pojan lihaan tulemus ja
hänen sovitustyönsä. Lailta piti viedä valta tuomita. Ei sitä voinut syntinen ihminen tehdä. Lakihan on pyhän, muuttumattoman Jumalan vaativa tahto. Lailta voitiin viedä tuomiovalta ja voima vain siten, että
kaikki sen vanhurskaat vaatimukset tulivat täytetyiksi ja lain määräämä
rangaistus kärsityksi kaikkien niiden osalta, jotka olivat sen rikkoneet,
siis koko maailman puolesta. Tähän tarvittiin Jumalan Poika, Kristus.
Hän tuli lainalaiseksi ja hänen syykseen luettiin koko maailman synti,
niin että laki saattoi hänet tuomita. Laki ei löytänyt mitään vikaa Kristuksen persoonassa eikä voinut häntä siltä pohjalta tuomita, mutta koska Jumala luki Kristuksen syyksi meidän syntimme, niin laki kävi
Kristuksen kimppuun ja tuomitsi hänet Jumalan vihan alle maailman
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syntien vuoksi. Ihmisetkin hänet tuomitsivat, mutta he eivät voineet
tuomita häntä syystä eikä heillä ollut valtaa tuomita häntä Jumalan vihan alle. Mutta Jumalan lailla oli valta, koska synnit olivat luetut hänen
syykseen. Raamattu sanoo: "Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme" (Jes. 53:6). Apostoli Paavali sanoo siitä:
Kristus "omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä" (Ef. 2:15). Ja: "Teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä
hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois
sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meidän vastustajamme; sen hän
otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä
hänen kauttaan voiton riemun." (Kol. 2:13–15.)
Miten ihana ilosanoma tämän onkaan! Laki kaikkine säädöksineen
oli meitä vastaan, mutta Kristus naulitsi sen ristille. Nyt se työ on täytetty. Tekstimme sanoin: "Armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta." Huomaa: ei ole tullut vain armo, vaan myös totuus. Kun
armo ja totuus kulkevat käsi kädessä, syntisen armahtaminen kestää
tarkimmankin tutkimisen ja pätee myös tuomiolla.
On totuus, että maailman synti on sovitettu. Uhri sen edestä on annettu. On totuus, että näin armo on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.
On totuus, että laki ei voi kirota eikä tuomita sitä, joka on armon alla.
On totuus, että armo on tullut sinulle eikä sinua tuomita, kun olet armon alla. Siis sitä, joka uskoo Poikaan, ei tuomita, vaan hän on siirtynyt kuolemasta elämään. Lain alla emme ole suojassa lain kiroukselta,
mutta armon alla olemme.
Laki, joka on naulittu ristille, ei voi kirota sitä, joka on armon alla.
Saat siis olla aivan huojentunut. Kristus on ottanut pois taakan tunnoltasi. Hän on päästänyt sinut lain kirouksesta. Syntisi ovat anteeksiannetut.
Mikä neuvoksi, kun kuulet Jumalan sanaa tai luet Raamattua ja löydät monia kohtia, jotka osoittavat sinut syntiseksi ja kun omatuntosi
syyttää sinua ja alat kysyä, mitenkä tässä nyt oikein käy. Muista silloin,
että ne kohdat ovat lakia. Ne on tarkoitettu sitä varten, että tuntisit syntisyytesi etkä pitäisi itseäsi tekoinesi vanhurskaana. Mutta kun laki on
sen saanut aikaan, niin älä jää lain alle, vaan tule rohkeasti armon alle.
Kaikki ne Raamatun kohdat, jotka puhuvat Jumalan armosta Kristuk-
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sessa, ovat evankeliumia ja ne lupaavat meille synnit anteeksi armosta
Kristuksen tähden, ilman tekoja. Pane turvasi näihin kohtiin, ja tule
sillä tavalla pois lain alta armon alle, ja jää armon alle. Sinun ei tarvitse
olla kirottuna, vaan saat olla siunattuna. Sinun ei tarvitse olla tuomittuna, vaan saat olla armahdettu. Sinun ei tarvitse voihkia ja valittaa
kuormasi alla, vaan saat iloita ja riemuita taakan alta kirvoitettuna. Saat
levätä Kristuksen haavoissa.
Puhukaamme vielä jotakin myös uskovan teoista. Lainalaisen, epäuskoisen ihmisen teot eivät ole Jumalalle otollisia, sillä ne eivät ole
uskossa tehtyjä, ja kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Armon alla
olevan teot kelpaavat Jumalalle, vaikka ne ovat epätäydellisiä, koska
armo peittää niiden vajavaisuuden ja puhdistaa ne. Armon omistamisesta ei seuraa lihallinen, suruton elämänasenne. Raamattu sanoo: "Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon
alla. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!" (Room. 6:14–15.)
Kun olemme päässeet armon alle, teemme mielellämme hyviä tekoja, rakastamme Jumalaa ja lähimmäistämme. Jumala rakasti meitä niin
suuresti, että hän antoi meille Lunastajaksi ainoan Poikansa ja syntimme anteeksi. Koska hän antoi tämän kaiken armosta, lahjaksi, haluamme kiittää häntä ja elää hänelle, vaikka olemmekin vajavaisia ja
heikkoja. Olemmehan kuitenkin suuren, ihanan armon saaneita.
Käy siis pois lain alta armon alle Kristuksen haavojen suojaan ja ole
aivan varma, että Kristus on sinutkin lunastanut ja olet taivaan perillinen.
1997.
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Taivasten valtakunta on
sinapinsiemenen ja hapatuksen kaltainen?
Kynttilänpäivänä. III vuosikerta. Evankeliumiteksti.
"Vielä toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: "Taivasten valtakunta on sinapinsiemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi peltoonsa. Se
on kaikista siemenistä pienin, mutta kun se on kasvanut, on se suurin
vihanneskasveista ja tulee puuksi, niin että taivaan linnut tulevat ja tekevät pesänsä sen oksille." Taas toisen vertauksen hän puhui heille:
"Taivasten valtakunta on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja
sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani." Matt.
13:31–33.
Miten vaikeissa olosuhteissa Kristuksen Seurakunta ja hänen omansa
elävätkään täällä maailmassa! Kiusaaja haluaa lyödä maahan sen, mitä
Kristus on Henkensä kautta sanalla ja sakramenteilla rakentanut. Kiusaaja tekee kaikkensa, ettei yksikään tulisi uskoon ja ettei kukaan säilyisi uskossa.
Miten heikkoja me ihmiset olemme! Näinä luopumuksen aikoina
tilanne näyttää siltä, että useammat luopuvat uskosta kuin säilyttävät
sen. Kristus tunsi tarkalleen, millaisessa tilanteessa hänen Kirkkonsa
elää täällä maailmassa. Sen vuoksi hän kertoi tekstimme vertaukset. Ne
tarjoavat paljon lohdutusta ja rohkaisua Jumalan lapsille.
1. Kirkko kasvaa pienuudestaan huolimatta täyteen määräänsä
Ensimmäinen vertaus on sinapinsiemenestä, johon Vapahtaja vertaa
taivasten valtakuntaa.
Kun nyt puhumme kristillisestä Kirkosta, emme tarkoita kirkkorakennusta emmekä edes mitään ulkonaista kirkkokuntaa, vaan puhumme
niistä, jotka ovat Kristukseen kastettuja ja sydämessään uskovat Jeesukseen ja jotka uskon kautta ovat Jumalan lapsia. Heidän sydämessään on
tapahtunut vallanvaihto. Kiusaaja on menettänyt heidät vallastaan, ja he
ovat siirtyneet taivasten valtakuntaan, joka on vanhurskautta, rauhaa ja
iloa Pyhässä Hengessä. He eivät ole enää tästä maailmasta, vaan kolmiyhteinen Jumala on ottanut heidän sydämensä asunnokseen ja hallit-
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see siellä kaikella armollaan. Heillä on pukunaan Herran Kristuksen
vanhurskaus. Heillä on sydämessä Jumalan rauha syntien anteeksisaamisessa. Onpa heillä vielä suuri ilo tästä kaikesta.
Voi, miten mitätön ja pienen pieni onkaan täällä maailmassa tämä
taivasten valtakunta! Se oli pieni Jeesuksen aikana, pieni se on ollut
kaikkina aikoina, ja erityisen pieni se on viimeisenä aikana juuri ennen
Kristuksen tuloa. Kun katselemme Kirkkoa niiden tuntomerkkien valossa, jotka Pyhä Raamattu meille siitä antaa, niin ei ole paljon niitä,
jotka osoittautuvat Jeesuksen opetuslapsiksi pysymällä hänen sanassaan. Sillä Jeesuksen sanassa pysyminen on hänen opetuslastensa tunnusmerkki. Sanoihan Jeesus: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te
totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja
totuus on tekevä teidät vapaiksi" (Joh. 8:31–32). Niitä on paljonkin,
jotka sanovat olevansa uskovia, mutta jotka eivät halua pysyä Pyhän
Raamatun sanassa. Jumala heidän sydämensä tuntee.
Miten tällaisen pienen joukon käy? Miten käy Jumalan asian, kun se
on yksinkertaisten ihmisten levitettävänä, niiden, joilla ei ole arvovaltaa
tässä maailmassa? Apostolit olivat kalastajia, eivät toki tyhmiä, mutta
eivät kuitenkaan kuuluisia eivätkä tämän maailman silmäätekeviä.
Kaikkina aikoina Kristuksen Kirkon tosi edustajilta on puuttunut arvovaltaa ja vaikutusvaltaa tämän maailman edessä.
Miten käy sinapinsiemenen? Se oli Israelissa siemenistä pienin.
Mutta katso, kun se itää ja alkaa kasvaa, siitä tulee suuri vihanneskasvi,
aivan suureen puuhun verrattava. Suuret linnut kuten korkealla taivaalla
kaartelevat kotkat etsivät sen suojaa.
Jumalan voima ja Jumalan viisaus on erilainen kuin ihmisten. Niin
on asianlaita taivasten valtakunnassa. Evankeliumi on maailmalle hullutus ja ristin saarna pahennus. Kuitenkin Jumala on asettanut sanaansa
ihmeellisen voiman. Se näet lähtee hänen suustansa ja siinä hän on itse
läsnä, niin että se saa ihmeellisiä asioita aikaan. Profeetta Jesaja sanoo:
"Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan
kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun sanani, joka minun
suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä
minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin" (Jes. 55:10–11). Jumalan sanan voima ei riipu julistajan voimasta, arvosta eikä kuuluisuudesta, vaan yksin Jumalasta. Sanalla on kaik-
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kein korkeimman majesteetin voima, arvovalta ja teho. Siellä, missä
sana otetaan vastaan, se vaikuttaa katumusta, uskoa, uskon tunnustamista, rakkautta ja kaikkea hyvää.
Kuten Jeesus ennusti tällä vertauksella, taivasten valtakuntaan on
tullut paljon väkeä, ei vain enimmäkseen tavallista kansaa, vaan ruhtinaita ja kuninkaitakin. He ovat löytäneet turvapaikan Jumalan vihaa
vastaan Kristukselta hänen evankeliumistaan. Toki on ollut niitäkin,
jotka ovat turvautuneet väärällä tavalla pyhään evankeliumiin, esimerkiksi ne vallanpitäjät, jotka ovat oman valtansa pönkittämiseksi olleet
suopeita oikealle opille, itse uskosta välittämättä.
Kun Jumala kirkastaa evankeliumin pienelle ihmiselle, hän saattaa
sen kautta tehdä suuria. Profeetta Sakarja kirjoittaa: "Sillä kuka pitää
halpana pienten alkujen päivän, kun nuo seitsemän Herran silmää, jotka
tarkastavat koko maata, iloitsevat nähdessään luotilangan Serubbaabelin
kädessä?" (Sak. 4:10.) Tämän Sakarja sanoi hävitetyn Jerusalemin
temppelin rakennustyön aloittamisesta, kun siihen ryhdyttiin pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Pienestä se alkoi, ja komea temppeli siitä nousi.
Vähäinen oli Vapahtajamme tämän maailman silmissä, vähäisiä hänen
apostolinsa, ja kuitenkin siitä syntyi ihmeellinen Kristuksen Seurakunta,
johon tulee väkeä kaikista kansoista, kansanheimoista ja kielistä, ja jotka ilmestyvät viimeisenä päivänä Kuninkaan Pojan puhtaana morsiamena hohtavaan juhlapukuun ja häävaatteeseen puettuina.
Vähäisiä ovat purot, kun ne saavat alkunsa jostakin metsän lähteestä
tai suon silmäkkeestä, kasvavat vähitellen ja päätyvät lopulta mereen
mahtavina virtoina. Mutta kuka ammentaa meren tyhjiin!
Älkäämme siis katsoko Jumalan kansan vähäisyyttä sellaisena kuin
se ilmenee eri paikkakunnilla ja eri maissa täällä maailmassa. Älkäämme ajatelko, että kun meitä on niin vähän, turhaa on kaikki ponnistelu.
Jumala on pitkäjännitteinen. Hän tietää lopputuloksen. Me katselemme
pieniä alkuja ja näemme vain lyhyellä aikavälillä, mihin ne johtavat, ja
kuitenkin niillä voi olla hyvin kauaskantoiset seuraukset. Katsokaamme, ei siis sitä, mikä on silmiemme edessä, vaan sitä, minkä Jumala tietää ja minkä hän on antanut meille tiedoksi. Katsokaamme Jumalan
varmoja lupauksia, hänen sanansa voimaa ja hänen lohduttavaa kuvaustaan hänen Seurakunnastaan, kun kaikki Jumalan lapset on koottu yhteen taivaan iloon. Siitä Raamattu sanoo: "Tämän jälkeen minä näin, ja
katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanhei-
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moista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin,
ja heillä oli palmut käsissään, ja he huusivat suurella äänellä sanoen:
'Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta'" (Ilm. 7:9–10).
2. Kirkko pysyy maailman loppuun asti ja leviää koko maailmaan
Yksinkertaista oli vangita taivasten valtakunnan kuningas. Vastaan
panematta hän antautui kiinniottajilleen. Hän jopa kielsi puolustamasta
itseään miekalla. Apostolit Johannesta lukuun ottamatta kärsivät kuoleman uskonsa tähden, ja Johanneskin joutui vanhalla iällään vangiksi
Patmos-saarelle. Heitä oli helppo vahingoittaa, mutta evankeliumi eteni
kaikesta huolimatta, ihmisiä kääntyi ja apostoli Paavali saattoi vankeudesta kirjoittaa: "Jumalan sana ei ole kahlehdittu" (2 Tim. 2:9).
Jos joku voisi kertoa, millaisia vaiheita evankeliumi on historian aikana kokenut apostoleista siihen asti, kunnes se tuli sinun sydämesi aarteeksi, ja mitä tänä aikana koki Kristuksen Kirkko, jonka välityksellä
evankeliumi sinulle tuli, olisi siinä monta marttyyrikuolemaa, taistelevan Seurakunnan kyyneleitä, paljon kestämistä vaivoissa, paljon Jumalalta avun huutamista, uskovien äitien ja isien esirukouksia monessa
hädässä, myös kiusauksia, lankeemuksia ja pahan raivoa. Mutta evankeliumi sittenkin tuli sinulle, sinä sait uskon lahjan ja sinusta tuli Jumalan lapsi.
Niin kuin pieni määrä hapatetta tunkee läpi koko taikinan ja hapattaa
kaikki, niin myös evankeliumi tunkeutuu läpi tämän maailman ja tulee
kaikkien kansojen luo. Vastustusta ei puutu, ja silti niin tapahtuu. Jopa
viimeisinä aikoina, kun luopumus on suurta, evankeliumi tavoittaa uusia kansoja ja uusia ihmisiä, kunnes viimeinenkin valittu Israelista ja
syrjäisimmästäkin pakanakansasta on tullut sisälle.
Niin väkevät, mahtavat, arvovaltaiset, älykkäät ja oppineet kuin
evankeliumin vastustajat ovatkin, he eivät kykene estämään evankeliumin leviämistä kaikkeen maailmaan. Jumalan keinot avaavat suljettuja rajoja, tänä aikana internetinkin avulla. Jumalan keinot etsivät sieluja
monenlaisista olosuhteista ja löytävät heitä. Pyhä Raamattu sanoo enkeleistä: "Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä?" (Hebr. 1:14.) Enkeleittensä
kautta Jumala johdattaa tätä maailmaa ihmeellisellä tavalla. Jopa paha-
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kin joutuu palvelemaan Jumalan tarkoituksia. Ihmeellinen on Jumalan
kaitselmus.
Jumalan sanan voima näkyy erityisesti kahdessa asiassa. Se ensiksikin paljastaa ihmiselle hänen syntinsä. Joudumme sanomaan: Olen rikkonut Jumalaa vastaan. Olen ansainnut hänen vihansa ja rangaistuksensa. Toiseksi Jumalan sana paljastaa meille sellaisen paikan, jota ihminen ei ole voinut milloinkaan nähdä. Se paljastaa meille Jumalan sydämen, tuon syntisraukkaa rakastavan sydämen, joka on meille Poikansa
tähden armollinen. Kun Kristus on jo tehnyt kaiken meidän edestämme,
mitä syntien anteeksisaamiseen tarvitaan, Jumala on meille leppynyt,
antanut anteeksi ja julistaa meille nyt evankeliumin sanassa ja kasteen
armoliitossa synnit anteeksi. Saamme varmuuden Jumalan armosta.
Jumala ei tuomitse minua, vaan hän on antanut anteeksi. Minä, syntisraukka, saan uskoa syntini anteeksiannetuiksi.
Kun Jumala on antanut Kirkolleen näin ihanan sanoman, hän kokoaa
siihen uskovia kaikkina aikoina, ja niin Kirkko pysyy, kestää vaivoissa
ja taisteluissa eikä sitä voida hävittää, vaan evankeliumin täytyy levitä
koko maailmaan. Tätä kuvaa meille Jeesuksen vertaus hapatteesta.
Ajattele, että sinäkin saat olla mukana tässä armahdettujen Seurakunnassa, joka lopulta on valtava joukko. Saat olla mukana joukossa,
jota ei voida hävittää maan päältä, vaan jonka sanoma ja usko leviää
kaikkien kansojen keskuuteen. Saat olla levittämässä ilosanomaa Jeesuksesta ja kulkea hänen voittosaatossaan. Niin mitättömiä kuin olemmekin, olemme suuren Kuninkaan palvelijoita ja hänen asiallaan. Meillä on aseenamme hänen voimallinen sanansa, ja tämä sana on totta joka
aika, niin tänään kuin viimeisenä päivänä, eikä se ole toimeton, turha
sana, vaan vaikuttava, voittava sana. Se on valo ja toivo pimeälle maailmalle.
Tampere 4.2.2001. Virret VK 1938: 46:1–5; 412; 207; 168:1,6,7; 317:1–4.

376

”Riemuitkaa, kaikki te
Jerusalemin rauniot!"
Kynttilänpäivänä. Vanhan testamentin teksti.
"Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka
julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta,
sanoo Siionille: "Sinun Jumalasi on kuningas!" Kuule! Vartijasi korottavat äänensä, kaikki he riemuitsevat, sillä he näkevät silmästä
silmään, kuinka Herra palajaa Siioniin. Huutakaa ilosta, riemuitkaa,
kaikki te Jerusalemin rauniot, sillä Herra lohduttaa kansansa, lunastaa Jerusalemin. Herra paljastaa pyhän käsivartensa kaikkien kansojen nähden, ja kaikki maan ääret saavat nähdä meidän Jumalamme
autuuden. Pois, pois! Lähtekää sieltä, älkää koskeko saastaiseen;
lähtekää sen keskeltä, puhdistautukaa, te Herran aseenkantajat.” Jes.
52:7–11.
Jumalan sanassa verrataan Jumalan Seurakuntaa Jerusalemin kaupunkiin, joka oli rakennettu Siionin vuorelle. Usein profeetat valittavat sen kurjaa kohtaloa ja itkevät sen raunioilla. Jeesus on sanonut:
"Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä
päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen
Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" (Luuk. 18:7–8.)
Vapahtajamme sana ilmaisee, etteivät hänen omansa ole koskaan ilman hänen apuansa, jopa Herra toimittaa heille oikeuden nopeasti,
pian. Silti on olemassa erityisiä ahdistuksen aikoja, varsinkin ennen
Kristuksen tulemusta tuomiolle. Koemme, että usko käy maailmassa
vähiin ja sen mukana myös uskollisuus Jumalan sanalle, Jumalan
tahdolle ja hänen asettamilleen järjestyksille. Se usko, jolla tänä päivänä on jotakin julkisuusarvoa, on niin pinnallista, ettei elävällä Jumalalla ole siinä paikkaa. Ihminen asettaa rajat Jumalalle, Jumala ei
saa asettaa rajoja ihmiselle. Ihminen sanoo, mitä hän uskoo, Jumala
ei saa sanoa, mitä ihmisen tulee uskoa. Ihmisen mielestä Jumalalla ei
ole oikeutta vaatia parannusta eikä ole mitään erityisiä kristillisiä
elämänmalleja. Jumalanpelko on hävinnyt. Jumalan käskyjä ei kunnioiteta Jumalan käskyinä. Eläminen syntien anteeksisaamisesta joka
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päivä mielenmuutoksessa on tuntematonta. Sanalla sanoen: olemme
Jerusalemin raunioilla. On kuin profeetta Jeremia kuvaa: "Siionin tiet
surevat, sillä juhlille tulijoita ei ole. Kaikki sen portit ovat autioina,
sen papit huokailevat, sen neitsyet ovat murheissaan, ja sillä itsellään
on katkera mieli." (Val.v. 1:4.)
Onko jotakin lohdutuksen sanaa niille, jotka tuntevat elävänsä aivan viimeisiä aikoja, niille, jotka ovat raunioitten keskellä, niille, jotka surevat Jumalan Seurakunnan tilaa ja läheistensä epäuskoa? Katsokaamme, minkä lohdutuksen tekstimme antaa.
1. Herra lohduttaa kansaansa rauhan sanomalla
"Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta,
sanoo Siionille: 'Sinun Jumalasi on kuningas!’” Profeetta Jesaja näki
Hengessä vuorilla ilosanoman tuojan eli evankeliumin julistajan, jolla
oli rauhan ja pelastuksen sanoma. Vanhan testamentin aikana Israel
joutui monasti taistelemaan ympäristökansoja vastaan, jotka tahtoivat
valloittaa heidän maansa, orjuuttaa kansan, hävittää heidän jumalanpalveluksensa ja pystyttää tilalle epäjumalien palvelun. Kun taistelu
Herran avulla oli päättynyt voittoon, asiasta saapui kertomaan ensimmäisenä ilosanoman tuoja. Voitto vihollisista merkitsi rauhaa ja
pelastusta Israelille. Se oli valtavan ilon aihe.
Tällaiseen voittoon rinnastaa profeetta Jesaja Kristuksen saaman
voiton. Evankeliumi kuuluttaa voittoa, joka on jo saatu. Se julistaa
rauhaa, joka on jo koittanut. Meidän ei tarvitse emmekä me saakaan
yrittää itse voittaa vihollisiamme, vaan Kristus on saanut voiton synnistä, kuolemasta ja kiusaajasta. Kristus on tehnyt rauhan. Raamattu
sanoo: "Sillä hän (Kristus) on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan, ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat
Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.
Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille,
jotka lähellä olivat; sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy
yhdessä Hengessä Isän tykö.” (Ef. 2:14–18.)
Muistattehan Jeesuksen rauhanjulistuksen? Kun hän oli noussut
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kuolleista, hän sanoi opetuslapsilleen: "Rauha teille!." Se oli ilosanoman julistus Jerusalemin raunioilla. Se on se sana, jonka me
saamme antaa toisillemme rohkaisuksi ja lohdutukseksi. Sillä, joka
tämän sanan uskoo, on rauha.
Kun olemme evankeliumin sanasta löytäneet rauhan, osaamme
antaa arvoa evankeliumin julistukselle. Vuoria, joilla ilosanoman julistajan jalat ovat, ovat nyt paikalliset seurakunnat, ja niiden paimenet
ovat rauhanjulistajia. Niinpä onkin ikivanha tapa, että pastori aloittaa
saamansa apostolisella tervehdyksellä armoa ja rauhaa Jumalalta toivottaen.
Niin kauan kuin puhdas evankeliumi kaikuu seurakunnassa, on
aihetta riemuun. Jumala ei ole hylännyt kansaansa, vaan tekee työtänsä sen keskellä ja kerää valittujansa iankaikkiseen autuuteen.
Saamme kokoontua hyvällä omallatunnolla sanankuuloon ja kutsua
toisiakin.
2. Vartijat korottavat äänensä
Tekstimme sanoo: "Kuule! Vartijasi korottavat äänensä, kaikki
he riemuitsevat, sillä he näkevät silmästä silmään, kuinka Herra palajaa Siioniin. Huutakaa ilosta, riemuitkaa, kaikki te Jerusalemin rauniot, sillä Herra lohduttaa kansansa, lunastaa Jerusalemin. Herra paljastaa pyhän käsivartensa kaikkien kansojen nähden, ja kaikki maan ääret saavat nähdä meidän Jumalamme autuuden."
Jumala on asettanut kaupunkiinsa vartijoita, kun hän on asettanut
seurakuntiinsa kaitsijoita. Niin kuin jouluyönä paimenet olivat vartioimassa laumaansa, niin myös seurakuntien paimenten tehtävänä on
valvoa ja olla valppaita toimintaan. Heiltä kysytään: "Vartija, mikä
hetki yöstä on?" Vartija vastaa: "Aamu on tullut, mutta silti on yö."
(Jes. 21:11–12.)
Lyhytkin yö on pitkä vartiossa. Hetkeksikään ei saa herpaantua.
Silti vihamies tekee yöllä omaa kylvöään. Jeesuksen sana on tarpeellinen: "Valvokaa, sillä ette tiedä, minä hetkenä Ihmisen Poika tulee."
Kun vartijalta kysyttiin, mikä hetki yöstä on, hän vastasi ihmeellisellä
tavalla: "Aamu on tullut, mutta silti on yö." – Ihana pääsiäisaamu on
koittanut. Koko maailmalle Jumala jätti lukematta sen synnit herättämällä Poikansa kuolleista. Kuka tahansa nyt uskoo Jeesukseen, pe-
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lastuu eikä joudu tuomittavaksi. Ei tämä ole yötä, vaan kirkas aamunkoitto korkeudesta. "Huutakaa ilosta, riemuitkaa, kaikki te Jerusalemin rauniot, sillä Herra lohduttaa kansansa, lunastaa Jerusalemin." Tämä on jo tapahtunut, lunastus on valmis. Jerusalem ei ole
rauniokaupunki, vaan Kristus-perustukselle rakennettu ihana Herran
linna ja asuinsija, jonka kadut ovat puhdasta kultaa ja jonka helmiportit säihkyvät kaikissa sateenkaaren väreissä.
Helmiportit meitä johtaa, Meitä johtaa
Tuonne taivaan kaupunkiin, Kaupunkiin.
Siellä säihkyin helmet hohtaa, Pyhät kohtaa,
Häihin päästään taivaisiin!
Niistä kulkee Herran kansa, Herran kansa
Vaattehissa valkeissa, Valkeissa.
Kruunut, palmut, harput heillä.
Kultateillä Pyhät saavat astua.
Voitonvirsi Karitsalle, Karitsalle
Sieltä sitten helkkyin soi, Helkkyin soi,
Jeesukselle rakkahalle, kalleimmalle,
Kun hän meille armon toi.
Akseli Korpinen. SK 1961 90:1–3.

Profeetta lausuu: "Avatkaa portit vanhurskaan kansan käydä sisälle, joka uskollisena pysyy. Vakaamieliselle sinä talletat rauhan,
rauhan, sillä hän turvaa sinuun. Turvatkaa Herraan ainiaan, sillä Herra, Herra on iankaikkinen kallio." (Jes. 26:2–4.)
Kuitenkin täällä on yö: tämän maailman epäuskon yö, raivoavien
pimeyden voimien yö. Yö keskellä kirkasta päivää, ja sittenkin päivä,
autuuden päivä, keskellä pimeintä yötä!
Tässä yössä vartijoitten tulee korottaa äänensä siihen asti, kunnes
Kristus tulee ja iankaikkisuuden aamunkoi yhtäkkiä rävähtää iäiseksi
päiväksi. Silloin ”yötä ei enää ole oleva" (Ilm. 22:5), ei myöskään
pimeyden tekoja, ja Herra Jumala itse on meidän valomme.
Niin pyhä, niin puhdas, niin valoisa on Jumalan kaupunki, sillä se
on Herran itsensä rakentama ja Herra itse on sen aurinko. Samoin
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kuin pelastus on yksin armosta, yksin Jumalan lahja ja hänen tekonsa,
niin on myös hänen Seurakuntansa yksin Pyhän Hengen luomus. "Jos
Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät.
Jos Herra ei kaupunkia varjele, niin turhaan vartija valvoo." (Ps.
127:1.) Taivaallista Jerusalemia ei voi rakentaa ihmisopilla, vaan
vain sillä ilosanomalla, joka tuo meille Jumalan rauhan Kristuksen
hankkimassa syntien anteeksiantamisessa.
3. Riemun kansa, tehkää ero oikean ja väärän välillä
Tekstimme sanoo meille: "Pois, pois! Lähtekää sieltä, älkää koskeko saastaiseen; lähtekää sen keskeltä, puhdistautukaa, te Herran
aseenkantajat."
Mistä on lähdettävä pois? Minne on mentävä? On lähdettävä
pois, ei tästä ulkonaisesta maailmasta, vaan hengellisestä Baabelista,
epäuskon ja epäjumalanpalvelun harjoituksesta, väärästä yhteydestä,
Jumalan sanan vähättelystä ja halveksimisesta. On puhdistauduttava
siitä, mikä on saastaista. Saastaista Jumalan silmissä on kaikki se,
millä hänen valtakuntansa työtä yritetään tehdä oikeata ja väärää toisiinsa sekoittaen.
Niiden osaksi, jotka ovat tulleet tuntemaan evankeliumin, on tullut jotakin sellaista ihmeellistä, mitä he eivät osanneet odottaa eivätkä
kaivata edes unissaan. Pääsimme irti koko syntitaakastamme, koska
Kristus otti ne pois ristinkuolemassaan. Tämän valmiin pelastuksen
saimme uskossa omistaa. Ei tarvinnut etsiä pelastusta omasta parannuksesta, omista teoista, omista ratkaisuista ja suhtautumisista. Kaikki oli pelkkää ansaitsematonta lahjaa, suloista armoa. Silloin oli
helppo ottaa vastaan Herran sana: "Pois, pois! Lähtekää sieltä, älkää
koskeko saastaiseen; lähtekää sen keskeltä, puhdistautukaa, te Herran
aseenkantajat." Olihan se tosin lihalle vaikeata, sillä Jumalan tiet ovat
lihalle aina vastenmielisiä; toisin ei voi olla. Mutta kun uskon asia
kirkastui, aloimme vaeltaa Hengessä, kuolettaa lihaamme ja seurata
Hyvän Paimenen ääntä. Lapsenomaiselle uskolle kirkkokysymys ei
ole vaikea asia.
Suomen kansankirkon kristikansa elää kirkkonsa virallisilla päätöksillä kirkollisessa yhteydessä Englannin Anglikaanisen kirkon
kanssa ja hyväksyy paavikirkon vanhurskauttamisopin. Se voi johtua
vain yhdestä syystä. Tietämättömyyttä se ei ole – kuin ehkä vain ani
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harvoilla hyvin yksinkertaisilla. Se voi johtua vain siitä syystä, että
itse evankeliumi on hukattu. Evankeliumista on jäljellä vanhoja sanontoja, mutta kun väärä evankeliumi tulee rinnalle, sitä ei eroteta
oikeasta tuomittavana ja hylättävänä, vaan sille annetaan olemassaolon oikeutus. Toisin sanoen, vanhat hyvät sanonnat ovat käyneet
merkityksettömiksi. Kun Raamatun evankeliumi ei siedä vähäisintäkään harhaa rinnallaan, heidän uskonsa sietää paavilaisen teko-opin.
Professori Franz Pieperillä oli tapana sanoa: "Hämärässä kaikki kissat
ovat harmaita." Meidän ei tarvitse kummeksua, että suuret joukot pysyvät harhautuneissa kirkoissa niiden luopumuksesta riippumatta.
Niillä, joilta evankeliumi on kateissa tai joille se on epäselvä, ei ole
tarvetta erota harhasta eikä myöskään uskon voimaa.
Sinä, joka uskot, muistathan, että olet riemun kansaa? Kristuksen
Kirkko on sitä viimeisinäkin, suuren ahdistuksen päivinä. Riemu tulee sielun osaksi uskossa ja lujassa toivossa, koska taivaan portit pysyvät auki Kristuksessa. Ahdistus, joka uskovia kohtaa, ei ole helvetin pelkoa, vaan se on ulkonaista vainoa ja surua toisten sieluntilan
tähden. Se johtaa sanankylvöön ja rukoukseen. Ahdistus päättyy kerran ja toteutuu lupaus: Herra itse "on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet
heidän silmistänsä" (Ilm. 7:17).
Tampere 6.2.2000. Virret VK 1938: 46:1–3; 412; 317:1–3; 317:4–6; 46:4–7.
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Toisena sunnuntaina ennen paastonaikaa eli septuagesimasunnuntaina. I vuosikerta. Epistolateksti.
Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa niin kuin hän, että sen
saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensähillitsemistä kaikessa; he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me
katoamattoman. Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin
kuin ilmaan hosuen, vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä,
etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi."
1 Kor. 9:24–27.
Antiikin olympialaisissa voittaja seppelöitiin ja sai osakseen suuren
kunnian. Nykyajan olympialaissa annetaan voittajalle kultamitali,
soitetaan kansallislaulu ja lähes koko maailma seuraa palkintojen jakoa. Apostoli vertaa kristityn uskon kilvoittelua aikansa kisoihin,
joissa voittaja palkittiin ruhtinaallisesti. Juoksethan sinäkin kristityn
kilparadalla tavoitteenasi voittopalkinto?
Sääntöjä noudattavat seppelöidään
Jotta tulisimme palkituiksi, meidän tulee juosta sääntöjä noudattaen maaliin asti. Keskeyttäjää ei palkita eikä myöskään sitä, joka ei
noudata sääntöjä. Kristityn toivo kohdistuu maaliviivan ylittämiseen
ja sitä seuraavaan palkintojen jakoon. "Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte."
Keskeytys uskon kilvassa tarkoittaa uskosta luopumista. Se voi
tapahtua sekä elämässä että opissa. Jos lankeamme karkeisiin synteihin, Pyhä Henki väistyy meistä eikä pidä enää uskoa yllä. Jos erehdymme pelastuksen tiestä ja seuraamme omia ajatuksiamme, lankeamme pois Kristuksesta emmekä vaella autuuden tietä. Samoin jos
tieten tahtoen hylkäämme selvän Jumalan sanan, emme seuraa Hyvän
Paimenen ääntä eikä hän saa johdattaa meitä iankaikkisen elämän
tiellä.
Ilmeisesti on paljon sellaisia, jotka itse asiassa ovat keskeyttäneet
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kilvoittelunsa, mutta jotka jatkavat ulkonaisen seurakunnan yhteydessä ja juoksevat toisten mukana. Tällaisia ovat teeskentelijät, joiden epäusko ei ole tullut julki. Sellaisia ovat myös ne, joiden elämästä ja tunnustuksesta voi havaita luopumisen uskosta ja Sanasta. Siitä
huolimatta langenneet kirkot suojelevat heitä keskuudessaan ja jopa
pitävät heitä tärkeissä viroissa ja asemissa osoittaen heille suurta
kunniaa. Kaikki nämä diskvalifioidaan viimeisenä päivänä. Pyhä
Raamattu sanoo heistä: "Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta
rakastavat ja tekevät" (Ilm. 22:15).
Uskon kilvoittelussa on erikoista, että Jumala kutsuu keskeyttäjiä
palaamaan radalle ja juoksemaan maaliin asti. Tuhlaajalapset saavat
palata takaisin kotiin. Ristin ryöväri kääntyy elämänsä viimeisinä
tunteina ja tulee Jeesuksen luo paratiisiin. Hän pelastuu ja pääsee taivaaseen. Jos sinä olet heittänyt kesken juoksusi autuuden kilparadalla, nouse ylös ja jatka. Olemme nähneet, että olympialaisissa voi kaatua, nousta, jatkaa ja vielä voittaa. Paljon ennemmin näin on laita
kristityn uskon kisoissa, sillä Jumala on pitkämielinen eikä tahdo,
että kukaan hukkuu, vaan että langennut palaa hänen tykönsä.
Jumala haluaa painaa jokaisen uskovan sydämelle, että tarvitsemme uskon kilvoittelua. Kilpa ei saa päättyä keskeytykseen. On
kilpailtava sääntöjen mukaan ja on kestettävä loppuun asti. Tämä on
Jumalan hyvä, armollinen tahto meihin nähden.
Kilpailijan tulee tuntea säännöt, siis Jumalan sana ja sen oppi.
Uskon perussäännön Raamattu taas ilmaisee esimerkiksi seuraavasti:
"Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta,
ilman lain tekoja" (Room. 3:28). "Sen tähden se on uskosta, että se
olisi armosta" (Room. 4:16). "Mutta koska tiedämme, ettei ihminen
tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei
mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista" (Gal. 2:16). Tämä on
ihana, autuuttava, evankeliumin meille antama lupaus.
Se, jolle Kristus ei ole ainoa tie taivaaseen, vaan joka liittää siihen omia tekojaan tai muiden, niin sanottujen pyhimysten, tekoja, ei
juokse säännön mukaan. Jeesuksen sana on selvä: "Minä olen tie ja
totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kautta-
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ni" (Joh. 14:6). Mutta sillä, jolla on turva Jeesuksessa, ei ole hätää.
Sanoohan Jeesus: "Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan
tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita... Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen,
joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu
tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään." (Joh. 3:17–18;
5:24.)
Mikä on voittoseppele?
Apostoli Paavali lausuu elämänsä lopulla: "Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästedes
on minulle talletettuna vanhurskauden seppele" (2 Tim. 4:7–8). Voittoseppele taivaan olympialaisissa on "vanhurskauden seppele."
Täällä ajassa uskovilla on vanhurskauden nälkä, jonka Jeesus
tyydyttää. Hän on luvannut: "Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan" (Matt. 5:6). Tämä toteutuu
kahdessa vaiheessa. Ensiksi siten, että meille lahjoitetaan jo täällä
ajassa uskon kautta se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa. Toiseksi siten, että meidät kirkastetaan viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa.
Se vanhurskaus, jonka omistamme jo nyt uskon kautta, on Kristus, joka on annettu alttiiksi meidän edestämme (Room. 8:32). Kristuksen sovitustyön tähden meidät luetaan Jumalan edessä vanhurskaiksi ja saamme syntimme anteeksi. Tässä vanhurskaudessa olemme
Jumalalle täysin otollisia, vaikka itsessämme olemmekin syntisiä.
Uskon kautta omistamme Jumalan edessä täydellisen vanhurskauden, sillä se ei ole meidän tekoamme, vaan Kristuksen. Se on itse
asiassa sama vanhurskaus, mikä meillä on oleva taivaassa, sillä erotuksella, että täällä se on uskon varassa, siellä näkemisessä.
Saadessamme omistaa Kristuksen vanhurskauden, omantunnon
kauhut kaikkoavat ja saamme rauhan sydämeemme. Heräämme hengellisestä kuoleman tilasta. Uskon kautta samalla synnymme uudesti
elävään toivoon ja uuden ihmisen puolesta alamme elää vanhurskaudelle ja noudattaa vanhurskautta.
Vanhan ihmisemme ja periturmeluksemme tähden meissä oleva
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vanhurskaus on nyt vasta heikolla alulla. Meihin jää vanhurskauden
nälkä ja jano. Haluaisimme niin mielellämme päästä tykkänään eroon
syntiturmeluksestamme ja odotamme sitä päivää, kun se tapahtuu. Se
päivä on ylösnousemuksen ihana päivä, kun saamme nousta ilman
syntiä. Silloin olemme koko olemukseltamme täysin vanhurskaita.
Nyt olemme puhdistetut ja pyhitetyt "vedellä pesten, sanan kautta",
mutta silloin meidät asetetaan Herran eteen kirkastettuina, tahrattomina, pyhinä ja nuhteettomina (Ef. 5:25–26). Se on se "vanhurskauden seppele", jolla pyhät kruunataan. Silloin ei ole enää nälkä eikä
jano.
Voittoseppele, jolla meidät seppelöidään, on siis se vanhurskaus,
minkä Kristus on meille hankkinut katkeralla kärsimisellään ja kuolemallaan. Taivaassa se ei ole enää uskon varassa, vaan näkemisessä.
Olemme sekä ruumiin että sielun puolesta olemuksellisesti täysin
vanhurskaita. Siksi taivaassa ei ole vanhurskauden nälkää eikä janoa.
Toteutuu lupaussana: "Minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella" (Ps.
17:15). Kukaan ei ansaitse sitä kilvoittelullaan. Se on pelkkää lahjaa,
ansaitsematonta hyvyyttä, armoa. Täydellinen on oleva voittajien
vanhurskaus, suuri heidän kirkkautensa ja kunniansa, mutta ylistys
siitä kuuluu yksin Karitsalle, ei meille. "Karitsa, joka on teurastettu,
on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen" (Ilm. 5:12).
Voittopalkintomme on katoamaton. Siitä apostoli Pietari sanoo:
"Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja
Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät
elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,
turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen" (1 Piet. 1:3–5). Tämä
merkitsee sitä, että taivaassa ei yksikään pyhä voi langeta vanhurskauden tilasta. Kruunumme on ikuinen.
Päämäärätietoisina eteenpäin
Apostoli Paavali sanoo: "Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut
Kristuksessa Jeesuksessa (Fil. 3:14). Jumalan lapsi on päämäärätie-
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toinen. Hänellä on voimassaoleva taivaskutsu. Sitä ajankohtaa, milloin hän saa astua Karitsan hääaterialle, hän ei tiedä. Riittää, että se
on tallennettu Jumalan kirjaan. Hänen käskystään enkeli noutaa sielumme oikealla ajalla.
Kun tiedämme, mikä meitä odottaa, riennämme kohti autuasta
päämäärää. Juoksemme saavuttaaksemme voittopalkinnon. Kun paha
lihamme tekee vastarintaa, kuritamme sitä emmekä ruoki sen pahoja
haluja. Kasteemme esikuvan mukaisesti kuoletamme vanhaa ihmistämme. Haluamme pitää silmiemme edessä Kristuksen ristiinnaulittuna. Ottakaa vaivankestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, apostolit ja muut pyhät, jotka kestivät toivon varassa. Taistelkaa jalo taistelu, säilyttäkää usko ja hyvä omatunto (1 Tim. 1:19).
Kirjoitettu 15.8.06. Virret VK 38: 436; 118:2–4; 125; 168:1,5,6; 301:1,5,6.
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timme ja hankkinut meille anteeksiantamuksen. Saamme syntimme
anteeksi Kristuksen tähden Jumalan sulasta armosta. Se on pelkkää
lahjaa. Emme ansaitse taivasta vähäisimmälläkään teolla. Mutta totta
on myös se, että Jumala tahtoo meidän tekevän hyviä tekoja ja olevan
ahkeria työmiehiä hänen valtakunnassansa. Totta myös se, että uskoa
seuraavat hyvät työt.
Vertauksen näkökulma tekstissämme ei ole uskovien hyvien tekojen palkitseminen viimeisenä päivänä. Vertaus puhuu Jumalan valtakunnasta tässä maailmassa. Se kertoo tekojen palkitsemisesta tässä
elämässä ja ohjaa meitä suhtautumaan oikein Jumalan hyvyyteen.

Kolmantena sunnuntaina ennen paastonaikaa eli septuagesimasunnuntaina. I vuosikerta. Evankeliumiteksti.
"Sillä taivasten valtakunta on perheenisännän kaltainen, joka varhain aamulla lähti ulos palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Ja
kun hän oli sopinut työmiesten kanssa denaarista päivältä, lähetti
hän heidät viinitarhaansa. Ja hän lähti ulos kolmannen hetken vaiheilla ja näki toisia seisomassa torilla joutilaina; ja hän sanoi heille:
'Menkää tekin minun viinitarhaani, ja mikä kohtuus on, sen minä annan teille.' Niin he menivät. Taas hän lähti ulos kuudennen ja yhdeksännen hetken vaiheilla ja teki samoin. Ja kun hän lähti ulos yhdennentoista hetken vaiheilla, tapasi hän vielä toisia siellä seisomassa;
ja hän sanoi heille: 'Miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilaina?'
He sanoivat hänelle: 'Kun ei kukaan ole meitä palkannut.' Hän sanoi
heille: 'Menkää tekin minun viinitarhaani.' Mutta kun ilta tuli, sanoi
viinitarhan herra tilansa hoitajalle: 'Kutsu työmiehet ja maksa heille
palkka, viimeisistä alkaen ensimmäisiin asti.' Kun nyt tulivat ne, jotka
olivat saapuneet yhdennentoista hetken vaiheilla, saivat he kukin denaarin. Ja kun ensimmäiset tulivat, luulivat he saavansa enemmän;
mutta hekin saivat kukin denaarin. Kun he sen saivat, napisivat he
perheen isäntää vastaan ja sanoivat: 'Nämä viimeiset ovat tehneet
työtä vain yhden hetken, ja sinä teit heidät meidän vertaisiksemme,
jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen.' Niin hän vastasi
eräälle heistä ja sanoi: 'Ystäväni, en minä tee sinulle vääryyttä; etkö
sopinut minun kanssani denaarista? Ota omasi ja mene. Mutta minä
tahdon tälle viimeiselle antaa saman verran kuin sinullekin. Enkö saa
tehdä omallani, mitä tahdon? Vai onko silmäsi nurja sen tähden, että
minä olen hyvä?' Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset
viimeisiksi." Matt. 20:1–16.
Uskonpuhdistuksen aikana keskusteltiin siitä, tarvitaanko hyviä töitä.
Jumalan Sanasta löytyi vastaus: hyvät työt ovat kyllä välttämättömiä,
mutta ne eivät ole välttämättömiä autuuden saamiseksi. Toisin sanoen, emme pelastu teoista, vaan pelastumme armosta, yksinomaan välimiehemme Jeesuksen Kristuksen tähden, joka on sovittanut syn-
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Jeesuksen vertaus
Jeesus sanoo: "Taivasten valtakunta on perheen isännän kaltainen, joka varhain aamulla lähti ulos palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa." Juutalaisten päivä alkoi auringon noustessa noin kello kuusi
aamulla ja päättyi illalla auringon laskiessa noin kello kahdeksantoista. Päivä oli jaettu tunteihin eli hetkiin. Päivän koittaessa vertauksen
perheenisä menee palkkaamaan miehiä työhönsä ja sopii, että kukin
saa denaarin päivältä. Denaari oli tavallinen päiväpalkka, jolla mies
perheineen tuli toimeen. Sitten isäntä meni toisen kerran kello yhdeksän aikaan torille ja näki siellä seisomassa ihmisiä joutilaina. Hän
sanoi: "Menkää tekin minun viinitarhaani ja mikä kohtuus on, sen
minä annan teille." Sitten hän meni puolilta päivin ja vielä kolmen
aikaan iltapäivällä ja käski joutilaiden lähteä työhön. Kun päivä oli jo
päättymässä kello viiden vaiheilla, hän kokosi sieltä joutilaita ja sanoi: "Miksi seisotte täällä kaiken päivää jouten?" He vastasivat hänelle: "Kun ei kukaan ole meitä palkannut.' Niin hän sanoi heille: "Menkää tekin minun viinitarhaani." Perheen isäntä löytää työttömiä ja
palkkaa heidät työhönsä.
Voimme kysyä, missä nämä toiset olivat ja mitä he ajattelivat silloin, kun isäntä meni sinne aamuvarhaisella. Eivätkö työt olleet kiinnostaneet heitä, kun he eivät lähteneet aamulla torille tarjolla olevaksi
työvoimaksi? Entä nuo, jotka vasta yhdennellätoista hetkellä ottivat
työkutsun vastaan? Ehkäpä heillä oli jotakin muuta, mitä he olivat
pitäneet tärkeämpänä. Isännän tarjoama työ ei ollut heitä kiinnostanut.
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Vertauksen sovellusta
Miten voisimme soveltaa tätä vertausta? Jumalan valtakunta on
ikään kuin työpaikka. Siellä on tehtäviä ja töitä kaikille. Mutta on
ihmisiä, joita ei kiinnosta lainkaan Jumalan valtakunnan työ. He eivät
välitä taivaallisesta Isästä eivätkä hänen asioistaan. Kaikki muut asiat
ovat heille tärkeämpiä, sillä he elävät maailmassa ja sen himoissa.
Heitä tulee kuitenkin kääntymykseen elämänsä eri vaiheissa. On
myös niitä, jotka jo lapsuudesta lähtien tulevat sisälle Jumalan valtakuntaan ja pysyvät Jumalan sanan ja sakramenttien yhteydessä. He
ovat uskollisia seurakunnan jäseniä, jotka kantavat päivän helteen ja
kuorman.
Isäntä käski tilanhoitajaa maksamaan palkan työntekijöille. Kaikki saivat täyden päiväpalkan riippumatta siitä, milloin olivat tulleet
työhön. Tämä loukkasi niiden oikeudentuntoa, jotka olivat tulleet
aamulla. He eivät ymmärtäneet, miksi he saavat saman palkan kuin
illan suussa tulleet, vaikka he ovat tehneet kaksitoista tuntia työtä,
nuo toiset heitä vähemmän, eräät vain yhden tunnin. He luulivat saavansa enemmän ja napisivat isäntää vastaan. He sanoivat: "Nämä
viimeiset ovat tehneet työtä vain yhden hetken ja sinä teit heidät meidän vertaiseksemme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen." Siihen isäntä vastasi: "Ystäväni, en minä tee sinulle vääryyttä.
Etkö sopinut minun kanssani denaarista? Ota omasi ja mene. Mutta
minä tahdon tälle viimeiselle antaa saman verran kuin sinullekin. Enkö saa tehdä omallani, mitä tahdon? Vai onko silmäsi nurja sen tähden, että minä olen hyvä?" Näillä sanoilla Jeesus paljastaa meissä
olevan luonteenomaisen piirteen: me haluamme mitata ja laskea tekojamme. Haluamme saada erityistä etuisuutta siitä, että olemme pitkään ahkeroineet Jumalan valtakunnassa. Mutta tekstimme sanoo:
Sinä saat denaarin. Tyydy siihen.
Näillä sanoilla Jeesus haluaa varoittaa meitä ansiouskosta. Se
pyrkii esiin lihastamme hiipimällä, salakavalasti. Helposti ajattelemme, että olemme parempia kuin muut ja että olemme ansainneet
enemmän. Jos joku toinen saa Jumalalta siunausta, olemme kateellisia ja ajattelemme sen kuuluvan meille. Emme halua suoda toiselle
sitä, mitä Jumala hänelle antaa, emmekä tyytyä omaamme, vaan lisäksi olisimme vielä ottamassa itsellemme lisää. Tuleehan denaarilla
toimeen. Ei puutu sitä välttämättömintä, mitä elämässä tarvitaan. Ju-
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mala huolehtii kaikista. Jokaiselle hän antaa sitä, mitä tämä tarvitsee.
Luther selittää, että denaari tässä tarkoittaa sitä, mitä Jumala antaa
ajallista elämäämme varten.
Millaisia odotuksia meillä on?
Niin, mitä me odotamme Jumalalta? Minkälaisten vaatimusten
kanssa me tulemme hänen eteensä? Joutuuko Jumala sanomaan meille: "Onko sinun silmäsi nurja sen tähden, että minä olen hyvä." Ajatelkaamme, miten voimakas sana tämä on. Jumala ilmoittaa itsensä
meille ja sanoo, että hän on laupias, armahtavainen, anteeksiantavainen, että hän on hyvä. Näin hän haluaa meidän uskovan ja ajattelevan
hänestä hänen Seurakunnassansa. Jos jollekulle selkenee Jumalan
armo silloin, kun hän on elämänsä viimeisellä hetkellä, eikö meidän
päinvastoin tule iloita siitä ja kiittää Jumalaa siitä, että hän pelastui?
Kun Jumala on hyvä häntä kohtaan sekä maallisissa että hengellisissä
asioissa, emmekö iloitsisi hänen kanssaan? Eikö meidän tule etsiä
ihmisten pelastusta ja olla kutsumassa ihmisiä viinitarhaan työhön,
vaikka he ovat koko päivän laiskotelleet? Ei tule katsoa, miten nämä
ihmiset ovat aikansa tuhlanneet. Ei tule etsiä vain ahkeria, tunnollisia,
yhteiskunnallisen vanhurskauden kannalta kunnollisia ihmisiä, vaan
Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä ja kutsuu kaikkia valtakuntaansa ja
ottaa heitä palvelukseensa.
Jumala haluaa valtakuntaansa iloisia, kiitollisia työntekijöitä. Sellaisia hän saa niistä, jotka ovat tulleet armon tuntemaan ja sen uskolla
ottaneet vastaan.
Tämä vertaus tuo mieleen Jeesuksen vertauksen tuhlaajapojasta.
Tämä oli tuhlannut kaiken omaisuutensa. Kurjuudessaan hän muisti,
kuinka hyvä oli olla kotona. Hän tuli mielenmuutokseen. Hän halusi
pyytää päästä palkkalaiseksi isän kotiin. Mutta vanhempi veli, joka
oli kaiken aikaa ollut kotona ja oli koko ajan tehnyt työtä, ei halunnut
iloita siitä, että nuorempi veli oli palannut kotiin.
Jumalan valtakunnassa me emme varsinaisesti ole palkkalaisia,
vaan lapsia. On suuri ero sillä, että on vain palkkalainen ja sillä, että
on lapsi, joka nauttii kaikesta, mitä kodissa on. Tekstimme vertauksessa Jeesus kuitenkin puhuu palkasta. Hän puhuu työntekijöistä. Pitää paikkansa, että Jumalan valtakunnassa tehdään työtä ja että siellä
taivaallinen Isämme antaa meille palkan huolehtien meistä niin, että
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saamme toimeentulon. Niin hän osoittautuu hyväksi.
Tekstimme lohdutus
Tekstimme ei ainoastaan sisällä nuhdetta niille, jotka ovat omahyväisiä ja katkeria siitä, että Jumala on hyvä toisia kohtaan, vaan se
sisältää myös erinomaisen lohdutuksen. Jumala ottaa laiskat vetelehtijät armoihinsa. Saamme joka aika palata Jumalan tykö. Tiedämme,
että hän on hyvä ja että hän antaa meille syntimme anteeksi eikä kosta meille viivyttelyämme. Päinvastoin hän huolehtii meistä niin kuin
isä lapsistansa, vieläpä ottaa meidät mukaan valtakuntansa työhön.
Jeesus päättää vertauksen sanomalla: "Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi." Uskonpuhdistaja Martti
Luther sanoo tästä seuraavasti. "Sanomalla, että ensimmäinen on oleva viimeinen, hän riistää sinulta kaiken ylvästelyn kieltäen sinua korottamasta itseäsi ainoankaan porton yläpuolelle, olisit sitten vaikka
Abrahamin, Daavidin, Pietarin taikka Paavalin vertainen. Mutta sanomalla, että viimeinen on oleva ensimmäinen hän estää epätoivosta
kieltäen sinua alentumasta ainoankaan pyhän alapuolelle, olit sitten
vaikka Pilatus, Herodes, Sodoma tai Gomorra."
Vapahtajamme tosiaankin kieltää ylvästelyn. mutta hän myös estää epätoivon ja synnyttää uskon. Sitten elämme hänelle, emme pakonomaisesti, vaan tyytyväisin, iloisin mielin.
Hämeenlinna 19.2.1984. Virret VK 1938: 205:1–5; 115; 132:1–4; 318; 340.
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"Te olette Jumalan temppeli"
Kolmantena sunnuntaina ennen paastonaikaa eli septuagesimasunnuntaina. II vuosikerta. Epistolateksti.
Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka
kasvun antaa. Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä; kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa oman työnsä mukaan. Sillä me olemme
Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan
rakennus. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä
olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta
perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus
Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on
tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; mutta jos jonkun tekemä
palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin
ikään kuin tulen läpi. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja
että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin,
on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette. Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi,
että hänestä tulisi viisas. Sillä tämän maailman viisaus on hullutus
Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on: "Hän vangitsee viisaat heidän
viekkauteensa"; ja vielä: "Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää
ne turhiksi." Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on
teidän, teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas, teidän on maailma ja
elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset, kaikki on teidän. Mutta te
olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan. 1 Kor. 3: 7–23.

1. On suuri kunnia olla Jumalan temppeli
Kun usko Kristukseen syntyy ihmissydämessä, tapahtuu ihmeellisiä
asioita. Ihminen, joka aikaisemmin pelkäsi joutuvansa helvetin vaivaan
syntiensä tähden, oppii tuntemaan evankeliumin ja alkaa luottaa siihen,
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että Kristus on hänen puolestansa kärsinyt hänen rangaistuksensa ja
että hänen syntinsä ovat anteeksiannetut. Pelon ja ahdistuksen tilalle
tulee Jumalan ihmeellinen rauha. Ei tarvitse pelätä kadotukseen joutumista. Saa olla varma syntiensä anteeksisaamisesta, varma siitä, että
pääsee taivaaseen, että on Jumalan lapsi ja Vapahtajan oma, että on
uskosta vanhurskas. Olethan sinäkin, ystäväni, kokenut jotakin tällaista? Olethan saanut omistaa sydämesi turvaksi Jumalan armon?
Uskosta vanhurskauttamisen seurauksena kolmiyhteinen Jumala asettuu asumaan sydämiimme. Tästä tekstimme sanoo: "Ettekö tiedä, että te
olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä." Tästä asiasta
on kristikunnassa ollut kiistoja, jotka luterilainen tunnustus on ratkaissut
opettamalla selkeästi, mitä Jumalan asuminen meissä tarkoittaa. Se lausuu: "On totta, että Jumala – Isä, Poika ja Pyhä Henki, iankaikkinen
olemuksellinen vanhurskaus – asuu uskon kautta niissä, jotka on valittu
ja jotka Kristus on vanhurskauttanut ja sovittanut Jumalan kanssa. Ovathan kaikki kristityt Jumalan eli Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen temppeleitä; Pyhä Henki saa heidät tekemään sitä, mikä on oikein. Mutta tämä
Jumalan asuminen uskovissa ei ole samaa kuin se uskonvanhurskaus,
jota Paavali tähdentää, josta hän käyttää nimitystä Jumalan vanhurskaus
ja jonka takia meidät julistetaan Jumalan edessä vanhurskaiksi. Jumalan
asuminen uskovissa on uskonvanhurskauden seuraus; uskonvanhurskaus
ei taas ole mitään muuta kuin sitä, että synnit annetaan anteeksi ja kurja
syntinen armahdetaan ja otetaan Jumalan omaksi yksin Kristuksen kuuliaisuuden ja ansion perusteella."
Luterilainen tunnustus siis opettaa Raamatun mukaan, että Jumala
asuu uskovassa. Emme kuitenkaan pelastu tämän Jumalan meissä
asumisen tähden, vaan yksin Kristuksen tähden, uskon kautta häneen.
Asialla on suuri merkitys uskovalle. Onhan jo aivan ihmeellinen
asia, että Jumala tekee asumasijansa ihmisen sydämeen. Kun sydän
on puhdistettu Jumalan armolla Kristuksen ansion hyväksilukemisen
kautta, kertoo Jumalan meissä asuminen siitä, miten puhtaiksi uskon
kautta olemme tulleet, vaikka itsessämme olemme vain syntisäkkejä.
Kaikkeinpyhin Vanhan liiton temppelissä oli puhtaalla kullalla sivelty. Niin puhtaita olemme Kristuksen ansion hyväksilukemisen tähden, että sydämemme kelpaa kolmiyhteiselle Jumalalle asumasijaksi
ja temppeliksi.
Tällaista kunniaa emme osanneet lainkaan odottaa, kun kamppai-
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limme synnintunnossa ja omantunnon tuskissa ja kyselimme, kuinka
voimme pelastua ja voimmeko saada syntimme anteeksi. Emmekä
nytkään tunne aisteillamme tätä pyhyyttämme emmekä kelvollisuuttamme, vaan sanan ja kasteemme nojalla saamme sen uskoa ja todella
uskommekin.
2. On velvoittava asia olla Jumalan temppeli
Ymmärrämme, että temppeli on pyhä paikka. Siellä julistetaan ja
kuullaan Jumalan sanaa. Siellä Jumala on itse enkeleineen läsnä. Hän
on läsnä sanassa ja sakramenteissa ja puhuu meille niiden kautta ja tulee jokaisen sydämeen, joka sanan uskoo ja armon omistaa.
Kun Jumala tulee sydämeemme, siitä tulee pyhä paikka, jumalanpalveluspaikka, jossa Jumala palvelee meitä jatkuvasti armollaan ja
jossa me myös palvelemme häntä rukouksin ja uhrein.
Se, että olemme Jumalan temppeli, ei ole ainoastaan suuri kunnia,
vaan myös pyhä velvoite. Olemme Jumalan temppeli yksityisinä uskovina, mutta myös yhdessä Kristuksen Seurakuntana. Yksittäisessä uskovassa Jumala asuu uskon kautta, seurakunnassa hän on läsnä sanassa
ja sakramenteissa. Velvollisuutemme on pitää sekä sydämemme että
seurakunta puhtaana.
Olemme hyvin perillä siitä, että sydämessämme on paljon pahaa.
Sydämemme voi olla puhdas vain uskon kautta. Jos usko häviää sieltä,
Kristuksen veri ei ole sitä puhdistamassa. Olemme myös tietoisia siitä,
ettei tänne maailmaan voi muodostaa puhdasta seurakuntaa siinä mielessä, että siinä olisi varmuudella vain pelkkiä uskovia, koska teeskentely on mahdollista ja lankeemuksia tapahtuu. Jumala ei edellytä meiltä
kykyä nähdä sydämiin. Mutta hän käskee meitä harjoittamaan veljellistä kuria niin, ettei seurakunta hyväksy katumatonta mielialaa, ei ilmeistä jumalattomuutta eikä Jumalan käskyjen polkemista keskuudessaan.
Heikkoutta vaelluksessa seurakunta joutuu sietämään jokaisen jäsenen
kohdalla. Jumala on antanut sanassaan myös käskyn, ettei seurakunta
saa suvaita evankeliumin vastaista opetusta eikä poikkeamista missään
kohden evankeliumin opista. Seurakunnan tulee olla puhdasoppinen.
Temppelin likaamisesta apostoli lausuu: "Jos joku turmelee Jumalan
temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä,
ja sellaisia te olette."
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Mitä meidän olisi otettava huomioon, ettemme turmelisi Jumalan
temppeliä?
Meidän on torjuttava Jumalan sanan kanssa ristiriidassa olevat käsitykset. Meidän on oltava nöyriä Jumalan sanan edessä ja taivuttava sen
alle. Herra sanoo: "Minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on
särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä" (Jes. 66:2).
Meidän tulee sanoutua irti eriseuraisuudesta, klikeistä, lahkoista,
väärästä opista ja väärästä hengellisyydestä. Emme saa olla niihin osallisia. Raamattu tuntee osallisuussynnit. Se sanoo: "Kuka ikinä menee
edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka
siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika. Jos joku tulee teidän
luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi; sillä joka sanoo hänet
tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa." (2 Joh.
1:9–10.)
Edelleen meidän tulee vaeltaa Jumalan käskyjen mukaan: "Paetkaa
haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa
vastaan. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen
temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja
ettette ole itsenne omat? Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis
Jumala ruumiissanne." (1 Kor. 6:18–20.)
Meidän on tarpeen koetella itseämme, ettei väärä henki saa sijaa
sydämissämme eikä seurakunnassa. Apostoli kirjoittaa: "Sillä vaikka
hänet ristiinnaulittiin, kun hän oli heikko, elää hän kuitenkin Jumalan
voimasta; olemmehan mekin hänessä heikot, mutta me elämme hänen
kanssaan Jumalan voimasta teitä kohtaan. Koetelkaa itseänne, oletteko
uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta." (2 Kor. 13:4–5.).
Mistä sitten tunnemme, että Kristus on meissä? Siitä on varma
merkki se, että meillä on raamatullinen usko: pelastumme yksin armosta, yksin Kristuksen tähden, yksin uskon kautta Kristukseen, ilman lain
tekoja. Tästä uskosta pitäkäämme kiinni ja olkaamme varmoja siitä,
ettemme joudu uskossamme häpeään, sillä siitä on takeena Jumalan
varma ja luotettava sana.
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Kolmantena sunnuntaina ennen paastonaikaa eli septuagesimasunnuntaina. II vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Katso, me olemme luopuneet
kaikesta ja seuranneet sinua; mitä me siitä saamme?" Niin Jeesus
sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä,
jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin,
jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja
tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa. Matt. 19:27–28.
Pyhän Raamatun mukaan ihminen ei voi nähdä Jumalaa sellaisena
kuin Jumala on täydessä valtasuuruudessaan. Raamattu sanoo: Jumala ”asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä” (1 Tim. 6:16). Herra sanoi Moosekselle: "Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka
näkee minut, jää eloon" (2 Moos. 33.20). Me voimme nähdä Jumalan
vain ”takaapäin”, siis lupauksista käsin ja jäämällä niiden varaan,
emme hänen kasvojaan. Jumala on kuitenkin ilmoittanut voimansa ja
kirkkautensa ihmisille ja ilmestynyt heille kunniassaan, mutta sellaisessa, jonka ihminen voi kestää. Herra ilmestyi palavassa pensaassa
Moosekselle. Vaikka hän on ”kuluttavainen tuli” (Hebr. 12:29), pensas ei kuitenkaan kulunut. Jumala ilmestyi Siinain vuorella Moosekselle, ja kansasta Herran kirkkaus vuorella oli kuin kuluttava tuli (2
Moos. 24:17). Kun Israel kulki kohti Kanaanin maata, Herra kulki
yöllä tulenpatsaana sen edessä (2 Moos. 13:21). Profeetta Jesaja näki
Kristuksen kirkkauden (Jes. 6; Joh. 12:41). Profeetta Hesekiel puhuu
paljon Herran kirkkaudesta ja sanoo: ”Kiitetty olkoon Herran kirkkaus siinä, missä se on” (Hes. 3:12). Erityisesti hän tuo esille, että Herran kirkkaus loistaa hänen temppelissään, siis siellä, missä Jumalan
sana on käytössä ja armon evankeliumi kaikuu. Hän sanoo: ”Herran
kirkkaus kohosi kerubin yltä temppelin kynnykselle, ja pilvi täytti
temppelin, ja esipiha tuli täyteen Herran kirkkauden hohdetta. Ja kerubien siipien kohina kuului ulompaan esipihaan asti kuin kaikkivaltiaan Jumalan ääni, kun hän puhuu” (Hes. 10:4–5). Kerubit ovat Jumalan kunniaa hohtavia enkeliolentoja, jotka johtavat maailmaa
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evankeliumin leviämiseksi ja Jumalan Seurakunnan parhaaksi ja jotka halajavat katsahtaa evankeliumiin, kun sitä julistetaan syntisille
pelastukseksi. Herra lähestyy meitä syyttävässä lain kirkkaudessa,
mutta aivan erityisesti armahtavassa armon evankeliumin kirkkaudessa. Raamattu sanoo: ”Sillä jos kadotustuomion virka jo oli kirkkautta, niin on vanhurskauden virka vielä paljoa runsaammassa määrin
kirkkautta” (2 Kor. 3:9). On lohdullista muistaa, että evankeliumin
kirkkaus on lain kirkkautta suurempi; armahtamisessa on suurempi
kunnia kuin lain tuomioilla.
Beetlehemin tähti
Mooses lausui ennustuksen Kristuksesta: ”Tähti nousee Jaakobista” (4 Moos. 24:17). Tietäjät sanoivat: ”Me näimme hänen tähtensä
itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan" (Matt. 2:2).
Kun enkeli ilmestyi paimenille jouluyönä, Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään (Luuk. 2:9). Olen ymmärtänyt nämä tekstit siten,
että niissä on kysymys samasta Herran kirkkaudesta. Se on ilmennyt
vain eri kirkkauden asteissa, eri paikoissa ja eri tavoin. Pensaassa ei
palanut luonnollinen tuli. Israelia ei johdattanut öisin tavallinen tulen
hehku. Herran kirkkaus paimenten ympärillä ei ollut tavanomaista
valoa. Olen taipuvainen ajattelemaan ja uskomaan myös niin, ettei
tietäjiä johdattanut tähtitaivaan tähti, vaan että se tähti oli ”tähti Jaakobista” eli Herramme Kristus itse tähden kaltaisena ilmiönä, se valkeus, joka oli tullut maailmaan (Joh. 1:9–10; 3:19; 8:12). Se kaikki
oli itsensä Herran kirkkautta, jolle ei tarvitse hakea fysikaalista eikä
astronomista selitystä. Olisihan Kaikkivaltias voinut tehdä sellaisen
luonnonilmiönkin, josta tiedemiehet voivat lausua selityksen, jos se
olisi ollut hänen tarkoituksensa. Mutta tämän tähden käyttäytyminen
ei viittaa tavallisiin tähtitaivaan ilmiöihin eikä myöskään se, että viisaat nimittivät sitä ”hänen tähdekseen”. Ovathan kaikki tähdet hänen
tähtiään. Sanoohan Raamattu hänestä: "Keneenkä siis te vertaatte minut, jonka kaltainen minä olisin, sanoo Pyhä. Nostakaa silmänne korkeuteen ja katsokaa: kuka on nämä luonut? Hän, joka johdattaa esiin
niitten joukot täysilukuisina, joka nimeltä kutsuu ne kaikki; suuri on
hänen voimansa ja valtainen hänen väkensä: ei yksikään jää häneltä
pois” (Jes. 40:25–26). Ainoa Vanhan testamentin kohta, johon tietäjät
saattoivat tukeutua puhuessaan ”hänen tähdestään” oli ”tähti Jaakobista”.
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Kristuksen kirkkaus alennuksen tilassa ja korotuksen tilassa
Kun Jumalan Poika tuli ihmiseksi, ”hän nöyryytti itsensä ja oli
kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti” (Fil. 2:8).
Hän ei aina käyttänyt sitä kirkkautta, mikä hänellä oli. Toisinaan se
tuli ilmi jossain määrin, esimerkiksi silloin, kun hän teki ihmeitä tai
kun hän väistyi vastustajiaan heidän voimatta ottaa häntä kiinni tai
kun hänen kiinniottajansa kaatuivat maahan, kun hän vain lausui nimensä: ”Minä olen” (Joh. 18:6). Kun hän oli lunastustyönsä tehnyt,
hän astui ylös taivaaseen ja istuutui Isän oikealle puolelle kirkkautensa valtaistuimelle ja hallitsee iankaikkisesti myös inhimillisen luontonsa puolesta yhtäläisessä kunniassa, valtasuuruudessa ja kirkkaudessa Isän ja Pyhän Hengen kanssa.
Kristus hallitsee kirkkautensa valtaistuimella
Jeesus on siis ”Herraksi ja Kristukseksi tehty” (Apt. 2:36) ja hallitsee nyt kaiken aikaa ”kirkkautensa valtaistuimella”. Tähän yhteyteen kuuluu se, mitä Jeesus sanoo apostoleille: "Totisesti minä sanon
teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua
kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa." Kristuksen Kirkko on rakennettu apostoleitten ja profeettojen
perustukselle Pyhässä Hengessä. Hengellisen oikeuden jakaminen,
siis syntien anteeksiantaminen katuville ja syntien pidättäminen katumattomille, tapahtuu apostolien sanan mukaan. Tämä ei voi tapahtua heidät sivuuttamalla tai heitä vastustaen.
Uudestisyntyminen
Uudestisyntyminen on välttämätön Jumalan valtakuntaan sisälle
pääsemiseksi, kuten Jeesus on sanonut: ”Jos joku ei synny vedestä ja
Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan” (Joh. 3:5).
Kun nyt Kristus istuu kirkkautensa valtaistuimella, hän toteuttaa
Kirkkonsa kautta evankeliumin julistusta kaikessa maailmassa. Siihen kuuluvat kaste ja opetus sekä myös näitä toteuttamassa se saarnavirka, jonka Kristus asetti ja johon hän lähetti apostolinsa ja muut
julistajat siinä heitä seuraamaan. Synteihinsä kuolleesta ihmiskunnasta hän synnyttää itselleen morsiamen, oman Kirkkonsa. Tässä valta-
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vassa tapahtumassa apostoleilla on oma erityinen kunniakas tehtävänsä ”tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa” eli jakaa oikeutta
Jumalan lapsille. Sana, jota Raamattu tällaisissa kohdissa käyttää ja
joka on käännetty ”tuomitsemiseksi” tarkoittaa oikeuden jakamista,
ei siis vain syylliseksi tuomitsemista tai rangaistuksen määräämistä,
vaan myös ja ennen kaikkea vapauttavan tuomion julistamista. Sanoohan jo profeetta Jesaja Herran sanan: ”Niin tulkaa, käykäämme
oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset,
tulevat ne villanvalkoisiksi” (Jes. 1:18). Tämä on syyttävän omantunnon hoitamista evankeliumilla. Jeesus sanoi lähettäessään apostolit: "Ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne
ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt" (Joh. 20:22–23). Tästä on kysymys saarnavirassa. Se tapahtuu
Kristuksen Kirkon synnyttämiseksi, ja sitä Jeesus sanoo tekstissämme ”uudestisyntymiseksi”. Sillä sanalla hän yhdistää koko apostolisen Kirkon kokoamisen kaikista kansoista yhdeksi tapahtumaksi. Se
on valtava henkiin virkoaminen ja elämän saaminen, kun kuolleista,
ovatpa he Israelista tai pakanoista, kootaan ”yksi lauma” (Joh. 10:16;
Ef. 2:14), Kristuksen Kirkko.
Usein tämä uudestisyntyminen, josta Jeesus tekstissämme puhuu,
on käsitetty viimeisen päivän uskovien ylösnousemukseksi ja uuden
maailman luomiseksi. Se ei ole vastoin oikeata oppia. Mutta apostoleitten oikeuden jakaminen sopii paremmin Kirkon julistukseen koko
Uuden liiton aikana kuin tuomiopäivään, vaikka kaikki, mikä viimeisenä päivänä tapahtuu, toteutuu Kristuksen ollessa kirkkautensa valtaistuimella, ja kaikki ihmiset tuomitaan apostolien evankeliumin
mukaan (Room. 2:16). Kuitenkin pyhät jo haudoista lähtiessään nousevat kirkkaudessa, eikä heitä pueta kirkkauden pukuun vasta tuomiolla apostolien päätöksellä. Apostolien osallistuminen tähän uudestisyntymiseen pakottaa ajattelemaan sen tapahtuvan tässä armon ajassa.
Kuuliaisuus kirkkauden Herralle
Kirkkauden Herra kirkkautensa valtaistuimella synnyttää itselleen
Kirkon. Apostolit ovat siinä keskeisessä asemassa. Kirkko on näet
rakennettu apostolien ja profeettojen perustukselle (Ef. 2:20). Siitä
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seuraa Kristuksen Kirkon kuuliainen alamaisuus Jumalan koko sanalle, myös saarnavirkaa koskevalle ”Herran käskylle” (1 Kor. 14:37).
Huomatkaamme, etteivät Herran apostolit irrota meitä Vanhan testamentin sanasta, vaan sitovat meidät myös siihen, kuten itse Herrakin
teki täällä opettaessaan. Paavali sanoo: ”Ei yli sen, mikä kirjoitettu
on” (1 Kor. 4:6). Jeesus sanoi: ”Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut” (Matt. 5:18). Kristus on ”kirkkauden Herra” (1 Kor. 2:8) ja hän istuu ”kirkkautensa
valtaistuimella” (Matt. 19:28) koko Uuden liiton ajan, myös viimeisenä päivänä tuomiolla ja sitten iankaikkisesti. Jos meillä on häivähdyksenkään edestä käsitystä tämän merkityksestä ja jos vielä olemme
saaneet armon tuntea evankeliumin, emme käy vastustamaan häntä,
vaan luottavaisina ja kiitollisina uskomme ja vaellamme kaikessa
apostolis-profeetallisen sanan varmalla perustalla.
Kun Kristus tulee viimeisenä päivänä kaikkien pyhien enkeleittensä kanssa, hän ”istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle” (Matt.
25:31). Se ei tarkoita sitä, että hän ei olisi istunut sillä ennen tuomiopäivää. Se merkitsee sitä, että hän tulee toisella tavalla kuin tullessaan meidät synneistämme lunastamaan. Silloin hänen suuri kunniansa tulee kaikille ilmi. Häntä ei voida vastustaa, ja hänen tuomionsa
ovat peruuttamattomia. Nyt hän lähestyy meitä apostolien ja profeettojen sanan välityksellä kirkkautensa peittäen, mutta silloin hän tulee
valtasuuruudessaan.
Tehkäämme tästä oikeat johtopäätökset!
Turku helatorstaina 25.5.2006.
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Toisena sunnuntaina ennen paastonaikaa eli seksagesimasunnuntaina.
I vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Kun paljon kansaa kokoontui ja ihmisiä kulki joka kaupungista hänen tykönsä, puhui hän vertauksella: "Kylväjä meni kylvämään siementänsä. Ja hänen kylväessään putosi osa tien oheen ja tallautui, ja
taivaan linnut söivät sen. Ja osa putosi kalliolle, ja oraalle noustuaan
se kuivettui, kun sillä ei ollut kosteutta. Ja osa putosi orjantappurain
sekaan, ja orjantappurat kasvoivat mukana ja tukahuttivat sen. Ja
osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja teki satakertaisen hedelmän."
Tämän sanottuaan hän lausui suurella äänellä: "Jolla on korvat
kuulla, se kuulkoon." Niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä,
mitä tämä vertaus merkitsi. Hän sanoi: "Teidän on annettu tuntea
Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät
ymmärtäisi. Vertaus on tämä: siemen on Jumalan sana. Mitkä tien
oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja
ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he
uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat. Mikä taas orjantappuroihin
putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää
hedelmää. Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja
tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä. Luuk. 8:4–15.
Jumala lähetti Poikansa maailmaan pelastamaan maailman. Kaikessa
Vapahtajan toiminnassa ilmenivät hänen sydämellinen halunsa ja
rakkautensa kutsua ihmisiä Jumalan tykö. Hän halusi, että ihmissielut
pelastuisivat ja tulisivat iankaikkiseen autuuteen. Sitä varten hän lähetti opetuslapsensa kaikkeen maailmaan julistamaan evankeliumia
kaikille luoduille.
Jeesuksen huolenpito ei pääty siihen, että hän lähettää sanansa ja
sen julistajat kaikkialle maailmaan, vaan sen jälkeen, kun sana on
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kylvetty, se jatkuu hellittämättä. Siitä meillä on osoituksena Jeesuksen vertaus kylväjästä. Hän kertoo meille tämän vertauksen, koska
hän rakkaudessaan tahtoo, että kaikki pelastuisivat. Hän on sydänten
tuntija ja tietää, mitä missäkin sydämessä liikkuu. Hän kuvaa tarkasti
sen, millä tavoin ihmiset suhtautuvat sanaan.
Jeesus jakaa kuulijansa neljään ryhmään.
Kolmenlaisia kuulijoita, joissa Sana ei saavuta tarkoitustaan
Ensiksi Vapahtaja puhuu siemenestä, joka putoaa tien oheen ja
tallautuu ja taivaan linnut syövät sen. Jumalan sanan siementä heitetään kaikkialle. Evankeliumi on määrä julistaa todistukseksi kaikille
kansoille, ja sitten tulee loppu. Niin siementä putoaa myös tien
oheen. Ihmiset tallaavat kylvöä, ja linnut syövät siemenet. On kuulijoita, joiden osalta on kuin Jumalan sana olisi heitetty tien oheen.
Toinen ryhmä on ne, joita Jeesus vertaa sanomalla: ”Osa putosi
kalliolle ja oraalle noustuaan se kuivettui, kun sillä ei ollut kosteutta."
Kolmas ryhmä on orjantappuroihin verrattavat. Jeesus sanoi:
”Osa putosi orjantappurain sekaan, ja orjantappurat kasvoivat mukana ja tukahduttivat sen."
Löydätkö itsesi jostakin näistä kolmesta ensimmäisestä ryhmästä?
Jeesus selittää meille tarkemmin, mitä hän näillä tarkoittaa.
”Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten
perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi.” Miten surkea kohtalo näillä ihmisillä onkaan! Miten syvä huoli ja palava rakkaus Vapahtajallamme on, kun hän puhuu
näistä! Sana saavuttaa monia ihmisiä, mutta on kuin se putoaisi tien
oheen. Se ei näytä saavan mitään erityistä aikaan. Ihmiset ovat kovia.
Perkele tulee heti kohta ja ottaa sanan pois. Onhan tästä kokemusta.
Kun voimme jollekulle julistaa Jumalan sanaa, niin saattaa tuntua
aivan siltä kuin hän kuuntelisi ja ottaisi jotakin vastaan, mutta kun
hän palaa oloihinsa, niin ei näy jälkeäkään siitä, että hän olisi ikinä
kuullutkaan Jumalan Sanaa. Perkele on ottanut sanan pois. Eihän
vain sinun kohdallasi ole näin?
Vertauksen kalliolle pudonneista siemenistä Jeesus selittää näin:
”Mitkä kalliolle putosivat ovat ne, jotka kuullessaan sanan, ottavat sen
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ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta. Ainoastaan ajaksi he uskovat ja
kiusauksen hetkellä luopuvat.” Et kai vain sinä ole ajaksi uskovia? Olet
joskus iloinnut, kun Jumalan sana on tullut kohdallesi, ja sitten kaikki
on saanut jäädä. Onhan kokemusta siitä, että Jumalan sanan kuuloon
voi tulla epäuskoinen, joka palaa kotiinsa hyvin iloisena ja tunnustaa
uskonsa. Mutta kun menee viikko pari, vuosi tai kaksi, niin siitä ei ole
mitään jäljellä. Ihminen on painunut takaisin maailmaan, kun kiusaukset ovat tulleet. Tästä maailmasta ei puutu kiusauksia eikä vaikeuksia.
Niitä on yllin kyllin tarjolla kaikille. Mutta Vapahtajamme sydämellinen tahto on, että kun kuulet Jumalan sanan, myös säilytät sen. Miksi
iloitsisimme vain hetken, kun Jumala tahtoo siunata meitä iankaikkisella ilolla? Älkäämme olko kuin ohut kuiva maa kalliolla, joka sateen
tullessa alkaa viheriöidä, mutta kuivettuu ja palaa karrelle, kun poudat
tulevat. Miten surkean kohtalon Vapahtaja kuvaakaan näille. Kuivat
oksat taitetaan pois ja poltetaan. Älä luovu elävästä Jumalasta ja anteeksiantamuksen omistamisesta Herrassa Kristuksessa.
Kolmas ryhmä ovat ne, joita Jeesus vertaa siemeniin, jotka putosivat orjantappuroihin. Sen hän selittää näin: ”Mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin eivätkä tuota
kypsää hedelmää." Sanan siemen iti, usko syntyi, mutta ihmisellä ei
ollut kestäväisyyttä. Muut asiat tulivat pelastusta tärkeämmiksi. Ei
tänäkään päivänä ihmisiltä huolia puutu. Ei ole sellaisia uutisia, joissa ei puhuttaisi huolista. On työttömyyttä, taloudellisia vaikeuksia,
rikollisuutta, rajaongelmia, on vaikka mitä. Toiset haluavat rikastua
ja lävistävät itsensä monella nuolella, kuten Sanassa sanotaan. Ulkonainenkin kunniallisuus on paljolti hävinnyt ja maailma rypee hekumassaan.
Jos ihminen luopuu Jumalasta, hän luopuu autuudestaan ja joutuu
iäiseen vaivaan.. Tätä Vapahtajamme ei haluaisi kenellekään. Sen
tähden hän on antanut meille Sanansa, vieläpä kertonut tämän vertauksen. Hänen hyvä tahtonsa on, että näissä erilaisissa vaikeuksissa,
jotka meitä kohtaavat, tulisimme koetelluiksi, harjaantuisimme, kestäisimme ja pelastuisimme. Herra sanoo: "Niin totta kuin minä elän,
sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema,
vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää. Kääntykää, kääntykää pois pahoilta teiltänne" (Hes. 33:11).
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Se joukko, jossa Sana saavuttaa tarkoituksensa
Jeesus puhuu meille lohdutukseksi niistä, joita hän vertaa näin:
”Osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja teki satakertaisen hedelmän."
Hän selittää tämän näin: ”Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat
ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä
sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä."
Meidän on syytä muistaa, että sydämemme voi olla niin sanotusti
vilpitön ja hyvä sydän ainoastaan silloin, kun Jumala on tehnyt siellä
pelastavan, uudestisynnyttävän työnsä. Luonnostansa meillä on paha,
syntinen sydän kaikkine väärine haluineen ja himoineen. Siellä taas
Jumalan Pyhä Henki on tehnyt työtänsä, missä hän on näyttänyt meille syntisyytemme ja kirkastanut meille Jumalan armon. Sellaista sydäntä, joka on Kristuksen verellä puhtaaksi pesty, jossa Vapahtaja
itse asuu ja jonka hän jatkuvasti puhdistaa, sydäntä, joka tarttuu uskossa Jumalan Sanaan ja pitää siitä kiinni, hän tässä nimittää vilpittömäksi ja hyväksi sydämeksi. Se on siis sydän, jossa on usko ja uskon kilvoitus vallalla, jossa vanhaa ihmistä kasteemme merkityksen
mukaisesti joka päivä haudataan kasteen veteen ja kuoletetaan ja jossa uusi ihminen nousee esiin. Siellä usko on todellista ja tuottaa hedelmän kärsivällisyydessä. Tämä hedelmä on ennen muuta se, mitä
usko saa aikaan, siis juuri se, että se tuo meille Kristuksen armon ja
pelastaa meidät.
Ratkaiseva kilvoittelu tapahtuu sillä kohden, saako Jumalan sana
olla uskomme perusta ja ohjaaja, pidämmekö siitä kiinni vai luovummeko siitä. Tulemme koetelluiksi kiusauksissa. Silloin tulee kyseeseen, annammeko periksi vai sanommeko Joosefin tavoin: ”Kuinka minä tekisin niin suuren synnin Jumalaani vastaan?” Joosef otti
sanasta kiinni, turvautui Jumalaan ja ymmärsi hänet suurimmaksi
aarteekseen, mitä hänellä oli. Meille on opetettu Jumalan sana. Tunnemme pelastuksen tien. Jos kilvoittelemme uskossa pysyen, säilytämme sydämiimme kylvetyn Jumalan sanan. Se vaikuttaa siellä, ja
Jumala Henkensä kautta puhuu meille sanassaan. Uskon alueella Jumalan johdatus ilmenee sanan uskomisena, siinä pysymisenä ja sen
mukaan vaeltamisena. Sen sijaan Pyhästä Hengestä kerskaaminen ohi
Jumalan sanan on kiusaajan petosta.
Kun joudumme erilaisiin elämän tilanteisiin, eteemme voidaan
tuoda monenlaisia asioita, mitkä ensi kuulemalta näyttävät aivan oi-
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keilta, varsinkin kun erilaiset hyvin koulutetut "asiantuntijat" niitä
esittävät. Kiusaajan tapana on kysyä: ”Onko Jumala sanonut?" Tai:
"Ei kai se nyt synti ole?" Jos silloin ryhdymme seuraamaan ihmisajatuksia, niin helposti alamme nähdä, että tuohan vasta olisi mainio
idea, noinhan meidän pitäisi tehdä, se tuottaisi elämäämme iloa ja
varjelisi hankaluuksilta. Mutta se, joka pysyy tunnustuksessa, tietää,
mikä on kristillisen Kirkon Pyhässä Raamatussa lausuttu usko. Tiedämme myös, että luterilainen tunnustus pitää yhtä Raamatun sanan
kanssa, koska sen oppi on siitä oikein otettu. Kun kiusaukset, missä
muodossa ne sitten tulevatkin, tulevat eteemme, pidämme tunnustuksesta kiinni, emmekä lähde kulkemaan kaikenlaisten selittäjien ja uutuuksien perässä. Näin Vapahtajamme varjelee meidät uskossa. Jumalan Sana ei ole tyhjä sana, vaan se on elämän sana ja ravitsee meidät iankaikkiseen elämään ja antaa meille sitä, mitä sielumme todella
tarvitsevat. Autuuden matkalaisia haluamme olla.
Autuuden matkalle Kristus on meidät kutsunut. Hän on antanut
meille kaikki eväät, mitä matkalla tarvitsemme. Hän on antanut meille puhtaan, selvän, autuuttavan sanansa. Ole sinäkin siis autuas tässä
sanassa. Ole se hyvä maa, jonka Pyhä Henki on raivannut ja puhdistanut ja joka tuottaa satakertaisen sadon.
Lahti 14.2.1993. Virret VK 1938:162:1,4,7; 112; 163:3–5; 306:1–5; 248:1,4,5.
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Miten opimme tuntemaan Jumalan?
Toisena sunnuntaina ennen paastonaikaa eli seksagesimasunnuntaina.
II vuosikerta. Epistolateksti.
"Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman
älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi?
Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla
tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat, koskapa juutalaiset vaativat
tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme
ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille
hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai
kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset." 1 Kor. 1:20–25.
Kysyin kerran nuoruudessani eräältä mieheltä: "Uskotko Jumalaan?" Sain erikoisen vastauksen. Hän sanoi: "En ole oppinut häntä
tuntemaan." Tunnetko sinä Jumalan? Voitko auttaa toisia häntä tuntemaan? Tekstimme osoittaa meille toisaalta sen, minkä avulla Jumalaa
ei opita tuntemaan, ja toisaalta sen, miten hänet tullaan tuntemaan.
1. Mistä Jumalaa ei opita tuntemaan
Tekstimme sanoo aluksi: "Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi?" Näillä sanoilla se osoittaa, ettei Jumalaa
opita tuntemaan järjen avulla, ei edes oppineisuuden eikä tieteen avulla. Päinvastoin uskovat ovat havainneet, että pahimmat eksyttäjät tulevat joko niin sanotun tieteen piiristä tai sieltä, missä tavoitellaan merkkejä. Sanoohan tekstimme: "Juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta." Ihminen ei voi omasta järjestään Jeesukseen
Kristukseen uskoa eikä hänen tykönsä tulla. Se tie on tukossa.
Jumala on kuitenkin antanut tietoa itsestään. Hän on kirjoittanut jokaisen ihmisen sydämeen jo luomisessa sen, että hän on olemassa ja
että olemme hänelle tilivelvollisia. Sydämeen on kirjoitettu myös yleinen siveyslaki. Tätä tietoa on vielä – joskin himmentyneenä, mutta
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kuitenkin todella olemassa olevana – syntiinlankeemuksen jälkeen jäljellä. Lisäksi Jumalan olemassaolo on pääteltävissä ja tiedettävissä hänen luomisteoistaan, jotka kertovat hänen ihmeellisestä viisaudestaan
ja suuresta voimastaan. Tekstimme sanoo: "Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa." Tämä Jumalan
viisaus on nähtävissä, ja kuitenkaan ihminen ei siitä opi tuntemaan Jumalaa.
Nyt meidän pitäisi osata tehdä tästä kaikesta oikeat johtopäätökset.
Tuomalla esiin luonnon todistuksia Jumalan luomisteoista ja hänen
olemassaolostaan, viisaudestaan ja voimastaan voimme herätellä
omaatuntoa toimintaan. Sellaisella tiedolla voimme myös varjella uskovia, etteivät he mene tämän maailman viisauden mukana harhaan.
Mutta se ei sinänsä saata ketään Jumalan tuntemiseen.
Vain Jumala itse ja hän yksin voi saada meidät tuntemaan itsensä.
Hän sanoo: "Minä olen Herra, eikä toista ole, paitsi minua ei ole yhtään jumalaa. Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne, jotta tiedettäisiin auringon noususta sen laskemille asti, että paitsi minua ei ole
yhtäkään: minä olen Herra, eikä toista ole, minä, joka teen valkeuden
ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden; minä,
Herra, teen kaiken tämän." (Jes. 45:5–7.)
Perisynnin turmelemassa ihmisessä on merkillinen väärä taipumus
etsiä todistusta Jumalasta ja hänen suosiostaan merkeistä ja ihmeellisistä kokemuksista. Vieläpä se tapahtuu siten, että ihmiselle eivät kelpaa
Jumalan antamat merkit ja kokemukset. Ihminen tivaa sellaisia merkkejä, jotka vastaavat hänen toiveitaan. Miten paljon Kristus tekikään
merkkejä. Ne herättivät kuitenkin juutalaisissa närkästystä. Milloin hän
paransi sapattina tai milloin seurusteli syntisten kanssa. Aina oli jotakin vikaa. He kysyivät: "Minkä merkin sinä näytät meille" (Joh. 2:18)
ja "Minkä tunnusteon sinä teet, että me näkisimme sen ja uskoisimme
sinua? Minkä teon sinä teet?" (Joh. 6:30). Jeesus lupasi heille merkin,
sen, että hän nousee ruumiillisesti kuolleista. Siitä oli todistuksena heille tyhjä hauta käärinliinoineen ja hänen uskoviensa silminnäkijätodistus, mutta ennen muuta apostolinen Kristus-saarna. Merkin tämä maailma on saanut, mutta ei sellaista merkkiä, mitä se itse pyysi.
Merkkejä tavoittelevan ihmisen suuri erehdys on siinä, että hän sulkee sydämensä siltä todistukselta, jonka Jumala hänelle antaa sanassaan. Kristus-saarnassa on läsnä Pyhän Hengen todistus. Jeesus sanoi
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Pyhästä Hengestä: Isä antaa teille "totuuden Hengen, jota maailma ei
voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva" (Joh.
14:17). Maailma hyväksyisi sellaisen Pyhän Hengen, jonka se voisi
nähdä ja aisteillaan tuntea. Tätä maailmallisuutta ruokkivat hurmoksellinen kristillisyys ja ihmeparantajat. Sellaisen avulla Jumalaa ei opita
tuntemaan.
Haluamme tehdä Jumalan valtakunnan työtä ja voittaa ihmisiä Kristukselle. Sitä varten meidän on hyvä tietää, millä tavoin tätä työtä on
tehtävä, että voimme saada tuloksia. Raamattu osoittaa selvästi, että
järjen, ihmisviisauden ja ihmemerkkien tavoittelu eivät ole oikea tie
eikä niiden avulla tulla Jumalaa tuntemaan. Tekstimme sanoo, että Jumala on "tehnyt maailman viisauden hullutukseksi". Tarvitsemme siis
toisenlaisen viisauden.
2. Miten tulemme Jumalan tuntemaan
Tekstimme sanoo: "Niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat." Raamattu nimittää Kristussaarnaa hullutukseksi, koska maailma pitää sitä hullutuksena, siis sellaisena mielettömänä asiana, jolle ei kannata korviansa loksauttaa. Tästä näemme, ettei Jumala pyri mielistelemään maailmaa eikä viemään
evankeliumia eteenpäin maailman ehdoilla. Emme mekään saa sellaiseen sortua, vaan mitä on tehtävä?
On saarnattava, ei siis kyseltävä eikä neuvoteltava, ei mukautettava
sanomaa sellaiseksi, että se kelpaisi, vaan julistettava evankeliumia
sellaisena kuin Jumala on sen meille antanut. Sellaisessa saarnassa on
tehoa. Vanhan testamentin profeetat julistivat: "Kuulkaa, kaikki kansat;
ota korviisi, maa, ja kaikki, mitä maassa on" (Miika 1:2). Jumala puhuu. Avaa siis korvasi kuulemaan ja sydämesi kätkemään, mitä Herralla on sinulle asiaa. Hänellä on sinulle pelastuksen sanoma.
Tekstimme sanoo: "Me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta,
joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille,
jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus,
Jumalan voima ja Jumalan viisaus."
Järkeisopilla synnytetään epäilijöitä ja vastaansanojia, mutta ei uskovia. Merkkien tavoittelulla saadaan aikaan levottomia ihmisiä, joilla
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ei ole sielunrauhaa eikä varmuutta syntien anteeksisaamisesta, ihmisiä,
jotka tavoittelevat kokemusta kokemuksen perään ja joiden on vaikeata
tyytyä siihen elämänosaan, jonka Jumala on heille antanut, ja joiden
toivo ei suuntaudu taivaaseen, vaan parempaan täällä alhaalla. Kristussaarna taas pelastaa ja antaa rauhan Jumalan kanssa. Meitä vahvistaa
Raamatun sana: "Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä" (Room. 8:25). Raamattu myös varoittaa
väärästä toivosta: "Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat" (1 Kor. 15:19).
Paavali sanoo: "Me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta." Kun
apostoli sanoo näin, hän tietää, että hänellä on sellainen sanoma, jossa
on voima, joka todella pelastaa ja auttaa ihmistä hengellisesti Jumalan
tahtomalla tavalla. Paavalin sanoissa on jotakin hyvin määrätietoista.
Koko apostolisella Kirkolla oli selvä, horjumaton työnäky julistaa
evankeliumia pelastukseksi koko maailmalle. He julistivat, että "kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus" ja uskottava evankeliumi
(Apt. 17:30).
Galatalaiskirjeessä apostoli Paavali lausuu niille galatalaisille, jotka
olivat alkaneet etsiä autuutta juhlapäivien vietosta ja muista teoistaan:
"Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?" (Gal. 3:1). Seurakunnat olivat syntyneet sinne,
kun Paavali oli julistanut ristiinnaulittua Kristusta. Hän oli saarnallaan
kuvannut heidän silmiensä eteen Kristuksen ristiinnaulittuna.
Mikä ristiinnaulitussa Kristuksessa oli niin suurenmoista? Se kertoi
monia asioita. Ensiksikin ristillä ei kärsinyt kuka tahansa ihminen,
vaan ihmiseksi tullut Jumalan Poika, jolla ei syntiä ollut, ei opissa eikä
elämässä, niin kuin Raamattu sanoo: Joka "ei syntiä tehnyt ja jonka
suussa ei petosta ollut" (1 Piet. 2:22). Toiseksi Kristus kärsi Jumalan
vihan alla, ei kuitenkaan itsensä tähden, vaan hänelle luetun maailman
syntivelan tähden. Hänen kärsimyksensä oli sijaiskärsimys. Kun se oli
samalla Jumalan Pojan kärsimys, siitä seurasi myös hyvä tulos: koko
maailman syntien sovitus. Kolmanneksi se kertoo siitä, että Kristus tuli
syntisiä varten, rakasti heitä kuolemaan saakka ja että hän on syntisten
ystävä. Raamattu sanoo: "Siinä on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa
meidän syntiemme sovitukseksi" (1 Joh. 4:10).
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Kun siis Pyhä Raamattu kuvaa eteemme Jumalan Pojan ihmiseksi
tulleena ja ristin kärsimykseen alistuneena maailman Vapahtajana, se
julistaa meille, että syntimme ovat sovitetut ja anteeksiannetut, ei meidän tekonamme, vaan Kristuksen teossa. Kaikki on lahjaa ja armoa.
Siinä onkin Kristus-saarnan lohdullisuus. Meille, jotka emme kyenneet
itseämme pelastamaan, on pelastus tuotu lahjana ja valmiina.
Sinunkin eteesi on kuvattu Kristus ristiinnaulittuna. Pidä tämä kuva
silmiesi edessä aina, elämässä ja kuolemassa, ja sinulla on turva tänään
ja vielä tuomiopäivänä.
Se tuntee Jumalan, joka uskoo syntien anteeksiantamisen. Raamattu
sanoo: "Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa
näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: 'Tunne Herra'; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut. Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä." (Hebr. 8:10–11.)
Kun uskot ristiinnaulittuun Kristukseen, tunnet Jumalan rakastavana
Isänä. Saat lähestyä häntä uskon rukouksessa sekä ajallisissa että hengellisissä tarpeissasi ja tiedät, että hän mielellään kuulee rukouksesi ja
antaa sinulle sitä, mitä todella tarvitset ja mikä on hänen hyvän tahtonsa mukaista.
Kirjoitettu 19.2.2000. Virret VK 1938: 298, 114:1,4,5; 163:1–5; 301:1–4; 216.
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Tulee pysyä oikeassa opissa
Toisena sunnuntaina ennen paastonaikaa eli seksagesimasunnuntaina.
III vuosikerta. Epistolateksti.
Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska
tiedät, keiltä olet sen oppinut. 2 Tim. 3:14.
Apostoli Paavalin toinen kirje Timoteukselle on hänen testamenttinsa
nuorelle seurakunnan kaitsijalle ja samalla kaikille paimenille ja koko
kristilliselle Kirkolle kaikkina aikoina. Paavali tiesi kirjettä kirjoittaessaan, että hänellä oli aikaa enää vain vähän. ”Minut jo uhrataan, ja
minun lähtöni aika on jo tullut”, hän kirjoitti (2 Tim. 4:6). Hän tiesi
suorittaneensa hänelle annetun työn. Vielä viimeiset neuvot, ja sitten
hän olisi vapaa tullakseen ehkä piankin marttyyrikuoleman kautta
otetuksi Herransa tykö ja pelastetuksi hänen taivaalliseen valtakuntaansa.
Apostoli Paavali neuvoo Timoteusta ja kehottaa häntä kuin omaa
poikaansa tekemään evankeliumin julistajan työn ja toimittamaan
virkansa tunnollisesti kaikin puolin. Timoteus oli apostolin oppilas.
Samoin jokaisen pastorin tulee olla apostolien ja profeettojen oppilas
ja seurata viranhoidossaan heitä. Iloiten Paavali saattoi sanoa työnsä
jatkajasta, Timoteuksesta: ”Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni, vainoissa ja kärsimyksissä” (2 Tim. 3:10–11).
Onnellinen se seurakunta, jonka pastori samalla tavoin seuraa apostoleja ja profeettoja ja itse Herraa Kristusta opissa ja elämässä.
Kun olen miettinyt kansankirkon hengellistä tilaa, minulle on valjennut eräs sen puutoksista. Sieltä puuttuu se, mikä on olennaista luterilaisen uskonpuhdistuksen kirkolle, nimittäin evankeliumin opin
tuntemus sen kaikissa kohdissa ja yksimielisyys siinä. Se puuttuu lähes kaikilta julistajilta ja seurakunnilta. Kun se puuttuu, heillä ei ole
ohjeellista uskonoppia eikä tunnustusta. Jos se olisi ja jos se tunnettaisiin, heti havaittaisiin, jos joku siitä poikkeaa. Se opetettaisiin nuorille, alkaville sananpalvelijoille, ja niin heillä olisi opetukseensa ja
saarnoihinsa opillinen perusrunko, johon voisivat liittää havaintokuvia ja uskon ja elämän sovelluksia. Mutta kun tämä puuttuu, niin vil-
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pittömimmätkin hoitavat virkaansa haparoiden ja tuskin pääsevät täyteen opin tuntemiseen ennen kuolemaansa. Monet menettävät senkin,
mitä heillä on, tottelemattomuutensa ja varomattomuutensa tähden,
koska vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan.
Entä me? Pastorilla on suuri, vaativa työ opettaa evankeliumin
koko oppi koko seurakunnalle. Se on sitä jo itsessään, mutta erittäin
vaikeaksi sen tekee ihmisten penseys ja välinpitämättömyys. Mutta
Jumalan tahto on, että pysymme Kristuksen opissa polvesta toiseen.
Tekstimme lausuu: ”Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut."
Jos emme halua oppia, menetämme opin varmuuden ja meistä
tulee kaikkiruokaisia kuljeksijoita tai omapäisiä korpifilosofeja, joista
Raamattu sanoo: ”Ulkopuolella ovat koirat… ja kaikki, jotka valhetta
rakastavat ja tekevät” (Ilm. 22:15).
Muistakaamme, että vihollinen tunkeutuu sisään heikoimmasta
kohdasta. Vain Jumalan sana voi suojata meidät. Sen vuoksi tarvitsemme koko Jumalan sanan opin ja täyden Kristuksen armon.
Oppia ei voida uudistaa, koska Kristus on jo tullut eikä Jumala
muutu. Niin kuin Jumala ei lausu uutta luomissanaa, vaan vanhat
luomisjärjestykset pysyvät voimassa, niin hän ei myöskään anna uutta evankeliumia, vaan vanha ilosanoma on pelastuksen sana näille
vihoviimeisillekin ihmiskunnan kohtalon ajoille ja sen hetken täyttymiselle. Sen tähden painakaamme tarkoin mieliimme: ”Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä; sillä jos sen teet, olet pelastava sekä
itsesi että ne, jotka sinua kuulevat” (1 Tim. 4:16).
Iltahartaus Aikuisten raamattuleirillä ti 5.7.2005.
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On olemassa rangaistustuomioita!
Toisena sunnuntaina ennen paastonaikaa eli seksagesimasunnuntaina.
Vanhan testamentin teksti.
Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan: en leivän nälkää enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin he hoippuvat merestä mereen, pohjoisesta itään; he samoavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä.
Aam. 8:11–12.
Profeetta Aamos puhuu Israelin kansan paatumuksesta ja sen saamasta rangaistustuomiosta. Se ei näet löytänyt Jumalan sanaa, vaikka sitä
etsi. Tekstimme haluaa varoittaa meitä sellaisesta kohtalosta ja ohjata
meidät Sanan perustalle.
Emme saa käyttää väärin Jumalan pitkämielisyyttä
Raamattu sanoo: Jumala "on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä
hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen" (2 Piet. 3:9). Monia onkin, jotka elämänsä lopulla tulevat mielenmuutokseen. Ristin ryövärin esikuva on antanut monille vielä
elämänsä viime hetkellä rohkeutta tarttua armolupauksiin ja omistaa
itsellensä Jumalan armo.
Jumalan pitkämielisyys ja kärsivällisyys on ihmeellistä. Hän sietää ja kärsii uskovien heikkoutta. Hän ei sammuta suitsevaa kynttilänsydäntä eikä muserra särjettyä ruokoa. Hän hoitaa taitavasti uskossa heikkoja heitä vahvistaen. Taivuttaakseen ihmisen parannukseen hän voi kärsiä vuosikausia hänen epäuskoaan.
Jumala on tarkoittanut tämän ajallisen elämän meille armon- ja
etsikonajaksi. Kun pelastuksen sana kaikuu, hän tahtoo, että otamme
sen uskolla vastaan. Tämä on hänen hyvä, armollinen tahtonsa. Raamattu nimittää pelastuksen päiväksi sitä päivää, jona kuulemme
evankeliumin. Se sanoo: "Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja
pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä" (2 Kor. 6:2). "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin teitte
katkeroituksessa" (Hebr. 3:15).
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Jumalan kärsivällisyydellä on kuitenkin rajansa. Se ei ole loputonta. Jos ihminen paaduttaa jatkuvasti sydämensä Jumalan kutsulta,
hän lopulta paatuu niin, ettei hän enää tunne sydämessään Jumalan
kutsuvan häntä. Hän kadottaa etsikonaikansa, ehkä lopullisesti.
Älä kulje ohi Jumalan sanan
Profeetta Aamos kuvaa israelilaisten paatumuksen sellaiseksi,
että he etsivät Herran sanaa, mutta eivät löydä. He kulkevat sekä etsikonaikansa että Jumalan sanan ohi.
Aitojen tunnustuksellisten kirkkojen sekä pastoreille että rivijäsenille on ominaista, että he saavat kiinni Jumalan sanasta ja osaavat
käyttää sitä sekä armonvälineenä että opin lähteenä ja normina. Se
ravitsee heidän sieluansa ja vakuuttaa Jumalan armosta Kristuksessa.
He osaavat sillä kumota ja torjua harhoja. Heille Raamattu on Jumalan sana. Kyky näin käyttää Raamattua on Pyhän Hengen antama lahja. Se ei ole ansio. Tätä lahjaa on rakkaudella ja pyhällä kunnioituksella vaalittava.
Tämä vanha, tuiki tarpeellinen taito on valitettavasti suuresti hävinnyt niin sanotuista luterilaisista valtakirkoista sitä mukaa, kuin
moderni jumaluusoppi on saanut sijaa niiden jäsenten ja varsinkin
teologien keskuudessa. Heille Jumalan sana ei ole yksinkertaisesti
enää sama kuin Pyhä Raamattu, ja siksi he eivät löydä Jumalan sanaa, vaan vain ahdistuvat sitä etsiessään.
Aidon raamatullisluterilaisen opin mukaan Raamatun kaanoniin
kuuluvat kirjat ovat syntyneet Pyhän Hengen vaikutuksesta. Niiden
inspiraatio koskee kaikkea, mikä Raamatussa on kirjoitettuna, myös
sen kaikkia sanoja. Uskomme sanainspiraation ihmeen Raamatun nojalla. Säilyttäessämme tämän uskon, meillä on Jumalan sana eikä
meidän tarvitse hoippua opin tuulissa.
Emme voi todistaa tai selittää sanainspiraatiota järjellä emmekä
järjelle, vaan se pysyy ihmeenä ja on uskon asia. Pyhä Raamattu itse
opettaa sanainspiraatiota. Apostoli Paavali kirjoittaa Timoteukselle,
että kaikki Raamatun kirjoitus on syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta (2 Tim. 3:16). Apostoli Pietari kirjoittaa: "Ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta" (2 Piet.
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1:21). Tässä profetia on sama kuin profeetan kirjoitus. Profeetat eivät
puhuneet omiaan, vaan sen, minkä saivat Jumalalta.
Profeettojen aikana Israelin kansa suureksi osaksi kadotti Jumalan sanan. Vain vähäinen jäännös säilytti sen. Hallitsijat ja hallitseva
papisto tekivät profeettojen julistuksen mahdollisimman hankalaksi,
vainosivat heitä monella tapaa ja jopa surmasivat heitä. Se sana, jota
profeetat julistivat, ei vastannut heidän odotuksiaan. He pilkkasivat
sitä eivätkä uskoneet sen käyvän toteen. Sekään, että Jumala usein
vahvisti profeettojen sanan ihmeillä, ei heitä vakuuttanut. He eivät
ottaneet vastaan oikeiden profeettojen sanaa Jumalan sanana, vaan
seurasivat valheprofeettoja ja vääriä opettajia. Kun oikeiden profeettojen julistus toteutui, he eivät kääntyneet. Kävi kuten tekstimme sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän
nälän maahan: en leivän nälkää enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin he hoippuvat merestä mereen, pohjoisesta itään; he samoavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä."
Tätä Aamoksen sanaa ei saa ymmärtää niin, että Jumala estäisi
niiden kääntymisen, jotka ovat tulleet synnintuntoon, vaan se tulee
ymmärtää siten, että paatuneet etsivät Jumalan sanaa ohi Jumalan
antaman sanan. He hylkäävät sen sanan, minkä Jumala on antanut.
Sen tähden heidän etsimisensä on jumalatonta ja turhaa.
Älä paaduta sydäntäsi
Kun ihminen itsepintaisesti paaduttaa itsensä Jumalan sanalta,
Jumala paaduttaa hänet eikä ihminen enää voi kääntyä. On olemassa
rangaistustuomioita!
Paatumus ei merkinnyt profeettojen aikana ateismia tai uskonnottomuutta, eikä se aina merkitse sitä tänäänkään. Paatumus ei välttämättä merkitse myöskään moraalittomuutta, herkkyyden kadottamista
ihmiselle herkkien asioiden edessä tai säälin tunteen menettämistä.
Sen sijaan se ilmenee Jumalan antaman sanan, pyhän evankeliumin ja
oikean opin vastustamisena, niin ettei pelastus saa olla yksinomaan
armosta, yksinomaan Kristuksen tähden, yksin uskosta eikä yksin
armonvälineiden vaikutuksesta eikä Raamatun sana saa olla Jumalan
sana. Tätä Jumalan pelastustietä vastaan turmeltunut järki nousee eikä halua alistua kuuliaisuuteen Raamatun ilmoitussanalle eikä sellaiselle Kristukselle, joka on sovittanut syntimme. Kysymyksessä on
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hellittämätön kapina todellista, olemassa olevaa, elävää Jumalaa vastaan. Tällaiselle uskolle väärät opit eivät ole kartettavia, vaan ainakin
siedettäviä ja mahdollisia, joille suodaan olemassaolonoikeus kirkon
sisällä.
Paatumuksen tilalle usko
Uskovien on syytä olla selvillä tästä kapinasta, että sitä uskollisemmin pitäydymme siihen uskoon, joka on kerta kaikkiaan pyhille
annettu ja ettemme sinisilmäisesti antaudu kaikenlaisten opintuulien
vietäväksi ja joudu eksyksiin.
Turmeltuneelle ihmisjärjelle on kauhistus sellainen Jumala, jonka
Raamattu meille ilmoittaa. Otan esille kolme seikkaa, jotka ovat epäuskoiselle ihmiselle vastenmielisiä.
Ensiksikin järki pahentuu siihen, että Jumalan luoma olento on
langennut pahaan ja kuitenkin ihminen on asiasta vastuussa. Ihminen
haluaa vyöryttää Jumalalle vastuun pahuudestaan. Jumala haluaa
meidät kuitenkin sille paikalle, jossa sanomme Daavidin kanssa: "Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi; mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi" (Ps. 51:6). Vain tähän nöyrtyen löydämme rauhan tunnollemme, sillä vain silloin kelpaa armo.
Jumala on tosin ottanut vastuulleen ihmisen pahuuden lukemalla
maailman syntivelan Pojalleen, joka tuli meidän takaajaksemme. Se
ei kuitenkaan tapahtunut velvollisuudesta, vaan rakkaudesta. Jumala
ei ole syyllinen ihmisen syntiin ja kapinaan. Ihminen itse on syypää.
Sitä ihminen ei vain tahdo myöntää.
Toiseksi järki pahentuu Jumalan pitkämielisyyteen ja rakkauteen.
Ihminen syyttää Jumalaa maailman pahuudesta ja ajattelee, että jos
Jumala on kaikkivaltias, hänen pitäisi lopettaa pahuus heti kohta. Ihminen luulee voivansa sanoa jotakin painavaa asioista, joita hän ei
alkuunkaan käsitä. Emme käsitä järjellämme sitä, että ihminen saattoi
langeta ja ettei Jumala lopettanut maailmaa siihen paikkaan. Tarvitsemme nöyrtymistä tässäkin. Herra sanoo: "Minä katson sen puoleen,
joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani
edessä" (Jes. 66:2). Jumala ilmoittaa maailman olemassaolon syyksi
pitkämielisyytensä ja pelastustahtonsa, sillä hän ei halua että yksi-
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kään hukkuu. Sanokaamme Jobin kanssa: "Siis on niin: minä puhuin
ymmärtämättömästi, asioista, jotka ovat ylen ihmeelliset minun käsittää. Kuule siis, niin minä puhun; minä kysyn, opeta sinä minua. Korvakuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Sen tähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhassa."
(Job 42:3–6.)
Kolmanneksi ihminen pahentuu siihen, että Jumala vaati toiselta
eli Kristukselta, omalta Pojaltaan, syntien sovituksen ja vielä niin
raa'alla tavalla. Raamattu kuitenkin ilmoittaa, että tässä ilmaantui
Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan. Ihminen ei voinut itse maksaa syntivelkaansa. Ihmisen veriruskeat synnit vaativat maksuksi verisen
kuoleman. Turmeltunut järkemme haluaa vääntää asiat toisiksi kuin
ne ovat. Lainalainen, ylpeä ihminen ei ymmärrä Jumalan rakkautta
eikä armoa. Ristin pahennusta ei voida poistaa. Ei ole muuta tietä pelastukseen kuin se, minkä Jumala on ilmoittanut. Sen vuoksi Raamattu sanoo: "Nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle."
Loppujen lopuksi kaikki Jumalan sanan asiat, kun niitä julistetaan
meille ainoana oikeana oppina ja totuutena, voivat olla ihmisjärjelle
pahennukseksi. Ihminen, joka on kapinassa Luojaansa, Lunastajaansa
ja Pyhittäjäänsä vastaan, ei näet hyväksy Jumalaa sellaiseksi, kuin
Jumala on itsensä ilmoittanut. Ihminen haluaa itse muovata omassa
päässään itselleen mieleisensä jumalan.
Paatumuksen paikalle pantakoon nöyrtyminen ja valikoimaton
usko siihen, minkä Jumala on ilmoittanut. Kun saamme anteeksiantamuksen rauhan sydämeemme uskossa Jeesukseen, olemme kiitollisia siitä pelastustiestä, jonka Jumala on meille ilmoittanut. Kiitämme
häntä siitä, ettei hän ole meitä hylännyt, vaan on ollut pitkämielinen
ja armollinen meitä kohtaan. Saamme soveltaa itseemme sanat:
"Kaikki loppuu aikanaan, armonsa ei milloinkaan."
Tampere 11.2.2007. Virret VK 1938: 526; 115; 163:1–5; 283; 310.
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"Kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain
kautta on kirjoitettu Ihmisen Pojasta"
Laskiaissunnuntaina. I vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Ensimmäinen saarna tästä tekstistä.
Jeesus otti tykönsä ne kaksitoista ja sanoi heille: "Katso, me menemme
ylös Jerusalemiin, ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta
on kirjoitettu Ihmisen Pojasta. Sillä hänet annetaan pakanain käsiin, ja
häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään; ja ruoskittuaan he tappavat
hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös." Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään, ja tämä puhe oli heiltä niin salattu, etteivät he
käsittäneet, mitä sanottiin. Ja hänen lähestyessään Jerikoa eräs sokea
istui tien vieressä kerjäten. Ja kuullessaan, että siitä kulki kansaa ohi,
hän kyseli, mitä se oli. He ilmoittivat hänelle Jeesuksen, Nasaretilaisen, menevän ohitse. Niin hän huusi sanoen: "Jeesus, Daavidin poika,
armahda minua!" Ja edelläkulkijat nuhtelivat häntä saadakseen hänet
vaikenemaan; mutta hän huusi vielä enemmän: "Daavidin poika, armahda minua!" Silloin Jeesus seisahtui ja käski taluttaa hänet tykönsä.
Ja hänen tultuaan lähelle Jeesus kysyi häneltä: "Mitä tahdot, että minä
sinulle tekisin?" Hän sanoi: "Herra, että saisin näköni jälleen." Niin
Jeesus sanoi hänelle: "Saa näkösi; sinun uskosi on sinut pelastanut."
Ja heti hän sai näkönsä ja seurasi häntä ylistäen Jumalaa. Ja sen nähdessään kaikki kansa kiitti Jumalaa. Luuk. 18:31–43.
Olemme paastonajan kynnyksellä. On laskiaissunnuntai. Päivän evankeliumi johdattaa meidät Jeesuksen matkaan, kun hänelle oli tullut aika
siirtyä kohti julkisen toimintansa päätepistettä, Jerusalemia ja Golgataa. Hänen oli mentävä Israelin pyhään kaupunkiin; sinne, missä oli
temppeli; sinne, missä toimitettiin ne uhrit, jotka kuvasivat hänen tulevaa uhriaan; sinne, jonka temppelin Herra hän itse oli; sinne, josta hänen oli häpeällistä ristinpuuta kantaen kuljettava rikollisten paikalle
ristiinnaulittavaksi.
Tuo hetki oli tullut aivan lähelle. Kohta Jeesus lähtisi viimeiselle
matkalleen Jerusalemiin. Sen vuoksi hän kutsui opetuslapset luokseen
ja valmisti heitä siihen, minkä täytyi tapahtua. Jeesus sanoi heille:
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"Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja kaikki on täysin toteutuva,
mitä profeettain kautta on kirjoitettu Ihmisen Pojasta."
Tähän haluamme syventyä tekstimme nojalla.
1. Pyhä Raamattu on toteutuneiden
ja toteutuvien ennustusten kirja
Tekstissämme Jeesus vakuuttaa, että kaikki on täysin toteutuva,
mitä hänestä on kirjoitettu profeettain kautta. Jo heti alussa, kun hän oli
valinnut opetuslapsensa, hän oli sanonut heille: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes
taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan
piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut." (Matt. 5:17–18.) Suuren kärsimyksensä päättyessä hän saattoi lausua: "Se on täytetty." Sen jälkeen
hän kallisti päänsä ja antoi henkensä Isän käteen. Kaiken Jeesuksen
elämässä piti tapahtua, niin kuin tapahtui, koska niin oli kirjoitettu.
Jeesuksen Raamattu on täyttyneiden ja täyttyvien ennustusten
Raamattu. Kun kiusaukset kohtasivat häntä, hän otti käyttöön Raamatun sanan ja lausui: "Kirjoitettu on." Raamatun sanalla hän voitti kiusaajan.
Sinullakin on Jumalan sana. Sitä käyttäen sinäkin saat voiton kiusauksissa. Jos sitä alat epäillä, teet syntiä, ja olet vaarassa joutua pois
Jeesuksen seurasta ja uskon tieltä. Raamatun epäileminen on kiusaajan
kavala juoni. Koska kerran olet kastettu Jeesuksen opetuslapseksi, niin
pysy siinä, mikä Raamatussa on kirjoitettuna. Jeesus sanoo: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te
tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi" (Joh.
8:31–32).
Kaikki se, mitä Raamattu Vanhassa testamentissa ennusti Jeesuksen kärsimyksestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta on jo toteutunut.
Ennustukset, jotka koskevat Kristuksen valtakuntaa ja hänen Seurakuntansa kokoamista ovat paljolti jo toteutuneet. Loputkin valitut siihen vielä kootaan. Se, mikä koskee Kristuksen tuloa tuomiolle ja hänen morsiamensa, pyhän yhteisen Seurakunnan, iäistä hääjuhlaa, on
vielä edessäpäin. Se toteutuu sinä hetkenä, jonka Jumala on määrännyt
ja jonka hän yksin tietää. Sitä hetkeä hänen omansa odottavat. Epäuskoiselle maailmalle se on oleva yllätys ja kauhistus.
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Raamattu on totta kaikissa sanoissaan. Onhan se syntynyt Kristuksen Hengen vaikutuksesta. On suurenmoista, että meillä on tällainen
kirja, joka erehtymättömästi ja luotettavasti puhuu meille. Saamme
tunnustaa: "Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun
tielläni" (Ps. 119:105).
Käytä siis Raamattuasi. Lue sitä. Tutki sitä. Löydä sieltä Kristus ja
taivaan tie. Ojenna uskosi Raamatun mukaan. Silloin olet sillä samalla
perustuksella, jolla koko muukin Kristuksen Seurakunta on. Raamattu
sanoo: "Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko
rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi
Hengessä" (Ef. 2:19–22).
2. Pyhä Raamattu vie meidät Jeesuksen kärsimystielle
Olethan, ystäväni, selvillä siitä, mikä on Raamatun tärkein asia?
Toivottavasti se ei ole peitossa keneltäkään, joka saarnojamme kuulee
tai lukee. Monen teologin ja piispan Raamatusta puuttuu risti ja syntien
sovitus. Aikanaan arkkipiispa Mikko Juva esitti eräässä tv-ohjelmassa
Raamatun pääasiaksi seuraavan: "Niin kuin te tahdotte ihmisten teille
tekevän, niin tehkää tekin heille" (Luuk. 6:31). Onhan tämä kootusti
sanottuna Pyhän Raamatun sisältö, mitä lakiin ihmisten kesken tulee,
mutta ei sikäli, mitä evankeliumiin tulee. Evankeliumi on kuitenkin
Raamatun pääsisältö.
Jeesus ei tullut opettamaan vain lakia eikä hän tullut myöskään
opettamaan vain evankeliumia. Hän ei myöskään tullut vain opettamaan. Onhan hän toki "hyvä Opettaja" ja ainoa Mestari, kaikista muista opettajista erottuva. Opettihan hän niin kuin se, jolla on valta. Silti
Jeesus on paljon, paljon enemmän kuin pelkkä opettaja. Hän on uhri
koko maailman syntien edestä. Sen vuoksi Jeesus sanoo opetuslapsilleen: "Kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu
Ihmisen Pojasta. Sillä hänet annetaan pakanain käsiin, ja häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään; ja ruoskittuaan he tappavat hänet, ja
kolmantena päivänä hän nousee ylös." Eihän tämä asia ole sinulle epäselvä?
Raamatun ennustukset Kristuksen kärsimyksestä ovat täysin toteutuneet. Vanha testamentti on täynnä ennustuksia siitä. Koko Israelin
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uhrijumalanpalvelus oli siitä esikuva. Jo ympärileikkaus kertoi siitä,
että Jumalan armoliitto perustuu verelle. Ei ole syntien anteeksiantamusta ilman verenvuodatusta. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, Kristuskin ylennettiin ristille. Israelin kansa marssi Egyptistä
Kanaaniin tietyssä, ristin muotoisessa järjestyksessä (4 Moos. 2). Ilmestysmaja ja leeviläiset olivat keskellä. Se tähdensi Messiaaseen, Jumalan sanaan ja sakramentteihin perustuvaa jumalanpalvelusta ja uskontoa. Vuorilta ylhäältäpäin nähtiin Jumalan kansan kulkevan ristimuodostelmassa. Psalmeissa on monia messiaanisia psalmeja, jotka
puhuvat meille Kristuksen kärsimyksestä. Ehkäpä psalmi 22 on niistä
meille tunnetuin. Siinä kuvataan Jeesuksen kärsimystä ristillä. Siinä
ovat nuo kuuluisat sanat: "Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit."
Jesajan kirjan 53. luku kuvaa Kristuksen sijaiskärsijänämme ja sanoo:
"Hänet on haavoitettu meidän syntiemme tähden ja runneltu meidän
pahain tekojemme tähden, että meillä rauha olisi." Vanhassa hepreassa
t-kirjain oli ristinmuotoinen. Se oli erityinen merkki, jota käytettiin
merkitsemiseen. Jumalan kansa on kasteessa ristillä merkitty. Se kulkee ristin alla ja sen suojassa. Psalmeissa, monien muiden Vanhan testamentin kohtien ohella, ennustetaan myös Jeesuksen voitto, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen.
Pyhä Raamattu vie meidät seuraamaan Jeesusta hänen kärsimystiellään ja lopulta johdattaa meidät taivaan autuuteen.
Raamatun tärkein ja keskeisin opetus on Jeesuksen suorittama syntien sovitus. Kun kysyt, kuinka voit saada syntisi anteeksi, Raamattu
vastaa: Voit saada anteeksi, koska sinulla on Vapahtaja, Jeesus, joka
on jo syntisi sovittanut. Usko häneen ja ole aivan varma. Torju epäilykset ja pidä kiinni siitä, mitä Raamattu sanoo, kun se todistaa: "Sillä
Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut
heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.
Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa
meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa." (2 Kor. 5:19–21.)
Ei ole toteutunut vain se, että Jeesus meni Jerusalemiin ja että hänet ristiinnaulittiin. Samalla täyttyi myös se, minkä tähden tämä kaikki
tapahtui, siis se, että "meillä rauha olisi ja hänen haavainsa kautta me
olemme paratut" (Jes. 53:5). Rauha on tullut Jumalan ja ihmiskunnan
välille Kristuksessa, eikä vain rauha, vaan myös uusi, iankaikkinen
elämä.
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3. Koska syntien sovitus on toteutunut, voimme olla turvallisella
mielellä ja luottaa Jumalaan kaikessa hädässämme
Tekstimme sokea mies on esimerkkinä siitä, että voimme luottaa
Jeesukseen kaikessa hädässä. Mies kuulee, että Jeesus on tulossa. Hän
huutaa, vaikka häntä estetään: "Jeesus, Daavidin poika, armahda minua." Sokea oli tarkasti kuunnellut Vanhan testamentin kirjoituksia ja
osasi yhdistää niiden ennustukset Jeesukseen. Messias oli kuvattu niissä Daavidin pojaksi. Olihan Daavidille luvattu: "Sinun valtaistuimesi
on oleva iäti vahva" (2 Sam. 7:16), ja olihan hän kirjoittanut: "Herra
sanoi minun Herralleni: 'Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä
panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi'" (Ps. 110:1).
Varmasti sokea tunsi myös Jesajan ennustuksen: Messias on lähetetty
"avaamaan sokeat silmät" (Jes. 42:7). Mies uskoo Jeesuksen Messiaaksi ja esittää hänelle uskon rukouksen, joka pitää yhtä näiden Raamatun
ennustusten kanssa, ja pyytää saada näkönsä takaisin.
Kun Jeesus parantaa hänet, tapahtuu suuri ihme: sokea saa näkönsä. Se ei ole kertomus vain terveyden palaamisesta, vaan se on kertomus Jeesuksen voitosta, todiste hänen ylösnousemuksestaan. Tällä teollaan Jeesus osoittaa, että hän on juuri se, miksi sokea mies häntä sanoi, "Daavidin poika", Messias. Mutta se sisälsi myös Jeesuksen voiton, asian, joka silloin oli opetuslapsiltakin niin kovin salattuna. Sairaus on näet yleisesti otettuna seurausta syntiinlankeemuksesta ja kiusaajan vallasta, joka tekee elämän täällä vaikeaksi. Kun Kristus paransi
sokean, hän osoitti olevansa kaiken Herra, ja vielä enemmän. Parantaminen oli osoitus siitä voitosta, jonka Kristus saa aikaan sovittamalla
synnin ja kukistamalla kiusaajan. Kristuksen voitto oli niin varma, että
hän saattoi sen nojalla jo ennen kuin hän oli kaiken täyttänyt parantaa
sokean miehen.
Kun opetuslapset olivat parantaneet riivattuja Jeesuksen nimessä,
Jeesus sanoi: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman" (Luuk. 10:18). Jeesuksen voitolla kiusaaja on heitetty alas taivaasta eikä voi syyttää Jumalan valituita.
Kun meillä on usko Kristukseen syntien sovittajana, tiedämme samalla turvallisesti, että hänellä on voitto kaikesta pahasta ja voimme
luottaa häneen kaikissa elämämme vaiheissa. Siitä ei seuraa, että olisimme vapaita sairaudesta ja että aina paranisimme, kun sitä häneltä
pyydämme. Siitä seuraa kyllä se, että tiedämme olevamme vapaita kaikesta pahasta taivaassa. Olemme varmoja myös siitä, etteivät ahdistuk-
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set ja tuskat tässä elämässä ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on
ilmestyvä meihin. Sairauden ja muiden koettelemusten alla olemme
Jumalan lapsia kasteen ja uskon kautta.
On toteutuva myös se Raamatun lupaus, että Kristus vie Seurakuntansa taivaan autuuteen, ja että saamme sanoa Raamatun sanoilla:
"Näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä
on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei
enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan
rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme."
(Room. 8:37–39.)
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Laskiaissunnuntaina. I vuosikerta. Evankeliumiteksti.
Toinen saarna tästä tekstistä.
"Hän otti tykönsä ne kaksitoista ja sanoi heille: 'Katso me menemme
ylös Jerusalemiin, ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta
on kirjoitettu Ihmisen Pojasta. Sillä hänet annetaan pakanain käsiin, ja
häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään; ja ruoskittuaan he tappavat
hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös.' Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään, ja tämä puhe oli heiltä niin salattu, etteivät he käsittäneet, mitä sanottiin. Ja hänen lähestyessään Jerikoa eräs sokea
istui tien vieressä kerjäten. Ja kuullessaan, että siitä kulki kansaa ohi,
hän kyseli, mitä se oli. He ilmoittivat hänelle Jeesuksen, Nasaretilaisen, menevän ohitse. Niin hän huusi: 'Jeesus, Daavidin poika, armahda minua.' Ja edelläkulkijat nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan; mutta hän huusi vielä enemmän: 'Daavidin poika, armahda
minua!' Silloin Jeesus seisahtui ja käski taluttaa hänet tykönsä. Ja hänen tullessaan lähelle Jeesus kysyi häneltä: 'Mitä tahdot, että minä
sinulle tekisin. Hän sanoi: 'Herra, että saisin näköni jälleen.' Niin Jeesus sanoi hänelle: 'Saa näkösi, sinun uskosi on sinut pelastanut.' Ja
heti hän sai näkönsä ja seurasi häntä ylistäen Jumalaa. Ja sen nähdessään kaikki kansa kiitti Jumalaa." Luuk. 18:31–43.
Näkö on arvaamattoman suuri lahja. Kerran sain noutaa erään ystäväni
silmäsairaalasta. Lähtiessään hän sanoi potilastovereilleen: "Näkemiin!" Hetkessä "näkemiin" sai sisältöä, jota en aikaisemmin ollut ajatellut siihen liittyvän.
I
Kun Jeesuksen suuri kärsimys lähestyi, hän valmisti siihen opetuslapsiaan. Hän sanoi: "Katso me menemme ylös Jerusalemiin, ja kaikki
on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu Ihmisen Pojasta. Sillä hänet annetaan pakanain käsiin, ja häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään; ja ruoskittuaan he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös." Kolme vuotta he olivat olleet yhdessä. Miten
suurella hartaudella ja innolla he olivatkaan kuunnelleet, kun Jeesus
puhui iankaikkisen elämän sanoja niin kuin se, jolla on valta. Hämmäs-
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tyneinä he olivat katselleet hänen ihmetekojaan, kun hän ruokki nälkäisiä, paransi sairaita, lohdutti surevia, herätti kuolleita. He saivat olla
todistamassa, kun syntiset tulivat katumukseen ja kun Jeesus julisti
heille synninpäästön. Se kaikki kertoi, että iankaikkinen Rakkaus oli
ilmestynyt kansan keskelle.
Nyt oli lähellä aika, jolloin tämä rakkaus näyttäisi syvyytensä, pituutensa ja korkeutensa, sen, mistä Raamattu sanoo: "Jumala osoittaa
rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme
syntisiä, kuoli meidän edestämme" (Room. 5:8). Hyvän edestä joku
mahdollisesti uskaltaa kuolla, mutta Kristus meni kuolemaan vihollistensa, jumalattomien edestä, meidän edestämme. Ihmeellinen, aivan
käsittämätön rakkaus!
Mutta kun opetuslapset kuulevat Jeesuksen tästä puhuvan, he eivät
käsitä. Raamattu sanoo: "Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään, ja
tämä puhe oli heiltä niin salattu, etteivät he käsittäneet, mitä sanottiin."
Jeesus sanoo sokeille opetuslapsilleen ihanan sanan "näkemiin",
mutta sanalla ei ollut heille sisältöä. He kuuntelevat niin kuin ulkopuoliset, niin kuin Jeesuksen sana ei tarkoittaisi heitä.
Siksi meidän on tarpeen rukoilla: Herra, avaa ymmärryksemme
selkeästi käsittämään, mistä uskonasioissa on kysymys. Tee meidät
näkeviksi.
Luonnostaan ihminen ei ymmärrä uskonasioita, vaan on hengellisesti sokea. Siihen kuuluu, että meillä on korkea käsitys omista hengellisistä kyvyistämme ja suuret luulot itsestämme. Ne estävät meitä näkemästä.
Kun Jeesus kerran paransi sokeana syntyneen eivätkä fariseukset
halunneet uskoa häneen, hän sanoi: "Jos te olisitte sokeat, ei teillä olisi
syntiä; mutta nyt te sanotte: 'Me näemme; sen tähden teidän syntinne
pysyy." (Joh. 9:41) He olivat niin sokeita, etteivät tarvinneet Jeesusta.
Heillä ei ollut synnintuntoa. On hirvittävää pimeyttä, jos ihminen luulee näkevänsä ja pelastuvansa ilman armoa.
Opetuslapsia ei toki voinut tässä rinnastaa fariseuksiin. Halusivathan he uskoa Jeesukseen ja seurata häntä. Mutta jokin ihmeellinen verho oli heidänkin silmiensä edessä. Niin heikkoja he olivat uskossa,
etteivät he pystyneet ottamaan vastaan sitä, mikä oli tulossa. Kun Jeesuksen kärsimyksen olisi pitänyt vetää heitä lähemmäksi, he loitontuivat. Kun Jeesuksen olisi pitänyt tulla rakkaammaksi, lauma meni hajal-
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le ja pakeni. Kun heidän olisi pitänyt seistä, he lankesivat. Kukaan ei
voi kerskata lihasta. Se näytetään opetuslapsille. Eivät he tue Jeesusta
tämän kärsimyksissä, vaan lisäävät niitä. He joutuvat oppimaan katkeran kokemuksen kautta, että vain Jeesus säilyttää uskossa, vain hän
antaa voimaa kestää, vain hän palauttaa langenneen.
Kun tapahtuu suuria murroksia, ihmiset ovat kuin unessa. He eivät
saa kiinni Jumalan sanasta, he eivät etsi Jumalan armoa, he eivät osaa
arvioida aikain merkkejä eivätkä he odota Kristuksen paluuta. Ja tämä
siksi, että he ovat mielessään niin viisaita, ettei Jumalan sana saa puhua
heille. He näkevät niin kirkkaasti, etteivät he tarvitse silmävoidetta.
Mutta Raamattu sanoo: "Sinä olet... sokea... Minä neuvon sinua ostamaan... silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit." (Ilm. 3:18).
Oletko sinä hankkinut itsellesi silmävoidetta? Näetkö?
II
Jeesuksen kulkiessa tuolla uuden ja vanhan Jerikon maisemissa,
kaikui huuto: "Jeesus, Daavidin poika, armahda minua!" Kun muut
nukkuivat, Bartimeus oli hereillä. Kun muut eivät nähneet, sokea näki.
Kun muilla oli vaikka muille jakaa eikä kuitenkaan ollut, kerjäläisellä
oli enemmän kuin koko maailman rikkaudet. Sellainen on uskon asia,
niin salaperäinen ja käsittämätön, ja kuitenkin niin kirkas ja niin selvä.
Siksi me rukoilemme: Herra, älä kätke vihassasi meiltä kasvojasi, vaan
avaa meidän silmämme näkemään.
Sokealla Bartimeuksella oli raskas taakka kannettavana. Hänen
ympärillään olivat mahtavat maisemat, Salomon loistoa kauniimmat
kedon kukkaset, iloisen lapsen kirkas, sädehtivä katse, rauha ja levollisuus uskovan vanhuksen kasvoilla ja paljon, paljon muuta, mutta mitään siitä hän ei voinut nähdä. Hänen kaltaiselleen ei ollut myöskään
työtä. Hänen piti kerjätä ja elää armopaloista. Hänellä ei ollut mitään
eikä hän ollut mitään. Näkevät kuiskailivat: "Mitähän syntiä tuo on
tehnyt, kun on saanut sellaisen kohtalon." Ja sittenkin Bartimeus oli
jotakin. Hän oli ihminen, jolla oli kuolematon sielu. Hän oli Jumalan
lapsi. Hänellä oli myös ystävä, Jeesus.
Kunpa kaikki kurjuutensa tuntevat ihmiset muistaisivat ja uskoisivat, ettei hätä sittenkään ole lohduton, sillä on olemassa Jeesus, syntisten ystävä. Bartimeus kääntyy Jeesuksen puoleen, kun tämä on kulkemassa siitä ohi. Hän on kuullut Jeesuksesta. Kun Bartimeuksen maailma supistui sokeuden vuoksi, kuulo terästyi ja jostakin erottui evanke-
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liumi. Ehkä joku touhukas oli äänekkäästi kertonut, mitä oli nähnyt ja
kuullut, ajattelematta muuta kuin että hänellä oli uutisia kerrottavana.
Tai ehkäpä joku, joka oli uskonut, oli halunnut tuoda toivoa Bartimeukselle. Emme tiedä, miten sana oli tullut hänen korviinsa. Mutta se oli
tullut, ja nyt Messias, jota vuosituhansia oli odotettu, oli nyt aivan hänen kerjuupaikkansa lähellä.
Voi kunpa mekin saisimme kuulevat korvat erottaa tämän maailman melskeitten keskellä evankeliumin ääni, tuo suloinen ääni, joka
kertoo, että Jeesus on nyt aivan lähellä ja että hän on lunastanut meidät.
Uskoessamme evankeliumin, näemme uusin silmin ja kuulemme uusin
korvin. Näemme uudet taivaalliset ulottuvuudet, joista emme ennen
tienneet mitään. Katseemme suuntautuu kohti Jeesuksen ristiä. Näemme maailman ja samalla itsemme sovitettuina Jumalan kanssa. Mielemme kiintyy taivaallisiin, kuten Raamattu sanoo: "Olkoon mielenne
siihen, mikä ylhäällä on; älköön siihen, mikä on maan päällä" (Kol.
3:2).
Bartimeus oli uskova mies. Hädässään hän pyysi Jeesukselta apua.
Hän oli rukouksessa kestävä, sillä vaikka ohikulkijat halusivat vaientaa
hänet, hän kuitenkin huusi: "Daavidin poika, armahda minua." Huutaessaan hän tunnusti uskonsa. Hän kutsui Jeesusta Messias-nimellä
"Daavidin poika". Nyt jos koskaan hänellä oli tilaisuus saada apua.
Jeesus armahti häntä, antoi hänelle näön ja sanoi: "Saa näkösi; sinun
uskosi on sinut pelastanut."
Kunpa me kaikki ymmärtäisimme, mikä elämämme tilaisuus meille on annettu, kun saamme kuulla evankeliumia, jossa Jeesus tulee
meidän kohdallemme, alas sinne missä me sokeina nojailemme kerjuusauvaamme. On aika tarttua uskon kädellä sanaan ja omistaa se. On
aika kääntyä Jeesuksen puoleen ja lausua uskon rukous: "Jeesus, Daavidin poika, armahda minua." On aika ymmärtää, että tämä maailma
katoaa ja sen meno. On aika herätä valvomaan. On aika avata silmänsä
ja nähdä.
Bartimeuksen silmät avautuivat näkemään Jeesuksen ristiinnaulitsemisen, sillä hän lähti ylistäen seuraamaan Jeesusta. Ja Jeesuksen tie
vei ristille. Bartimeuksen silmät avautuivat näkemään, kuinka Jeesus
antoi koko maailman edestä kaikkensa, henkensä ja verensä.
Veisaamme:
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Avaa silmät, että saisin rakkautes palavan
Nähdä kurjaa kohtahan.
Mielehen sen johdattaisin,
Kuinka niin kuin Karitsa
Kuolet syntiuhrina.
Haqvin Spegel. VK 1938 nro 48:3.

Jo ennen kuolemaansa Jeesus sanoi selvästi, että hän on nouseva
ylös. Hän julisti opetuslapsilleen voitonsanomaa. Tähän voittajaan mekin saamme panna turvamme. Jeesus lausuu Raamatun viimeisellä
lehdellä sanat "Totisesti, minä tulen pian" (Ilm. 22:20). Sillä sanalla
hän sanoo kaikille, jotka häneen uskovat, meillekin, tuon ihanan toivon
sanan: "Näkemiin."
Tampere ja Hämeenlinna 18.2.1996. Virret VK 1938: 105:1–4; 194:5; 320:1–4;
301:1,5,6; 216.
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jokainen
Laskiaissunnuntaina. II vuosikerta. Epistolateksti.
Jumala, meidän vapahtajamme… tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä yksi on Jumala, yksi myös
välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka
antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava
aikanansa. 1 Tim. 2:3–6.
Meillä on ollut tänään riemullinen tapahtuma. Olemme saattaneet
pienen Toivo-pojan Kristuksen syliin hänen siunattavakseen ja osalliseksi siitä autuudesta, mikä hänelle luvattiin jo silloin, kun Herra sanoi Aabrahamille: ”Sinun siemenessäsi tulevat kaikki kansat siunatuiksi.” Toivosta tuli kasteessa Jumalan lapsi. Samalla hänestä tuli
myös uskon isän, Aabrahamin, hengellinen perillinen, jolle Herra oli
sanonut: "Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea… Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä" (1 Moos. 15:5). Meillä on päivä, jolloin vuosituhannet kutistuvat ja me saamme menneiden aikojen uskovien kanssa katsella taivaan tähtiä ja sanoa: Oikein sinä, Herra, olet
puhunut. Saamme osallistua Aabrahamin iloon.
Mutta eivät ainoastaan tähtitaivaat kaarru yllämme Jumalan armolupausten todistajina, vaan myös Jumalan autuaitten taivaat osallistuvat iloomme. Sillä pyhä kaste on peso kääntymykseen ja uudestisyntymiseen. Vapahtaja sanoo: "Jos jollakin teistä on sata lammasta
ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä yhdeksääkymmentä
yhdeksää erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen
löytää? Ja löydettyään hän panee sen hartioillensa iloiten. Ja kun hän
tulee kotiin, kutsuu hän kokoon ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo
heille: 'Iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli
kadonnut.' Minä sanon teille: samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse.” (Luuk.
15:4–7).
Vapahtajamme jätti taivaan juhlajoukot ja lähti etsimään meitä
kadonneita, jokaista aivan yksitellen. Taivaassa on aivan erityinen ilo
jokaisesta, jonka Jeesus löytää ja kantaa hartioillaan taivaan kotiin.
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Tällainen ilo on taivaassa tästä lapsesta, joka juuri äsken sai pyhän
kasteen. Sama ilo siellä on siitä, kun sinä palaat kasteesi liittoon ja
löydät sielullesi turvan Jeesuksesta ja pysyt uskossa häneen.
Tästä puhuu meille myös tämän laskiaissunnuntain tekstimme.
1. Kristus Jeesus on antanut itsensä lunnaiksi kaikkien edestä
Kun Jumala pysähdyttää meidät ja vetää meitä luokseen, hän panee meidät kysymään: Miten minä voin pelastua? Tämä on elämämme kaikkein tärkein kysymys, olimmepa nuoria tai vanhoja. Se taas,
joka on jo löytänyt turvan sielullensa, haluaa säilyä uskossa ja tulla
perille. Hän osaa jo arvostaa Jumalan etsivää ja kutsuvaa rakkautta.
Ja kun alamme kolkutella ajallisen kuoleman portteja, meillä on vain
yksi tärkeä asia: saada autuaasti lähteä täältä Jeesuksen veren puhtaaksi peseminä.
Tekstimme ei jätä meitä pulaan näissä asioissa. Se tuo ensiksi
silmiemme eteen Jeesuksen kärsimyshahmon ja sanoo: ”Kristus Jeesus on antanut itsensä lunnaiksi kaikkien edestä.” Näistä jokainen
sana on paljon merkitsevä.
Ensimmäinen sana "Kristus" tarkoittaa sitä, että Jeesus, jota halveksien sanoivat Nasaretilaiseksi, oli Jumalan lupaama maailman
Vapahtaja, Messias. Jos siis haluamme pelastua, mitään muuta turvaa
kuin hän ei ole eikä voi olla. Turha on katsella maailman uskontoja ja
syventyä niiden filosofioihin tai yrittää keksiä itse jotakin uutta. Ei
niin, vaan vanha evankeliumi Jeesuksesta on se, minkä Jumala on
antanut, hän, jossa ei ole muutosta ja joka on sama aikojen alusta aikojen loppuun, myös sama syntymästämme kuolemaamme asti ja
iankaikkisesti.
Lauseen toinen sana ”Jeesus” on suomeksi Vapahtaja. Se kertoo
siitä, että Jumalan Poika tuli ihmiseksi ja samalla Lunastajaksi. Sana
”Jeesus” puhuu Jumalan suuresta rakkaudesta syntiin langennutta
ihmiskuntaa kohtaan ja siitä, että Jumalan Poika sälytti kannettavakseen todellisena ihmisenä maailman syntitaakan, jotta meillä olisi
rauha Jumalan kanssa.
Kolmas sana ”on antanut itsensä lunnaiksi” kertoo siitä, että Jeesus maksoi meidän puolestamme meidän velkamme, nimittäin sen
velan, joka meillä oli Jumalan edessä. Rahavelkakin on raskas taakka
köyhälle, jolta maksua vaaditaan ja jolla ei ole millä maksaa. Mutta
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paljon ankarampi paikka on joutua Jumalan eteen tilille syntiveloista
ja samalla käsittää, ettei voi velkaansa maksaa eikä lyhentää. Mutta
Kristus Jeesus on suorittanut meidän edestämme lunnaat. Hän on
maksanut velkamme, ja niin pääsemme vapaiksi velkavankeudesta.
Mikä se maksu oli? Hän antoi lunnaiksi itsensä. Pitkäperjantai ja
Golgatan kumpu kertovat yhdessä siitä, kuinka paljon hän oli valmis
meitä rakastamaan, ettemme joutuisi kadotukseen. Raamattu sanoo:
”Ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan” (1 Piet.
1:18–19).
Synneistämme on maksettu täysi maksu. Kenenkään ei tarvitse
ajatella, että niistä olisi jäänyt jotakin suorittamatta. ”Se on täytetty”,
sanoi Jeesus ristillä.
Neljäs sana ”kaikkien edestä” vahvistaa asian ja on Jumalan aamen asian päälle. Tästä maailmasta ei löydy yhtään sielua, jonka syntivelkaa ei olisi jo maksettu Jumalalle. Tästäkään salista ei ankarinkaan tuomari löydä ketään sellaista. Huijareita olisimme, jos yrittäisimme sitä vielä toisiltamme karhuta tai jos sanoisimme, ettei se riitä,
vaan että meidän itsekin täytyy osallistua maksamiseen.
2. Jumala haluaa meidän tuntevan evankeliumin ja pelastuvan
Jumala haluaa meidän tuntevan tämän totuuden. Hän tahtoo, että
me pelastumme sen varassa ja panemme siihen turvamme. Sen tähden Jumala kutsuu meitä uskomaan tämän totuuden: Olemme jo sovitetut. Syntivelkamme on jo puolestamme maksettu. Syntimme ovat
anteeksiannetut. Ystäväni, usko tämä ja yhdy iloitsemaan kolmiyhteisen Jumalan, taivaan enkelien, menneitten, nykyisten ja tulevien uskovien sukupolvien kanssa autuudestasi ja yhdy samalla pienen Toivo-pojan uskoon ja iloon.
On totta, että meillä ihmisillä on luontainen taipumus panna vastaan ja sanoa: ei pelastuksen tie voi olla noin yksinkertainen, ei pelkkä evankeliumin uskominen riitä, täytyyhän ihmisen itsekin jotakin
tehdä. Haluamme panna likaisen sorkkamme Jumalan puhtaisiin tekoihin. Mutta se on vain osoitus siitä, että olemme syntisiä ja että tarvitsemme armoa.
Pyhä kaste kuvaa meille hienolla tavalla sitä, että saamme tulla
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valmiille pelastuksen lähteelle. Kasteessa ihminen on saavana osapuolena, Jumala on antava osapuoli. Ja vielä kaste on hieno armon
osoitus siinä suhteessa, että kerran meille annettua kastetta ei voi kukaan eikä mikään ottaa meiltä pois. Kun kaste on yksi, niin kuin
Raamattu sanoo (Ef. 4:5), niin sitä ei voi toistaa, eikä se menetä merkitystään. Se on aina Jumalan puolelta vahva. Siihen voi siis aina uskossa palata, ja se lohduttaa meitä vielä kuolinvuoteellakin. Raamattu
sanoo: ”Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena;
sillä itseänsä kieltää hän ei saata” (2 Tim. 2:13). Voisiko Jumala tätä
lujemmin enää vakuuttaa meille armolupaustensa pysyvyyttä? Mitä
vielä kaipaisimme voidaksemme uskoa ja voidaksemme kulkea autuaina ja iloisina Jumalan lasten taivastietä? Jos armon hylkäämme ja
joudumme vaivan paikkaan, syy on meidän, ei Jumalan, joka tahtoo,
että jokainen ihminen pelastuisi.
Mikä sitten estää ihmistä uskomasta? Ne asiat, joita ihmiset esittävät syyksi siihen, etteivät halua uskoa, johtuvat erilaisista ihmisestä
johtuvista syistä. Raamattu sanoo sitä hengelliseksi sokeudeksi. Ensiksikin ihmisen oma, väärä arvomaailma pimittää häneltä uskon ihanuuden. Ja millainen se arvomaailma olisi? Ajalliset ja katoavat, kuten tavara, rikkaus, ystävät, valta ja kunnia, painavat enemmän kuin
Jumalan antamat iankaikkiset lahjat. Toiseksi se, joka ei vielä Kristusta tunne, mittaa uskovia ankaralla mitalla ja odottaa heiltä täydellisyyttä ja loukkaantuu heidän heikkouksiinsa. Kolmanneksi eräät
loukkaantuvat siihen, että on niin monia uskontoja ja monia uskoja,
vaikka Jumala on edeltä sanonut, että monia eksytyksiä tulee olemaan, erityisesti lopun aikoina. Näiltä edellä kuvatuilta puuttuu synnintunto ja sen mukana armon tarve. Kun se tulee, noilla perusteilla
ei ole arvoa. Ja vielä on sellaisia, jotka tuntevat itsensä kovin suuriksi
syntisiksi ja ajattelevat, ettei heillä sen vuoksi ole lupa uskoa. Mutta
juuri syntisiä Jeesus tuli etsimään. Ja kaikki, jotka joko tänään uskovat tai ovat uskoneet aikojen saatossa, ovat olleet valmiita tunnustamaan itsensä suuriksi syntisiksi. He ovat niitä, jotka ovat tarvinneet
Jeesusta, syntisten ystävää. Oma syntisyys ei ole aihe jäädä epäuskoon, mutta kylläkin pätevä, todellinen syy tulla Jeesuksen luo ja
kuulla, kun hän sanoo: ”Poikani, tyttäreni, sinun syntisi ovat anteeksiannetut.”
Saat uskoa oman sydämesi lohdutukseksi ja iloksi tämän ilosanoman, ja silloin taivaissa kaikuu iloinen ylistys. He sanovat: ”Hänel-
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le, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti” (Ilm. 5:13). Ja me täällä alhaalla
puolestamme sanomme: ”Amen, totisesti, ’hänen olkoon kunnia ja
iankaikkinen valta. Amen’” (1 Tim. 6:16).
Helsinki 26.2.2006. Virret VK 1938: 301:1–4: 118:2–4; 220:1,2,4; 478:1–3,6,7;
307:4,5; 302:8–11.
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Laskiaissunnuntaina. III vuosikerta. Epistolateksti.
Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas
vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin
kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän myös
meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät
olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena – joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan
hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta – Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan
oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut. 1 Piet. 3:18–22.
Pyhä kaste on ihmeellinen Jumalan armotoimi meitä syntisiä kohtaan.
Apostoli Pietari lausuu: "Vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena." Otamme
nyt kokoavasti esille kasteeseen liittyvistä lohdullisista asioista neljä.
Nämä ovat kasteen kertakaikkisuus, kasteessa olevat uskosta riippumattomat lahjat sekä lapseus ja uudestisyntyminen.
Kaste on kertakaikkinen
Pyhä Jumalan sana sanoo: "Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste" (Ef.
4:6). Ihminen voi saada elämänsä aikana vain yhden pätevän kasteen.
Kristillistä kastetta ei voida toimittaa monta kertaa samalle ihmiselle,
vaan vain kerran. Tämän, että kaste on yksi, ilmaisee ja vahvistaa paitsi
yllä lainattu raamatunkohta, myös se tosiasia, että Pyhä Raamattu käyttää kastetuksi tulemisesta sellaista kieliopin muotoa, aoristia, joka ilmaisee kertakaikkista tekemistä. Kun siis ihminen on kastettu, hän on
tullut kertakaikkisesti kastetuksi, ja tämä tilanne kastetun kohdalla jatkuu pysyvänä hautaan ja iankaikkisuuteen asti miksikään muuttumatta.
Kun ihminen on saanut oikean kasteen eli kun hänet on kastettu
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen vettä käyttäen, niin kaikki sen
jälkeiset muut "kasteet" on hylättävä syntinä ja jumalanpilkkana.
Kasteen kertakaikkisuutta Raamattu ei kytke uskon käsillä oloon.
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Esimerkkinä on Simon noita. Filippus oli hänet kastanut (Apt. 8:13).
Simon ei ollut kuitenkaan ottanut kastetta vastaan oikealla mielellä,
vaan oli jäänyt epäuskoonsa. Tosin hän oli uskonut Filippusta (Apt.
8:12–13), kuten Raamattu sanoo ja oli sen seurauksena mennyt kasteelle kuten toisetkin, mutta hän ei ollut löytänyt sydämensä aarteeksi Kristusta, vaan halusi rahalla ostaa kyvyn siirtää toisille ihmeiden tekemisen
taidon. Silloin apostoli Pietari sanoi hänelle: "Menkööt rahasi sinun
kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi
ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa – jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle
anteeksi annetaan. Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden
sappea ja kiinni vääryyden siteissä." (Apt. 8:20–23.) Pietari kehotti Simonia siis tekemään parannuksen eli muuttamaan mielensä, mutta ei
käskenyt häntä menemään uudelle kasteelle. Kaste oli siis Jumalan kertakaikkisena tekona voimassa.
Voimassa on myös meidän kasteemme. Jos olemme lapsenuskosta
langenneet, tulee meidän tehdä parannus ja palata siihen, mitä kerran
kasteessa saimme. Siihen voi palata, sillä se on Jumalan puolelta voimassa. Kuten ympärileikkausta ei voinut uusia, ei kastettakaan.
Kasteessa ovat läsnä uskosta riippumattomat
pelastuslahjat, jotka tulee uskolla omistaa
Pyhä kaste on sellainen vesi, johon yhdistyy Jumalan sana eli Kristuksen asetus. Se ei ole siis pelkkää vettä, vaan se on kuten Martti Luther sanoo "armorikas elämän vesi". Siinä on itse Kristus, ihmiskunnan
Vapahtaja, kaikkine armoinensa persoonallisesti läsnä. Sanotaanhan
Raamatussa, että "kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette hänet päällenne pukeneet" (Gal. 3:27).
Nyt on tarkka paikka se, mikä liittää Kristuksen kasteeseen.
Toiset ajattelevat, että se on ihmisen usko, mutta silloinhan usko
saisi kasteen aikaan ja kaikki kasteen lahjat lepäisivät uskon varassa.
Itse asiassa kaste olisi tarpeeton, jos se, mitä kaste antaa, tulisi siihen
uskosta. Silloinhan ihminen ei saisi mitään kasteesta, vaan hänellä olisi
jo ennen kastetta kaikki niin, että hän voisi tuon kaiken panna uskostaan
kasteeseen.
Se, mikä liittää Kristuksen kasteeseen, ei siis ole meidän uskomme,
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vaan se on Kristuksen sana. Sen vuoksi kasteessa ovat läsnä uskosta
riippumattomat Jumalan lahjat.
Näin kaste tuo meille Kristuksen ja kaikki hänen armolahjansa. Sellaisena kaste on taivaallinen aarreaitta. Mutta mikä paikka tässä on uskolla?
Usko on se Pyhän Hengen synnyttämä toiminto, jolla ihminen ottaa
omakohtaisesti vastaan kasteen lahjat. Usko ei tee kastetta, ei perusta
sitä, vaan usko perustuu kasteelle. Olemme jumalallisen salaisuuden
edessä: kaste ei pelasta ilman uskoa ja kuitenkin se voidakseen pelastaa
edellyttää uskoa. Kaste ei pelasta tehtynä tekona, kuten Simon noita
uskoi, vaan vain silloin, jos kastettu uskolla ottaa vastaan kasteen lahjat.
Sitä uskoa, mitä kaste edellyttää, se myös vaikuttaa tai vahvistaa uskoa,
joka on syntynyt evankeliumin sanasta ennen kastetta. Simon noita on
esimerkki siitä, että ihminen voi ottaa oikean kasteen vastaan väärällä,
epäuskoisella mielellä. Väärinkäyttö ei kuitenkaan kumoa oikeata käyttöä. Tämä on hyvin tärkeä periaate, johon uskolliset isät opetuksissaan
usein vetoavat.
Siis kaikki, jotka ovat saaneet oikean kasteen, ovat kasteessa saaneet siihen sisältyvät objektiiviset lahjat eli Kristuksen ja hänen armonsa, mikä sisältää syntien anteeksiantamuksen, ruumiin ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän. Tämä kaikki on kasteessa. Pyhä kaste on
pelastuksen lähde. Siitä usko ammentaa armoa armon päälle, mutta
epäusko jättää nämä taivaalliset lahjat käyttämättä.
Vaikka kaikille on kasteessa lahjoitettu tämä kaikki, niin vain ne
pelastuvat, jotka sen uskolla omistavat. Ei ole näet mitään muuta tapaa
ottaa vastaan omakohtainen pelastus kuin usko. "Joka uskoo ja on kastettu, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."
(Mark. 16:16.)
Asian havainnollistamiseksi voimme verrata kastetta eteemme katettuun juhlapöytään. Tämä pöytä ei ole vain Golgatalla Kristuksessa,
vaan se, mitä Kristus Golgatalla meille ansaitsi, on asetettu eteemme
valmiina iankaikkisen elämän ateriana. Meille sanotaan, kuten Herran
enkeli sanoi Elialle: "Nouse ja syö, sillä muutoin käy matka sinulle liian
pitkäksi." (1 Kun. 19:7). Kasteemme liiton varassa saamme kulkea koko lopun elämäämme, samalla kuitenkin saaden ravintoa myös muista
armonvälineistä.
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Lapseus ja liitto kasteen perusteella
Pyhä Raamattu puhuu lapseudesta eri merkityksissä, ja on tärkeätä
osata erottaa ne toisistaan.
Olemme Jumalan lapsia luomisen nojalla. Apostoli Paavali lausuu
Jumalasta: "... josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa
nimensä" (Ef. 3:15). Luomisen nojalla Jumala on jokaisen ihmisen Isä.
Mutta koska olemme syntiin langenneita, emme ole enää sitä, miksi
Jumala meidät loi. Olemme kadottaneet Jumalan kuvan. Jeesus sanoikin
aikansa juutalaisista, jotka eivät häneen uskoneet: "Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt"
(Joh. 8:42).
Olemme lapsia lunastuksen nojalla. "Mutta kun aika oli täytetty,
lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,
lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan." (Gal.
4:4–5) Kristuksen lunastustyö on hankkinut meille lapsenoikeuden.
Israelilaisista lihan puolesta apostoli Paavali lausuu: "Heidän on
lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja jumalanpalvelus ja lupaukset; heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka
on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!" (Room. 9:4–5.)
Heillä oli siis monta etuisuutta pakanoihin verrattuna; niiden joukossa
lapseus. Tämä lapseus koski Israelin kansaa sen nojalla, että Jumala oli
ottanut sen kansakseen. Israel oli Jumalan "esikoispoika" (2 Moos.
4:22–23) ja Jumalan "omaisuus ennen kaikkia muita kansoja" (2 Moos.
19:5). Kuitenkin tämä suhde perustui Jumalan tekemään liittoon, edellytti uskoa eikä pelastanut ilman uskoa. Se ei tehnyt israelilaisista sydämeltään Jumalan lapsia. Apostoli Paavali sanookin: "Eivät ne, jotka
lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne
luetaan siemeneksi." (Room. 9:8)
Apostoli Pietari sanoo kastetta "hyvän omantunnon liitoksi" (1 Piet.
3:21). Luterilainen jumaluusoppinut Johannes Gerhard sanoo tästä:
Tässä oleva kreikan sana (eperōtēma) tarkoittaa "kysymystä ja vastausta, kuten niitä oli tapana käyttää sopimuksissa ja liitoissa, että toinen
osapuoli kysyy ja toinen vastaa, minkä jälkeen liitto solmitaan. Tätä
sanaa käytetään myös Vanhan testamentin septuaginta-käännöksessä,
kun he halusivat sanoa tietyissä tapauksissa kysytyn Jumalan suulta;
tähän tähtää myös pyhä Pietari, kun hän nimittää kastetta sellaiseksi
kysymykseksi ja näin opettaa, että voimme kasteessa olla varmoja Ju-
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malan armosta ja siis vastakin omistaa hyvän omantunnon." (Taufe, s.
57).
Samalla tavalla kuin oli ero epäuskoisen ja uskovan israelilaisen
välillä, mitä lapseuteen tulee, on myös ero epäuskoisen kastetun ja uskovan kastetun välillä. Ihminen voi olla Jumalan lapseksi kastettu, hänen kansaansa eli Seurakuntaansa kasteessa ulkonaisesti liitetty, niin
että hänellä on lapseus ja liitot samaan tapaan kuin juutalaisilla, mutta
jos hän ei usko, niin epäuskonsa tähden hän ei ole sydämeltään Jumalan
lapsi eikä pelastu. Parannuksessa tällainen ihminen palaa uskossa kasteensa liittoon.
Uudestisyntyminen kasteessa
Jotkut, jotka kastekysymyksessä ovat muuten aivan oikeassa opissa,
tarkoittavat uudestisyntymisellä kasteen kertakaikkisuutta ja sen uskosta
riippumattomia lahjoja sekä lapseutta siinä merkityksessä, missä epäuskoisilla juutalaisillakin oli lapseus. Tällöin he katsovat, että uudestisyntyminen voi tapahtua vain kerran. Kantansa tueksi he viittaavat tuhlaajapoikavertaukseen. Tuhlaajapoika oli isänsä poika silloinkin, kun ei
ollut kotona, vaan oli vieraalla maalla. Tämä on muuten oikein, mutta
termi "uudestisyntyminen" ei ole oikea tästä asiasta.
Raamattu, Luther ja luterilainen tunnustus käyttävät sanaa uudestisyntyminen toisessa merkityksessä sisällyttäen siihen eloon virkoamisen uskon kautta, ja sen vuoksi Raamattu puhuu myös evankeliumin
sanan kautta tapahtuvasta uudestisyntymisestä.
Ne, jotka rajaavat uudestisyntymisen pelkäksi kastetuksi tulemiseksi ilman eloon virkoamista uskon kautta, joutuvat päättelemään, ettei
evankeliumin sana uudestisynnytä. Se on johdonmukaista sen kanssa,
ettei pelkän evankeliumin saarnan kautta tapahdu Jumalan kansaan liittämistä ulkonaisella, objektiivisella tavalla, niin että voitaisiin sanoa
kuten juutalaisista, että heidän on lapseus ja liitot jne. Sen sijaan kun
kaste on saatu, kastettu voi osoittaa sekä muille ulospäin että omalle
sydämelleen kuuluvansa Jumalan kansaan. Tässä suhteessa kaste eroaa
evankeliumin sanasta. Liittäminen seurakunnan jäsenyyteen tapahtuu
kasteessa. Siten kuvaa Apostolien teot lähetystyötä. Isät ovat nimittäneet kastetta alkamisen tai vihkimisen sakramentiksi (sacramentum initationis) antaen täten kasteelle erityisen painon tultaessa Jumalan Seurakuntaan ja siinä elettäessä. Tällaisena välineenä ja peruuttamattomana, pysyvänä liittona kaste tarjoaa erityistä lohdutusta kaikille uskoville
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ja varsinkin ahdistuksen tilassa oleville. Kaste on kuin sinetti, joka kertoo kenen omia olemme.
Paneudutaanpa hieman tarkemmin kysymykseen, mitä Pyhä Raamattu tarkoittaa uudestisyntymisellä? Tämähän on ratkaisevan tärkeä
asia.
Jeesus sanoo Nikodeemukselle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa... Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja
Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan." (Joh. 3:5)
Jeesus puhuu sellaisesta uudestisyntymisestä, joka vie sisälle Jumalan
valtakuntaan. Sillä, joka siis on uudestisyntynyt, on omanaan iankaikkinen elämä; hän on käynyt sisälle Jumalan valtakuntaan. Hän ei ole vain
paikallisseurakunnan jäsen ulkonaisesti, vaan hän on elävä kivi Jumalan
huoneessa, pyhässä yhteisessä Seurakunnassa. Luterilainen tunnustus
samaistaa uskonvanhurskauden ja uudestisyntymisen ja sanoo, että me
saamme Pyhän Hengen ja uuden elämän uskon kautta armonvälineiden
vaikutuksesta. (Jos haluat perehtyä enemmän asiaan, lue Tunnustuskirjat 1948, s.
72,74,75,76,83,101,113–114, Puolustuksen kohdat IV,45–46,61,64–65,68,72,78; Tunnustuskirjat 1990, s. 97,99,107,124, 135s., Puolustuksen kohdat IV,61,64,100,101,125,
247,249–251, 311.)

Tuhlaajapoika vieraalla maalla ollessaan oli kuollut isän kannalta.
Sanoohan isä: "Tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli
kadonnut ja on jälleen löytynyt.' (Luuk. 15:24.) "Minun poikani", siis
isän lapsi, hän oli, mutta "kuollut", kunnes "virkosi eloon". Epäuskoiset
ovat Jumalan lapsia luomisen ja lunastuksen nojalla, myös liiton nojalla, mutta silti "synteihinsä kuolleita", joilla ei ole iankaikkista elämää,
vaan joiden täytyy pelastuakseen saada uusi elämä Jumalalta eli uudestisyntyä. Uudestisyntyminen raamatullisessa merkityksessä on "eloon
virkoamista". Kaste virvoittaa kuolleen eloon; onhan se "armorikas
elämänvesi", kuten Luther sanoo. Kaste ei vaikuta sitä kuitenkaan ilman
uskoa, vaan uskon kautta. Epäuskossa elävää kastettua ei voida sanoa
eloon vironneeksi, vaan häntä on pidettävä hengellisesti kuolleena.
Tuhlaajapojan eloon virkoaminen tapahtui, kun hän muisti, kuinka
hyvä oli olla kotona. Isän rakkaus veti hänet takaisin kotiin ja antoi
voiman paluuseen. Vanhassa liitossa ei ollut kastetta, mutta oli muita
armonvälineitä. Uudessa liitossa meillä on kaste, evankeliumin sana ja
ehtoollinen. Tuhlaajapoika saa rohkeuden palata kotiin muistaessaan
entistä osallisuuttaan armonvälineisiin. Hän voi vedota sekä kasteeseen
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että sanaan. Tultuaan takaisin kotiin hän saa osallistua myös ehtoollisen
aterialle.
Kun kaste vaikuttaa uudestisyntymisen, se tekee kaksi asiaa. Ensiksi se hautaa meidät Kristuksen kanssa, sitten se herättää eloon hänen
kanssaan (Room. 6:1 ss.). Jos ihminen epäuskollaan estää eloon heräämisensä, hän ei tule sisälle Jumalan valtakuntaan eikä hänellä ole elämää, vaan hän on hengellisesti kuollut. Vaikka kaikki paavilaiset munkit ja nunnat olivat oikealla kasteella kastettuja, mutta Kristukseen pukeutumisen sijasta luottivat kaapuihinsa, Martti Luther sanoo heistä,
etteivät he ole uudestisyntyneitä. Sama meidän on sanottava oman
maamme epäuskoisista kastetuista.
Martti Luther määrittelee uudestisyntymisen Jumalan kuvan palautumiseksi. Kun ihminen menetti Jumalan kuvan, hän "kuolemalla kuoli". Kun hän saa sen takaisin, hän "elämällä elää", hän virkoaa hengelliseen elämään. Hengellisesti kuollut ei ole Jumalan kuva, sillä Jumala ei
ole kuollut, vaan meidän Jumalamme on iankaikkisesti elävä Jumala.
Niin siis se, jonka Jumala uudesti luo eli uudestisynnyttää, on vironnut
kuolemasta elämään. Tämä tapahtuu kasteessa, ei kuitenkaan ainoastaan kasteessa.
Ymmärtääksemme paremmin tätä asiaa, verratkaamme apostolien
toimintaa ja Raamatun sanaa kasteesta "uudestisyntymisen pesona"
(Tiit. 3:5). Apostolit alkoivat toimintansa kullakin paikkakunnalla saarnalla. Ne, jotka ottivat sanan vastaan, kastettiin. Apostoli Paavali kertoo, että korinttolaisilla ei ole monta isää, vaan: "Minä teidät synnytin
evankeliumin kautta Jeesuksessa Kristuksessa" (1 Kor. 4:15). Paavali
käyttää synnyttämisestä samaa kreikan sanaa kuin Jeesus, kun hän puhui uudestisyntymisestä Nikodeemuksen kanssa (Joh. 3:5, gennaō). Lisäksi tämä sana on aoristissa kuvaamassa syntymisen kertakaikkisuutta.
Apostoli tuo esille kirjeessään, ettei hän kastanut Korintossa kuin muutaman. Väline, jolla apostoli synnytti korinttolaiset, oli evankeliumin
sana.
Näin oli kaikkialla, missä apostolit saarnasivat ja missä seurakuntia
syntyi. Silti apostoli Paavali voi muitta mutkitta sanoa kristityistä, että
he ovat "pelastetut uudestisyntymisen peson kautta" (Tiit. 3:5). Siis
heillekin, jotka jo ennen kastetta olivat sanasta uudestisyntyneitä, kaste
oli uudestisyntymisen peso. Tässä voi olla ihmisjärjelle ristiriitaa, mutta
se on Jumalan sanan opetus. Meidän tulee taivuttaa ajattelumme Jumalan sanan mukaiseksi. Emme saa vääntää Jumalan sanaa vastaamaan
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omaa ajatuksenjuoksuamme. Asia on helpompi ymmärtää, jos muistamme, että armonvälineiden vaikutus on sama. Luterilainen tunnustus
sanoo sanasta ja sakramentista: "Kummankin vaikutus on siis sama."
(TK 1990, s. 186, 5).
Kastetta edeltävä evankeliumin sana ei vähennä mitään kasteen
voimasta ja sen lahjasta. Myöskään kaste ei vähennä mitään evankeliumin sanan voimasta eikä sen vaikutuksesta, vaan vaikuttaessaan samaa kummatkin vahvistavat toinen toisensa vaikutusta. Sillä tavoin Jumalan moninainen armo tulvailemalla tulvailee meille uudestisynnyttävällä, elämää antavalla voimallaan. Sanan luonteeseen kuuluu toisto,
kaste on kertakaikkinen.
Jos kastettu lankeaa uskosta, hänestä kaikkoaa hengellinen elämä.
Hän kuolee hengellisesti. Kun hän Jumalan armosta tulee parannukseen, hän virkoaa uudestaan eloon eli uudestisyntyy. Hän siis palaa siihen, mistä oli langennut, eli kasteessa tapahtuneeseen uudestisyntymiseen, mistä hän välillä oli joutunut kuoleman tilaan.
Apostoli Pietari kirjoittaa: "Olette uudestisyntyneet, ette katoavasta,
vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan
kautta." (1 Piet. 1:23) Jotkut yrittävät selittää tämän tarkoittavan kastetta
sanan poissulkien – apostolin selvistä sanoista ja niiden tekstiyhteydestä
välittämättä. Toiset katsovat, että uudestisyntyminen tässä on jotakin
olemukseltaan erilaista kuin kasteen kautta uudestisyntyminen, koska
tässä verbi ei ole nyt aoristissa, vaan perfektissä. He taas eivät tunne
kreikan kielioppia. Perfekti näet tuo esille joskus tapahtuneen asian ja
esittää tämän asiantilan edelleen jatkuvana. Pietari siis opettaa, että uskovat eivät ole vain joskus uudestisyntyneet ja tulleet uskoon, vaan
heissä uskontila ja kerran saatu hengellinen elämä jatkuu. On myös
huomattava, että Pietari ei tässä ulossulje asiasta kastetta; onhan siinäkin sana mukana ja kasteen lohdullinen, hyvä, elämää antava vaikutus
pysyy kautta koko elämän.
Suuri on kasteemme merkitys, sillä "vesi teidätkin pelastaa kasteena". Koska kerran saatua kastetta ei voida meiltä ottaa pois, kaste lahjoittaa meille Kristuksen kaikkine armoaarteineen elämäksi vielä silloinkin, kun kaikesta riisuttuina nukahdamme kuolon uneen.
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Yleistä
Homiletiikka on käytännöllisen teologian haara, joka käsittelee saarnaan ja saarnataitoon liittyviä kysymyksiä.
Homiletiikka johtuu kreikan sanasta homilia, 'esittäminen'. Sillä
ymmärrettiin alun perin jae jakeelta etenevää Raamatun tekstin selitystä. Luther katsoi profetian, jolla seurakuntaa rakennettiin Korintossa,
olleen tällaista opetusta.
Dogmatiikalla ja käytännöllisellä teologialla on tietty ero, joka on
tarpeen pitää mielessä. Dogmatiikka käsittelee Jumalan ilmoitusta ja
siten muuttumattomia asioita. Sen tehtävänä on esittää kokoavasti kohta
kohdalta Raamatun oppi. Käytännöllinen teologia kohdistaa tämän Jumalan muuttumattoman ilmoituksen ihmiseen ja käsittelee erilaisia tapauksia (casus), muuttuvia olosuhteita ja erilaisia sieluntiloja. Kasuistiikka tarkoittaa Sanan soveltamista erikoistapauksiin. Kasuistisia tapauksia voidaan teoriassa yleisesti ryhmitellä, mutta käytännössä jokainen
tapaus on omansa. Yleistyksiä tulee varoa. Sen sijaan on tarkattava sitä,
kuinka kussakin tapauksessa on sielunhoidollisesti toimittava. Vaikka
itse oppi on sama, sitä ei käytännön erilaisissa tilanteissa voida soveltaa
samalla tavalla, vaan on otettava huomioon erikseen kukin tapaus, erityisesti kohteen sieluntila, ja katsottava mikä Pyhän Raamatun sana mihinkin tapaukseen sopii. Hyvästä esimerkistä käyvät ryövärit Jeesuksen
ristin äärellä. Kummankin rikos oli sama, nimittäähän Raamattu kumpaakin ryöväriksi (Matt. 27:38). Katumatonta ryöväriä katuva ryöväri
nuhteli, katuvaa ryöväriä Jeesus lohdutti. Sama rikos, erilainen sieluntila ja siitä syystä päinvastainen kohtelu.
Dogmatiikka verrattuna käytännölliseen teologiaan on vielä suhteellisen helppo oppia, mutta sen soveltaminen eri tapauksiin on suuri, vaikea taito, jota opitaan Pyhän Hengen koulussa. Hengellisen lääkärin
tulee tehdä oikea diagnoosi ja määrätä siihen oikeat lääkkeet ja sopiva
annostelu.
Koko seurakunnalle tarkoitetussa tilaisuudessa on samanaikaisesti
läsnä sieluntilansa puolesta ja tarpeiltaan erilaisia henkilöitä. Kunkin
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tulee saada saarnasta oma hengellinen huoltonsa. Lisäksi se tulee saada
siten, ettei kenenkään kuulijan yksityisasioita tuoda muiden eteen.
Tässä helpottavat eräät asiat. Kuulijoita on vain kahdenlaisia: uskovia ja epäuskoisia. Heidän sydämensä tulee tavoittaa lain ja evankeliumin saarnalla niin, että kumpikin ryhmä voi omassatunnossaan tuntea, että tämä on minun tilani ja tämän Jumala sanoo juuri minulle. Kun
pastori saarnaa lakia uskoville ja nuhtelee heitä heidän synneistään, hän
voi lähteä siitä, että perisynnin tähden kaikilla on paha viettymys syntiin
ja hän voi ja hänen tuleekin lukea myös itsensä mukaan. Pastori voi
rohkeasti pitää esillä evankeliumia ja sillä kutsua ahdistuneita sydämiä
uskoon. Tiedämme myös, että jokainen uskova tarvitsee evankeliumin
lohdutusta.
Pitäytyminen päivän tekstiin mahdollistaa monipuolisen opetuksen
ja saarnaamisen arkaluonteisistakin asioista. Pastori voi olla tahdikas ja
jättää erityisaiheisen opetuksen soveltuvaan aikaan ja paikkaan, jos aihe
poimisi kuulijakunnasta esiin vain jonkun tai joitakuita jättäen muut
syrjään. Kun on pienet joukot kysymyksessä, on löydettävä sopivat keinot ja ajat puhua aiheista, jotka kulloistakin joukkoa ajatellen koskevat
siitä vain joitakuita tai vain yhtä. Raamatun sana "sopimattomalla ajalla" (2 Tim. 4:2) ei tarkoita sellaista ajankohtaa, jolla itse asia tärveltyy.
Vertaa Jeesuksen sana: "Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta
te ette voi nyt sitä kantaa" (Joh. 16:12). Toisaalta ketään ei saa laiminlyödä eikä unohtaa, vähiten lapsia ja nuoria. Koko Jumalan neuvo tulee
saada opetetuksi, sillä kiusaaja etsii aukkoja päästäkseen sisään.
Esimerkki huonosta tilannetajusta: Eräs pastori oli tutkinut, millaiset
sukulaisavioliitot Raamatussa ovat kiellettyjä. Hän oli asiasta innostunut ja vieraillessaan vanhainkodissa piti siitä vanhuksille pitkän ja uuvuttavan esitelmän sen sijaan, että olisi valmistanut heitä evankeliumilla
siirtymään ajasta autuaalliseen iankaikkisuuteen.
Mitä saarna on?
Raamatussa on erilaisia saarnaamista, saarnaa ja saarnaajaa merkitseviä sanoja. Näihin voi tarkemmin tutustua virkaa käsittelevästä kirjastani Saarnavirka on Kristuksen käsky. Tässäkin nyt kuitenkin jotakin.
Vanhassa testamentissa saarnaamisesta käytetään useita sanoja. Sanat hiškīl, 'tehdä viisaaksi', 'opettaa ymmärrystä antaen', qārāh, 'huutaa',
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'kuuluttaa', 'julistaa', ’saarnata’ tulevat esiin jo heti Raamatun ensi lehdillä ja esiintyvät Uuden testamentin käsitteistössäkin vastaavasti kreikaksi. Johannes Kastaja oli kōl qōrē, (fōnē boōntos), 'huutavan ääni' eli
'julistajan', 'airuen ääni'. Jeesus puhui ymmärtäväisestä miehestä, joka
rakensi huoneensa Jumalan sanan kalliolle, sekä "ymmärtäväisestä
huoneenhaltijasta". Heprean bīn merkitsee ymmärryksen antamista opetuksen avulla. Sana lāmad, 'opettaa' on perusverbejä, jota vastaa kreikan
didaskō. Tärkeä verbi on jārāh, josta tulee sana tōrāh, 'opetus', 'laki'. Sen
perusajatus on näyttää, mistä tie kulkee (Sananl. 4:4,11; 6:20–23), niin
kuin opas näyttää kädellään vuorelta avautuvaan maisemaan, mistä on
kuljettava, jotta pääsee perille. Paavalin sana: "minä sitä tietä vaeltaen..." kertoo, miten syvästi Vanhan testamentin käsitemaailma on sisällä Paavalin kielessä. Hän oli "Jumalan opettama". Opetuksen tuloksena
oli vaellus "tiellä". Usein saarnaamisesta käytetään tavallista 'puhua'
verbiä, esim. 1 Kor. 13:1; 1 Kor. 14:34; 1 Piet. 4:11 (vrt. suomen 'puhua', 'puhuja', 'puhe').
Heprean verbistä biššēr, 'tuoda ilosanoma', 'tuoda hyviä uutisia', 'tuoda voiton ja. rauhansanoma', tulee Uuden testamentin evankeliumia
koskeva sanue (euaggelidzō, 'julistaa evankeliumia', 'olla evankelistana',
euaggelion, 'evankeliumi', hyvä sanoma', 'ilosanoma', euaggelistēs,
'evankelista', 'evankeliumin julistaja').
Heprean saarnaajaa merkitsevä qōhelet on johtonsa puolesta yhteydessä sanaan qāhāl, seurakunta. Saarnaaja on siis se, joka julistaa seurakunnalle sen nimessä. Eri kantaa on heprean sana 'pappi', kōhēn.
Saarna hepreaksi on shemū'āh, joka tulee verbistä shāma', 'kuulla'.
Kreikaksi 'saarna' on mm. akoē. Sekin tulee verbistä 'kuulla', akouō.
Akoē voi merkitä sekä kuultavaa että kuulemista, eli sekä saarnaa että
vaarinottoa. Kuuleminen ei rajoitu kuuloaistiin, vaan myös profeettoja
voidaan heidän kirjoitustensa välityksellä kuulla (Luuk. 16:31).
Saarnaaja on kreikaksi kēryks, lähettäjänsä nimessä esiintyvä julkikuuluttaja, airut, joka kulkee kuninkaan saapumisen edellä. On muistettava, että saarna on yksi niitä välineitä, joilla joudutamme Kristuskuninkaan tuloa ja hänen suurta päiväänsä! (2 Piet. 3:12) Saarnaaja on
opettaja, evankelista, voitonsanoman ja ilosanoman julistaja ja rauhansanomantuoja. Hän on katekeetta, joka opettaa, mitä laki ja evankeliumi
sisältävät, ja tuo esille koko evankeliumin opin.
Saarna on kreikaksi kērygma ('julistus', 'airuen viesti'), akoē ('kuultu
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sanoma', 'viesti, josta on otettava vaari') ja logos (mm. 'sana', 'oppi').
Sanankuulo on saarnan kuulemista (Matt. 10:14; Mark. 2:2; 4:33).
"Turha sana" (Matt. 12:36) on ihmissanaa, joka ei tuo autuutta eikä palvele jumalisuutta. "Valtakunnan sana" on saarna Jumalan valtakunnasta
(esim. Matt. 13:19). "Sanan palvelijat" ovat Jumalan sanan saarnaajia
(Luuk. 1:2). Jumalan sana "ei ole turha sana, joka ei koskisi teitä, vaan
siinä on teidän elämänne" (5 Moos. 32:47).
Saarna on Jumalan sanan julistamista, sanan, jolla on sisältö ja selkeä
merkitys, jossa Jumala laskeutuu syntisen luo ja tuo hänelle armon ja
elämän.
Saarna on tien näyttämistä pelastukseen ja jumalisuuteen. Se on Jumalan tahdon ja pelastustien ilmoittamista ja ymmärretyksi tekemistä
siten, että tunnemme sen sekä oppina ja tietona että sydämen turvana
(cognoscere cum effectu et affectu). Saarna on julistusta omalletunnolle. Saarnaaminen on Jumalan asialla olemista.
Saarna ennakoi Kristuksen ilmestymistä tuomiolle. Kristuksen tuomiolle tulosta alkukieli käyttää sanaa parousia 'läsnäolo', 'ilmaantuminen'. Kristus, joka on kaikkialla, tulee silloin pilvissä kaikkien pyhien
enkeleiden kanssa. Hänen ei tarvitse tulla jostakin paikasta ollakseen
toisessa paikassa, vaan hän ottaa sellaisen läsnäolon tavan, että "kaikkien silmät saavat hänet nähdä" (Ilm. 1:7). Herran Kristuksen lähestyvän
tulon vakavoittamana saarnaajan tulee toimia hänen airuenaan.
Saarna on luonteeltaan julkista ja kaikille tarkoitettua. Erityisesti se
on tarkoitettu seurakunnan rakentamiseksi. Kysymys on myös seurakunnan varjelemisesta ja suojelemisesta opettamalla. Kun kutsuttu
kēryks, saarnaaja, astuu seurakunnan eteen ja alkaa saarnansa, hän jo
apostolisessa tervehdyksessä tuo lyhyesti lähettäjänsä sanoman ja kertoo kenen nimessä hän esiintyy. Tämä asettaa seurakunnan kuulijan
paikalle.
Aadam on Kristuksen esikuva, Eeva seurakunnan. Jumala rakensi
Aadamille vaimon kylkiluusta (1 Moos. 2:22). Myös Seurakunta, Kristuksen morsian, on rakennus (1 Kor. 3:9). Sitä rakennetaan Hengen lahjoilla, sanalla ja sakramenteilla (Ef. 2:20–21) apostolien ja profeettojen
perustukselle kulmakivenä Jeesus Kristus. Seurakunta on rakennus, joka kasvaa ja saavuttaa täydet mittansa Kristuksen tuloon mennessä.
Koska saarnan on määrä jatkaa rakentamista siitä, mihin siihen mennessä on päästy, se ei saa purkaa sitä, mitä aikaisemmat polvet ovat raken-
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taneet Jumalan sanalla Kristus-perustukselle. Opin muuttaminen Jumalan sanan vastaiseksi ei rakenna Kirkkoa.
Saarnaaja esiintyy kaikkein korkeimmalla arvovallalla. Hän ei keskustele, vaan julistaa. Hän julistaa keskustellessaankin. Hän ei saa sanomaansa ihmisiltä. Hän ei saa muuttaa sitä heidän mielensä mukaan,
vaan hänellä tulee olla elävänä tunto siitä, että hän tuo viestin Herralta
hänen käskystään. Seurakunta ei ole keskustelija siinä mielessä, että
jokainen kuulija voisi esittää omia viisauksiaan ja mielipiteitään ohi
Sanan, eikä myöskään siinä mielessä, että kaikki voisivat saarnata vuoron perään tai yhtä aikaa. Kun Kristuksen lähettämä airut avaa suunsa
tuodakseen esiin Lähettäjänsä asian, seurakunnan asiana on hiljentyä
kuulemaan. On suurta tilannetajun puutetta, jos kuulijat juttelevat keskenään saarnan aikana enkeleitten läsnäollessa (1 Piet. 1:12; 1 Kor.
11:10).
Saarna muodostuu sanoista, jotka liittyvät toisiinsa ymmärrettäväksi
puheeksi. Profeetat saattoivat havainnollistaa sanomaansa vertauskuvallisilla teoilla. Sellaisia olivat esimerkiksi profeetta Hoosean avioliitto
(Hoos. 1) ja se, kun Jeremia kätki vyön Eufratille (Jer. 13). Teot tulevat
käsitettäviksi vasta niihin liittyvän sanan valossa. Samoin on Vanhan
testamentin uhrien, Kristuksen uhrin ja sakramenttien laita. Ilman sanaa
emme ymmärtäisi Kristuksen kärsimyksen merkitystä, vaikka voisimme siirtyä ajassa taaksepäin sitä katselemaan. Sakramentit saavat tehonsa niihin liittyvästä Kristuksen asetuksesta. Ilman sanaa meillä ei olisi
sakramentteja. Myös muu sakramentteihin liittyvä Jumalan sanan opetus auttaa meitä ymmärtämään sakramenttien merkitystä. Tästä syystä
aito luterilainen kirkko uskonpuhdistajaa seuraten on aina pitänyt saarnaa jumalapalveluksen päätapahtumana muuta väheksymättä.
Kun on paljolti menetetty usko Raamattuun Jumalan sanana, saarnan
sisältö on ohentunut ja se on menettänyt voimaansa ja merkitystään. Ei
osata arvostaa saarnaa. Armonvälineitä ei saa asettaa toisiaan vastaan,
vaan meidän tulee käyttää niitä kaikkia kiitollisina. Luther sanoo:
"Otamme nyt uudestaan puheeksi evankeliumin, joka antaa neuvon ja
avun syntiä vastaan monella eri tavalla, sillä Jumala on armossaan tuhlailevan rikas: Ensiksikin evankeliumi vaikuttaa suullisena sanana, kun
koko maailmaan julistetaan syntien anteeksiantamus; tämä on evankeliumin varsinainen virka. Toiseksi se vaikuttaa kasteena. Kolmanneksi
pyhänä alttarin sakramenttina. Neljänneksi avainten valtana sekä myös
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veljien keksinäisessä keskustelussa ja rohkaisussa: 'Missä kaksi on kokoontunut...' (Matt. 18:20)." (TK 1990, s. 274.)
Saarnan sisällöstä
Koska saarnaajat ovat opettajia, saarna ei ole tunnelmointia tai rupattelua, mukavaa jutustelua tai seurustelua, vaan sen esiin tuomista, mitä
Jumala on lähettänyt Kirkkonsa julistamaan. Se on Jumalan asialla
olemista. Tämä ei toteudu vain julkisessa, yleisessä saarnassa, vaan
myös pastorin tarjoamassa muussa opetuksessa, myös kahdenkeskisessä
sielunhoidossa. Raamattutunnit ovat tärkeätä opetusta ja julistusta,
eräänlaista saarnaa nekin. Kuitenkin puhun nyt lähinnä siitä, mitä tavanomaisesti ymmärrämme saarnalla. En puhu tässä myöskään yksittäisestä sielunhoidosta tms., vaikka opetuksen sisällön tulee aina olla sama.
Kun tutustuin USA:ssa Suomalaisen Ev.-Luth. Kansalliskirkon seurakuntiin ja pastoreihin kesällä 1962, kysyin eräältä pastorilta, oliko
hänen saarnansa jo valmis seuraavaa tilaisuutta varten. Hän sanoi sen
olleen valmiina jo liki 2000 vuotta. Totta onkin, että saarna, joka meidän tulee pitää, on sisältönsä puolesta meille valmiiksi annettu pyhässä
Sanassa. Saarnaajan tehtävänä on katsoa, minkä verran hän siitä kulloinkin tuo esiin ja miten hän sen esittää. Pääasian tulisi kuitenkin aina
olla mukana.
Vanhan testamentin biššēr, josta edellä oli puhetta, tarkoittaa voitonsanoman tuomista. Sen tuoja lähti edeltä kuuluttamaan kansalle, että
Herra oli antanut sodassa voiton vihollisesta. Voitto merkitsi sitä, että
vihollinen oli lyöty ja rauha oli palautunut. Profeetta Jesaja sanoo:
”Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa” (Jes. 52:7). Seuraavassa luvussa Jesajalla on kuvaus Kristuksen kärsimällä ja kuolemalla hankkimasta voitosta, ylösnousemuksesta ja yleisestä vanhurskauttamisesta. Monet teologit ovat vastustaneet yleistä vanhurskauttamista. Se kuitenkin sisältyy jo sanaan evankeliumi, sanoma jo saadusta voitosta ja rauhasta.
Saarnan sisältö on Kristus ja hänen saamansa voitto, toisin sanoen
evankeliumi. Tämä tarjotaan ja tarjoillaan meille lain ja evankeliumin
saarnassa. Kaikki se, mikä lähtee meistä itsestämme ja on meidän omaa
aikaansaannostamme, on purettava, synniksi todettava, lailla kuoletettava. Tämä ei tarkoita sitä, että se voitaisiin juurineen repiä meistä pois;
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se pysyy lihassamme hautaan asti. Mutta meille on osoitettava, ettemme
voi rakentaa vanhan ihmisen varaan kääntymystämme ja pelastustamme
vähäisimmässäkään määrin. Lain tehtävänä on saattaa meidät epätoivoisiksi omista hengellisistä kyvyistämme. Evankeliumin asiana on taas
kääntää, rakentaa, luoda uutta, saattaa eloon, antaa anteeksi, lohduttaa,
antaa rauha tunnolle. Saarnan tehtävä on sama kuin saarnaajankin. Jeremia kertoo: ”Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra
sanoi minulle: ’Katso, minä panen sanani sinun suuhusi. Katso, minä
asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta
ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan’." (Jer. 1:9–10.)
Saarnan sisällön tulee olla Kristus, hänen persoonansa, hänen työnsä
ja hänen opetuksensa, toisin sanoen koko evankeliumin oppi. Paavali
todistaa: "Minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että huone huoneelta,
vaan olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta
kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen... Sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille
kaikkea Jumalan tahtoa.” (Apt. 20:20–21,27.)
Kristus-saarna on saarnaa parannuksesta, armosta, uskosta ja kääntymyksestä Jumalan puoleen. Saarna on myös kehotusta kääntyneille
säilyttää usko ja hyvä omatunto, vaeltaa hyvissä töissä ja kirkastaa Jumalan nimeä.
Koska evankeliumi on kaiken keskus ja pääasia, Raamattu sanoo
saarnaamista evankeliumin julistamiseksi (Mark. 16:15 ym.).
Saarnan tarkoituksesta
Saarnan tarkoituksena on tuoda kaikkien ihmisten tietoon evankeliumi uskolla omistamista ja uskon kautta pelastumista varten. "Puhu
heille minun sanani, kuulkoot tai olkoot kuulematta; sillä uppiniskaisia
he ovat” (Hes. 2:7). ”Tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman
kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee
loppu” (Matt. 24:14). Evankeliumi on julistettava kaikille. Se on saarnattava sillä vakaalla tarkoituksella, että Jumala haluaa jokaisen pelastuvan.
Paimenen varsinaiset velvollisuudet ja tehtävät seurakunnassa ulot-
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tuvat niihin, jotka ovat paimenen osalle tulleet (1 Piet. 5:2,3). Vrt. ”Ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala” (2 Kor. 5). Toisten seurakuntien
sieluja hoitavat taas niiden omat paimenet. Jumalanpalvelussaarnan lähtökohtana on puhua seurakunnalle. Lain saarnan tarkoitus on synnyttää
synnintuntoa ja pitää sielut aralla tunnolla Jumalan sanan edessä ja niin
säilyttää sielut armoa tarvitsevina. Evankeliumin saarnan tarkoituksena
on lohduttaa, ravita, antaa ruokaosansa kullekin. Uskovia on myös tarpeen kehottaa, ohjata kilvoitteluun, rukoukseen, uskosta todistamiseen
ja kaikkinaisiin hyviin tekoihin. Ei saa unohtaa myöskään lapsia eikä
nuoria. Jumalanpalveluksen saarna seurakunnalle ei ole varsinaisesti
evankelioimissaarna. Tässä seurakunnalla tarkoitan opetettua, uskonsa
tunnustavaa seurakuntaa. Evankelioiminen on lähetystyötä, Kristussaarnaa sekin, mutta sanan suppeassa mielessä se rajoittuu kääntymyksen aikaansaamiseen ja tähtää sitä seuraavaan katekeettiseen opetukseen
sekä kastamiseen, mikäli asianomaista ei ole aikaisemmin kastettu.
Meidän oloissamme kuulijat ovat useimmiten kastettuja, vaikka kastamattomien määrä on kasvussa. Jos kuulijat ovat kastettuja, saarna tähtää
heidän palauttamiseensa elämään uskossa jo saadun kasteenliiton varassa.
Saarnan tarkoituksena ei ole hankkia kunniaa puhujalle eikä kuulijalle, vaan yksin Jumalalle ja Karitsalle. Saarnan tarkoituksena ei ole puhua ihmisten ”korvasyyhyyn”, vaan opettaa ”tervettä oppia” (2 Tim.
4:3). Saarnaajan ei tule kiinnittää kuulijoita itseensä, vaan Kristukseen.
Johannes Kastajan sana: "Hänen tulee kasvaa ja minun vähetä" (Joh.
3:30) olkoon jokaisen saarnaajan tunnuslause.
Meidän saarnaajien on nöyrästi ajateltava, että olemme aina Opettajaltamme oppia kyselemässä. Vaikka jotakin osaammekin, niin että
voimme pitää seurakuntaa rakentavan saarnan, emme kuitenkaan osaa
kyllin hyvin, vaan aina on lisää opittavaa. Vaikka hallitsisimme itse
opin miten hyvin tahansa, emme kuitenkaan osaa tarjoilla (diavkono",
diakonos, 'palvelija', 'tarjoilija', pastoreista käytetty nimitys Jeesuksen
vertauksissa) sitä oikeina annoksina kunkin tarpeen mukaan. Voidaksemme saarnata hyvin, meidän tulee tuntea sekä Jumala että ihminen,
sekä Jumalan rakkaus että ihmisen syntisyys, raadollisuus, heikkous ja
hänen hengelliset tarpeensa. On tarpeen tuntea myös uskovan ihmisen
halukkuus sekä sanaan että toimintaan. Vaikka olemme heikkoja, syntisiä ja kaikessa vajavaisia, tosiasia on, että Jumala on jättänyt sananjulis-
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tuksen ihmisille eikä hän uskonut sitä enkeleille. Samalla meillä tulee
olla rakkaus syntisiin auttaaksemme heitä armon evankeliumilla.
Saarnaaminen on taito, johon sopii Paavalin sana Timoteukselle,
että "edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä” (1 Tim. 4:15). Se ei ole tietenkään niiden nähtävissä, jotka eivät evankeliumia tunne ja jotka odottavat saarnalta jotakin muuta kuin mitä heidän pitäisi odottaa.
Evankeliumin tulee olla saarnan pääasia. Pastorin ei pitäisi pitää
yhtään sellaista saarnaa, josta kokonaan puuttuu pelastuksen keskeinen
asia. Saarna voi olla asianomaisen kuulijan viimeinen tilaisuus saada
Kristus sielunsa turvaksi.
Paras saarnataidon opettaja on Pyhä Henki. Hän opettaa kokemuksen koulussa usein ahdistusten ja taisteluiden kautta Sanaan vieden ja
sieltä julistajalle ammentaen. Rukous, Sanan opiskelu ja sen mietiskeleminen sekä koettelemukset ja ahdistukset tekevät teologin; ne tekevät
myös saarnaajan. Jos olet kokenut kovia, tiedä, että Jumala haluaa sitä
kautta siunata paitsi sinua, myös seurakuntaa. ”Kiitetty olkoon meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken
lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme,
että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat” (2 Kor.
1:3–4).
Saarnataito ei ole helposti opittavissa. Yhden saarnan voi helposti
pitää, mutta saarnata sunnuntaista toiseen ja viikollakin ja tuoda Sanan
aarrekammiosta esiin "uutta ja vanhaa" (Matt. 13:52), on jo eri asia.
Miten saarna on rakennettava
Pyhässä Raamatussa ei ole saarnan muotoa koskevia ohjeita. Muoto
on vapaa. Kuitenkin tiedämme, että Jumala on järjestyksen Jumala, ja
että profeetoilla ja apostoleilla on kirjoituksissaan jokin järjestys, vaikka
toisinaan joudumme ihmettelemään, mistä näkökulmasta profeetta asiaansa esittää, ja voi kestää jonkin aikaa ennen kuin sen tajuamme.
Usein Raamatun kirjat sisältävät useita eri aikoina pidettyjä puheita.
Emme saa aikaan kunnollista tulosta saarnallamme, jos emme esitä asioita kuulijoille ymmärrettävällä, helposti seurattavalla tavalla. Saarnaan
eivät kuulu hämärät vihjailut tai arvoitukselliset ilmaisut, vaan sen tulee
olla tajuttavaa, selkeätä puhetta ja opetusta. ”Sillä eihän siinä, mitä teille
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kirjoitamme, ole muuta, kuin mikä siinä on luettavana ja minkä te myös
ymmärrätte; ja minä toivon teidän loppuun asti ymmärtävän” (2 Kor.
1:13).
Vaikka on sallittua, että saarna joskus sisältää "yhtä ja toista vaikeatajuista" (2 Piet. 3:16), sen tulisi olla enimmäkseen sellaista puhetta,
jota koko seurakunta voi seurata. Syvällisten Jumalan sanan totuuksien
esittäminen yksinkertaisella tavalla on jalo lahja.
Saarna ei ole pastorin oppineisuuden näyte. Hyvä esimerkki on Paavali Korintossa, jonne hän ei tullut opettamaan ”puheen viisaudella”
filosofien tapaan, vaan julistamaan Ristiinnaulittua, sitä, mikä ihmisille
on pahennusta ja hullutusta, mutta joka kuitenkin on Jumalan viisautta.
Saarna voi olla temaattinen tai ns. homilia, joka menee tekstin läpi
jae jakeelta. Temaattinen saarna tuo esille kulloinkin yhden pääasian.
Homilia seuraa tekstin omaa rakennetta ja opettaa siinä olevia asioita.
Luther ei ollut varsinaisesti temaattinen saarnaaja, vaan hän useimmiten
eteni jae jakeelta, halliten mestarillisesti myös kyseisten kohtien teemoja. Hän opetti asian joka puolelta rajaten pois harhakäsitykset.
Selkeään, hyvään saarnaan kuuluu toisaalta se, mitä voidaan sanoa
yleisesti mistä tahansa hyvästä puheesta, toisaalta se, mikä kuuluu nimenomaan Jumalan sanan julistamiseen.
Saarna on kuin erilaisista elementeistä koostuva rakennus.
Temaattisen saarnan rakenteesta yleisesti
Temaattisella saarnalla on, kuten sen nimikin ilmaisee, tietty aihe
eli teema. Se jakaantuu osiin. Osia voi mieluiten olla kaksi tai kolme,
neljäkin vielä käy. Ideana on, että jokin aihe opetetaan eri osissa selvästi ja helppotajuisesti, että kuulija muistaisi saarnan jälkeen nämä
osat ja niiden avulla saarnan sisällön. Perussääntönä on, että jokainen
osa kuuluu aiheeseen, mutta ei ole sama kuin itse teema eikä myöskään sama kuin jokin toinen osa. Osien tulisi riittävästi kattaa koko
teema. Toiset ovat lahjakkaita saarnan jäsentelyssä, toisille se tuottaa
suurta vaivaa. Sen hyväksi kannattaa kuitenkin nähdä vaivaa.
C.F.W. Walther oli lahjakas temaattinen saarnaaja. Otan tähän
Waltherilta esimerkin temaattisesta saarnasta ja sen osajaosta. 1. adventtisunnuntain evankeliumiteksti on Matt. 21:1–9. Tästä Walther
rakentaa saarnan, jossa teema ja sen osat ovat seuraavat: Lohdullinen
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totuus, että Jeesus on tuleva uutenakin kirkkovuotena: 1. Kuka on
tuleva. 2. Kenen luo hän on tuleva. Toinen esimerkki Waltherilta: 1.
adventtisunnuntain epistolateksti Room. 13:11–14. On hetki unesta
nousta: Haluamme 1. tutkia, miksi tämä hetki on koittanut, 2. pyrkiä
pääsemään selville, mitä tämä unesta nouseminen on.
Saarnan teeman tulee nousta tekstistä.
On vältettävä teennäisiä teemoja. Esimerkki sellaisesta on erään
pastorin saarna, joka puhui Emmauksen opetuslapsista seuraavasti.
Teema ja osat: Emmauksen kaksi opetuslasta: 1. Heitä ei ollut kolme
tai neljä tahi enemmän. 2. Heitä ei ollut vain yksi. 3. Heitä oli tasan
kaksi. Saarna varmasti jäi kuulijoille mieleen, mutta eri asia on, miten pastori saattoi sillä puheella ruokkia seurakuntaa. Teeman tulisi
sisältää se asia, jonka pastori haluaa sillä kertaa opettaa seurakunnalle
ja täyttää siihen liittyvä tavoite. Koska saarna on pyhän Jumalan ja
hänen sanansa läsnäolon paikka, saarnan tulee olla vakavaa puhetta
kuolevaisille syntisille perimmäisistä kysymyksistä iankaikkiseksi
elämäksi. Omattunnot tavoitetaan vain säilyttämällä Jumalan läsnäolon tunto Jumalan sanalla.
Hyvä huumori ei ole kiellettyä, mutta halpahintaisuudella ei mitään voiteta. Sääntönä huumorin käytössä on, ettei se saa ruokkia lihallisuutta. On kerrottu pojasta, joka eksyi metsään eikä osannut kotiin. Kun isä löysi hänet mättäällä nukkumasta ja herätti hänet, poika
ensimmäiseksi huudahti riemuissaan: "Vihdoinkin minä löysin sinut."
Tällaisella harmittomalla huumorilla voi valaista ihmisen pyrkimystä
ottaa itselleen kunnia siitä, minkä Jumala yksin tekee.
Parhaiten saarnataitoa oppii valmistamalla ja pitämällä saarnoja
pätevän opettajan johdolla.
Saarnan valmistelu aloitetaan rukouksella, jatketaan lukemalla
teksti Raamatusta ja toivottavasti alkukielestä. Alkukielten taitoa
emme pidä kyllin korkeassa arvossa. Suomalaiselle seurakunnalle on
kuitenkin saarnattava selkeää suomea, ruotsalaiselle ruotsia ja venäläiselle venäjää. Saarna ei saa olla heprean tai kreikan oppitunti. Joskus jokin kielellinen selvennys on paikallaan, mutta sen täytyy olla
lyhyt, selkeä sekä tekstiyhteyttä vastaava. Tekstiä tutkiessa voi panna
muistiin mieleen nousevat asiat, tutkia rinnakkaiskohdat, etsiä tekstin
merkitys, myös käyttäen hyväksi luotettavia apuneuvoja, kuten Lutheria, oikeaoppisia selitysteoksia ja konkordansseja. On ajateltava
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kuulijakunnan mahdollisia hengellisiä tarpeita tekstin perusteella.
Sitten valitaan teema ja jaetaan se osiin. Saarna voidaan kirjoittaa,
tehdä tarkistukset, opetella ulkoa ja esittää, sekä esittäessä ehkä vielä
tehdä välttämättömät selvennykset, lisäykset ja parannukset.
On otettava huomioon, että kirjoitettu ja puhuttu teksti ovat usein
erilaisia. Kirjoitettua tekstiä voi olla vaikeampi seurata puhuttuna
kuin kirjoitettuna. Puhutun pitäisi olla lyhyillä lauseilla ilmaistua.
Lauseenvastikkeet tekevät helposti seuraamisen raskaaksi. Havaintokuvat, vertaukset, esimerkit, kysymykset yms. auttavat ymmärtämistä
ja mieleen painumista. Jeesus käytti paljon vertauksia. Hän teki myös
kysymyksiä. Kuitenkaan saarna ei saisi vilistä tällaisia tuhkatiheään.
Ne ovat vain apuväline. Kysymysten avulla kuulija saadaan ajattelemaan asiaa, ennen kuin vastaus annetaan. On huomattava, että saarna
ei saa jäädä kyselemisen asteelle. Saarnaajalla pitää olla viesti Jumalalta, vastauksia oikeisiin kysymyksiin, varsinkin hätääntyneiden perimmäiseen kysymykseen: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?" (Apt. 2:37.)
Kielen tulee olla helposti ymmärrettävää, ja esitystavan tulisi säilyttää kuulijan mielenkiinto. Kuulijoiden hengellistä tilaa ja tarpeita
koskettava saarna, joka herättelee tuntoa ja ruokkii sielua, säilyttää
mielenkiinnon janoisissa ja isoavissa. Saarna ei ole opeteltu, tekninen
toimenpide, vaan sen tulee olla hengellisesti rakentava.

Saarnan rakenneosista eli elementeistä
Saarnaviran tehtävästä käsin määräytyy saarnan sisältö. Saarnaviralla
on kaksi tehtävää. Niistä toinen suuntautuu Jumalaan päin. Se on rukous. Toinen suuntautuu ihmisiin päin. Se on opetus ja sakramenttien
toimittaminen (Matt. 28:19–20). Saarnaviran tärkein toimintamuoto
on saarna, joka antaa korkean arvon myös sakramenteille.
Ensimmäinen elementti
Saarnan tulee olla opettava
Saarnan tulee olla opettava. Tämä olisi voitava lausua jokaisesta
saarnasta. Pastorin ei pidä pitää sellaista saarnaa, jossa ei ole opetusta. Saarna ei ole tunnelmointia, jutustelua, höpisemistä. Siinä toki saa
olla ja on hyväkin olla tunnetta raittiilla tavalla, mutta on huomattava,
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että oikea saarna vaikuttaa opetuksellaan ihmiseen ja että tunteitten
esille nostaminen ei ole sen tarkoitus. Verratkaa Uuden testamentin
kuvauksia Kristuksen kärsimyksestä. Ne vaikuttavat, mutta katsokaapa, miten karun asiallisia ne ovat! Kun saarnan tulee olla opettava, se
ei tarkoita, että sen tulisi olla kylmä, puiseva ja kuiva, vaan saarnan
tarkoituksena on vaikuttaa ihmiseen, joka on kokonaisuus ja jolla on
sekä pää että sydän. Vaikutuksen saarna tekee sisällöllään. Se välittää
Jumalan rakkauden lämpöä. Siitä saamme maukkaan ruokaosamme.
Se ilahduttaa sydämen ja hoitaa myös pään kipuja. Sen saa aikaan se
sanoma, asia, joka Jumalalla on meille. Evankeliumi voidaan esittää
kauniilla, lämpimällä tavalla Raamatun vastaavaa tapaa seuraten.
Jeesus on antanut meille esikuvan. Hän opetti. Matteus kirjoittaa
hänestä: ”Hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia” (Matt. 4:23). Tänä
oppia vieroksuvana aikana saattaa olla yllättävää, kuinka monessa
kohdassa evankelistat mainitsevat Jeesuksen opettaneen (Matt. 5:2;
7:29; 9:35; 11:11; 13:54; 21:23; 26:55; Mark. 1:21; 1:22; 2:13; 4:1;
4:2; 6:2; 6:6; 6:30; 6:34; 8:31; 9:31; 10:1; 11:17; 12:35; 12:38; 14:49;
Luuk. 4:15; 4:31; 5:3; 5:17; 6:6; 11:1; 13:10; 13:22; 19:47; 20:1;
21:37; Joh. 6:59; 7:14; 7:28; 8:2; 8:20; 18:20; Apt. 1:1). Näiden kohtien lisäksi ovat ne kohdat, joissa vastustajat sanoivat hänen opettaneen. Nämä nelisenkymmentä kohtaa kertovat siitä, kuinka keskeinen
osa Jeesuksen toimintaa oli opetus. Hän lähetti myös opetuslapsensa
opettamaan (Matt. 28:20).
Saarnan vaikutuksen ei pidä perustua äänenpainoihin, ”saarnanuottiin”, huutamiseen tai poljentoon. Jos puhtaasti tällaisin keinoin otetaan kuulija mukaan, kysymys on suggestiosta, ei Jumalan
sanan tekemästä työstä. Silloin saarnan sisällöllä ei ole paljoakaan
merkitystä. Esimerkkinä sellaisesta on hurmoksellisten piirien julistus, jota vielä tehostetaan rytmisellä musiikilla. Vaikutus tehdään
rytmillä, ei asialla, ja rytmin avulla ihminen suggeroidaan väärän asian kannalle.
Voimme käydä hyväksyttävän ja hylättävän välillä rajaa seuraavasti. Jos ulkonaisilla keinoilla nostetaan tai vedetään esiin se, mitä
ihmisessä luonnostaan on, ei vaikuteta sitä, mitä saarnan tulee vaikuttaa. Silloin ei luoda uutta, vaan otetaan esille ihmisessä olevaa turmeltunutta vanhaa ihmistä ja hellitään ja paikkaillaan sitä. Jumala ei
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silloin tee uudeksi luovaa työtänsä sanallaan, vaan asialla on ihminen
inhimillisin keinoin ihmisperäisen uskonnollisuuden hyväksi. Jos sen
sijaan ulkonaiset tehokeinot auttavat ihmisiä hiljentymään sen sanoman kuulemiseen, mikä Jumalalla on meille, ja pitämään heitä hereillä ja kuulevina, niillä on hyvä, asiaa palveleva käyttönsä. Paavali sanoo, että hän haluaisi aivan äänensäkin muuttaa (Gal. 4:20) ja että
hän kirjoittaa suurin kirjaimin (Gal. 6:11) kiinnittääkseen huomion
siihen tärkeään asiaan, joka hänellä Herran apostolina on.
Opettava saarna jakaa tietoa. Se tuo julki Jumalan ilmoituksen,
mikä on meille Sanassa annettu. Tämä sanoma vaikuttaa kuulijoihin.
Kun valmistamme saarnaa, meidän on kysyttävä, mitä tekstimme
nojalla haluamme nyt sanoa kuulijoille, minkä sanoman heille tuomme Jumalalta, mitä heille opetamme. Tämän sanoman tulee olla
Raamatun tekstissä. Sen tulee olla sama sanoma, mikä Raamatun
tekstin kirjoittajallakin on, jotta se olisi Jumalan viesti meille. Kun
sananpalvelija puhuu Raamatusta otetun tekstin perusteella, siihen
eheästi pitäytyen ja oikeassa opissa pysyen, hänellä on asialleen sama
arvovalta kuin oli apostoleilla, kun he saarnasivat. Jumala itse on sen
sanoman takana. Jos saarnaaja puhuu omiaan, hänellä ei ole seurakunnassa mitään arvovaltaa. Apostoleitten sana on meille erehtymätön Jumalan sana. Meidän saarnamme, meidän, joilla ei ole Pyhän
Hengen innoitusta, tulee rakentua apostoleitten ja muiden Raamatun
kirjoittajien erehtymättömälle sanalle, ettemme veisi ihmisiä harhaan.
Saarnan jälkeen kuulijalla tulisi olla selvä kuva siitä, mitä julistaja
puhui. Jos kuulija sanoo: ”Kylläpä meidän pastori puhui ihanasti”, mutta ei voi kertoa, mitä hän puhui, se ei kerro hyvää saarnasta. Tietysti
asia riippuu myös kuulijasta ja hänen asenteistaan. On tarpeen opettaa
seurakunnalle, mitä sen tulee etsiä saarnasta. Jos kuulija pitää saarnaa
ihanana ja voi kertoa jotakin siitä rakkaudesta, joka Jumalalla on meihin
syntisiin ja jota saarnassa julistettiin, opetus on mennyt perille.
Toinen elementti
Saarnan tulee olla Kristus-keskeinen
Evankeliumi on ilosanoma Kristuksesta. Paavali ei halunnut tuntea muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna (1 Kor.
1 ja 2). Evankeliumi on sovituksen saarna, sovituksen, jonka Kristus
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sai aikaan koko maailman edestä (2 Kor. 5:19–21). Saarnan tarkoitus
on johdattaa Kristuksen tykö ja varjella kuulijat hänen yhteydessään.
Evankeliumia ei ole ilman Kristusta. Jumalan lähettilään tehtävä on
julistaa evankeliumia uskon syntymiseksi, jotta ihmiset saisivat syntinsä anteeksi Kristuksen nimessä ja pelastuisivat.
Seurakunnassa ei saisi olla yhtään sellaista tilaisuutta, jossa Kristuksen Jeesuksen nimi ja työ jäävät mainitsematta, vielä vähemmän
sellaista saarnaa. Esterin kirja on poikkeus. Vainonalaisista olosuhteista johtuen siinä ei mainita Jumalan nimeä. Se kuitenkin julisti
opetetulle seurakunnalle Jumalan johdatusta ja huolenpitoa kansastaan. Kaikki evankeliumin oppiin liittyvät asiat Raamattu yhdistää
tavalla tai toisella Kristukseen. Niinpä Kristuksen kautta maailma on
saanut syntynsä. Kristuksessa Jumala on valinnut jo iankaikkisuudessa ne, jotka tulevat autuuteen, ja toteuttaa valintansa täällä ajassa
Kristus-saarnalla. Seurakunta on Kristuksen morsian ja hänen vapaaksi ostamansa. Laki ei Kristuksesta tiedä, mutta on ”kasvattaja
Kristukseen”, jotta me uskosta vanhurskaiksi tulisimme.
Kristus-keskeisyys saarnassa merkitsee toisaalta sitä, että saarna
on julistusta ja opetusta Kristuksesta ja hänen työstänsä, ja toisaalta
sitä, ettei Kristus ole saarnan sivujuonne, vaan pääasia. Oikea Kristus-keskeisyys säilyttää opin Pyhästä Kolmiykseydestä. Missä Kolmiykseyttä ei tunnusteta, ollaan kristillisen Kirkon ulkopuolella.
Jos emme saarnaa Kristusta, saarnaamme turhaan. Silloin emme
valmista ihmisiä Kristuksen tulolle emmekä ohjaa heitä taivaaseen.
Kolmas elementti
Saarnan tulee olla Raamattuun perustuva
Pyhä Raamattu ei ole ainoastaan opin ja elämän ylin normi, vaan
se on myös opin ja saarnan lähde. Raamattuun perustuva saarna ei
esitä mitään muuta oppia kuin sitä, minkä Jumala on ilmoittanut. ”Ei
yli sen, mikä kirjoitettu on.” Raamattuun perustuva saarna esittää toisaalta sitä, mitä Raamattu opettaa, ja toisaalta koettelee Raamatulla
kaikki opit ja hylkää sen vastaiset opit. Jumalan Seurakunta on rakennettu apostoleitten ja profeettojen perustukselle, kulmakivenä itse
Herra Kristus (Ef. 2:20).
Saarnaajan tulee olla varma siitä, että hän opettaa Raamatun mukaan.
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Jos hänellä ei ole varmuutta Raamatun opista, hänen on parasta lakata
saarnaamasta. On tarpeen ja olisi hyvä, jos osaisimme saarnata siten,
että kuulija saa heti opetuksen myötä selvän käsityksen siitä, että antamallamme opetuksella on Raamattu-perustus. Jeesus sanoi usein: ”Kirjoitettu on." Hän vahvisti sanomansa Raamatulla perustellen. Erityisesti
kiistanalaisissa kohdissa tulee selkeästi Raamatulla perustella, mihin
nimenomaisiin kohtiin oppi perustuu, ja toisaalta myös näyttää, että
väärä oppi on ristiriidassa selvien raamatunkohtien kanssa. Kuulijalle
pitäisi opetuksesta jäädä mieleen raamattunäyttö niin, että kuulija voi
itsekin käyttää samoja raamatunkohtia sekä oman sydämensä vakuuttamiseksi että vastaansanojien kumoamiseksi.
Oikeata raamattunäyttöä ei anneta ujuttamalla Raamattuun vetoamiseen oma järkeilevä logiikka, missä uudestikastajat ovat taitavia.
Opetettu seurakunta ei kuitenkaan joka kerta tarvitse joka asiasta
raamattunäyttöä, vaan pastori voi lähteä siitä, että seurakunnalla on
Raamatun ja opin perusteiden tuntemusta. Saarnassa opetettavien
asioiden raamattunäyttö tulee ennen muuta saarnatekstistä.
Neljäs elementti
Saarnan tulee olla tekstiin pitäytyvä, tekstuaalinen
Luterilaisessa kirkossa eri puolilla maailmaa käytetään kirkkovuoden mukaisia tekstejä, vaikka emme ole niihin orjallisesti sidottuja. Erityistilanne voi joskus vaatia jonkin muun tekstin käyttämistä.
Kirkkovuoden tekstit on otettu Raamatusta, ja niiden käyttämisellä
on se hyvä puoli, että ne tarjoavat vuoden aikana mahdollisuuden
opettaa kaikkia opin kohtia. Toinen etu on se, että kuulija ei pääse
ajattelemaan, että teksti olisi valittu jostakin sopimattomasta syystä.
Kolmas etu on se, ettei pastori voi valita tekstejä yksipuolisesti oman
makunsa mukaan. Raamatullisuus edellyttää koko evankeliumin opin
monipuolista opettamista.
Tekstiin pitäytyvällä saarnalla ymmärrämme sitä, että saarna saa
sisältönsä saarnatekstistä. Sekä saarnan teeman että sen osien tulee
löytyä itse tekstistä, ei tietenkään välttämättä valmiiksi suoraan tekstin sanoilla kirjoitettuina, vaan sisältönsä puolesta. Voimme nimittää
tällaista saarnaa tekstisaarnaksi.
Tekstuaalisuus käsittää myös sen, että teksti ymmärretään sen oman
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kontekstin valossa. Saarna ei ole tekstuaalinen, jos jokin tekstin sana,
sanonta tai lause revitään irti raamatullisesta kehyksestään ja sijoitetaan
toisiin yhteyksiin.
Esimerkki saarnasta, joka ei täytä tekstuaalisuuden vaatimusta:
Teksti Ps. 126:1: ”Olimme kuin unta näkeväiset.” Johdanto: ”Psalmin
kirjoittaja puhuu unen näkemisestä. Minäkin näin ihmeellisen unen.
Jumalan tahtoo sen kautta varmaankin sanoa jotakin uskovilleen. Minäpä kerron sen teille, ja sitten pohdimme, mitä Jumalalla on ollut
mielessä, kun hän antoi minulle tämän unen.” [Sen jälkeen saarnaaja
kertoo unensa, esittää sille merkityksen ja saa hurmokselliseen julistukseen tottuneet kuulijansa kannattamaan ajatustaan Jumalan ilmoituksena, jonka jälkeen kuulijoiden manipulointi voi jatkua haluttuun
suuntaan.]
On olemassa myös sellainen saarna, jolle puhuja ei ole etsinyt
erityistä tekstiä, vaan käsittelee jonkin aiheen perustellen sen eri puolilta Raamattua otetuilla lauseilla. Voisimme sanoa tätä saarnaa aihesaarnaksi erotuksena tekstisaarnasta. Sellainenkin saarna on temaattinen jakaantuen eri osiin, ja siihenkin soveltuvat monet asiat,
joista meillä on tässä kohden puhe. Nyt emme kuitenkaan käsittele
aihesaarnaa. Emme puhu myöskään katekismussaarnoista, joiden aihe voidaan ottaa katekismuksesta. Niissä on tarpeen osoittaa, että katekismuksen opetus on otettu Raamatusta, ja soveltaa opetus sitten
kuulijaan.
Saarnoja, joissa luetulla tekstillä ja saarnalla ei ole selvää yhteyttä, ei tule pitää. Jos on tarpeen pitää saarna jostakin muusta aiheesta
kuin luetun tekstin sisältämästä, on parasta tehdä se toisella tekstillä.
Kaikenlainen Raamatun vääntäminen väkisin johonkin haluttuun
suuntaan on tottuneelle kuulijalle vastenmielistä ja kaikin puolin torjuttavaa.
Viides elementti
Tulee erottaa oikein laki ja evankeliumi
Lain ja evankeliumin oikea erottaminen on taito, jota Jumala opettaa Sanassaan ja jota opitaan elämän koulussa, kun Jumala sanansa
avulla kirkastaa armonsa ja panee syntisen tarttumaan ohi lain syytösten armolupauksiin. Luther nimittää teologian tohtoriksi sitä, jolla
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tämä taito on. Jos lain ja evankeliumin erottaminen sydämessä on
suuri, Pyhän Hengen antama taito, sitä se on saarnassakin. Siinä on
aina tarpeen harjaantua ja terävöityä.
Tapa, jolla saarna vaikuttaa kuulijaan, riippuu siitä, onko laki ja
evankeliumi erotettu saarnassa oikein vai ei. Jos saarnassa ei eroteta
lakia ja evankeliumia oikein, saarna ei vaikuta autuuden iloa eikä anna ja vahvista pelastusvarmuutta, vaan saa aikaan epämääräistä tunnon levottomuutta ja sydämen ahdistuneisuutta. Useinkaan kuulija ei
tiedosta, mistä epämukava, rauhaton olo johtuu. Jotkut ovat siihen
niin tottuneita, että saattavat pitää sellaista tunnetta oikeana Pyhän
Hengen vaikutuksena. Oikeata pyhitystä on se, että ihminen kasvaa
synnintunnossa ja samalla armontunnossa niin, että hän voi elää ja
iloita armosta ja sitten armon alla iloisena palvella Jumalaa.
Uskovalla on lupa odottaa, että saarna antaa pelastusvarmuuden ja
autuuden iloa, koska saarnaajan tehtävänä on tuoda sitä seurakunnalle Kristuksen täytetyn työn nojalla.
Tri C.W.W. Walther on kirjassaan Laki ja evankeliumi käsitellyt
perusteellisesti lain ja evankeliumin välistä eroa. Luterilaisissa tunnustuskirjoissa on asiasta sanottu paljon painavaa. (Ks. esim. TK 1990:
92,5,43, 70,102, 183ss.,257; 169,79; 438,2; 505,1,22 tai vastaavasti TK 1948.) Suosittelen lämpimästi näiden opiskelua.
Laki antaa tiedon siitä, mikä on Jumalan tahto, kuinka ihmisen
tulee elää ja millainen hänen tulee olla. Tätä tietoa ei välitä evankeliumi. Joka noita saarnaa, ei vielä saarnaa evankeliumia.
Laki ei tee ihmistä halukkaaksi eikä kykeneväksi lain täyttämiseen
oikealla, Jumalalle otollisella tavalla. Tosin farisealainen lainjulistus
voi tehdä ihmisestä halukkaan täyttämään lakia ansiota ja kiitosta
saadakseen. Sellainen laintäyttämys ei ole kuitenkaan todellista, vaan
vain ulkonaista ja sisäiseltä olemukseltaan lain hengen vastaista, siis
laittomuutta, epäjumalan palvelusta ja Jumalan edessä pelkkää syntiä.
Siinä laki ohenee, vääristyy ja sitä sovelletaan väärin.
Laki ei anna vain tietoa Jumalan tahdosta, vaan se myös vaatii ihmiseltä sen täyttämistä. Jumalan tahto on, että ihmisen tulee rakastaa
Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistään, vihollistaankin, niin kuin itseään.
Laki osoittaa ihmisen lain rikkojaksi: ”Mutta me tiedämme, että
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kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen
suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä; sen
tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto” (Room. 3:19–20). Laki langettaa syntiselle tuomion: iankaikkisen kuoleman, häpeän ja kadotuksen vaivat, niihin hänet kiroten.
Evankeliumi taas ilmoittaa meille sellaisia asioita, joita ei ole yhdenkään ihmisen sydämeen noussut, mutta jotka Jumala on ilmoittanut (1 Kor. 2:9–10). Evankeliumi välittää meille Jumalalta tiedon siitä, että Jumala on rakastanut tätä syntistä maailmaa, antanut Poikansa
sen syntien sovitukseksi ja hyväksynyt Poikansa uhrin herättämällä
hänet kuolleista, niin että kuka ikinä nyt Kristukseen uskoo, tulee
vanhurskaaksi hänen kauttaan. Samalla evankeliumin oppi sisältää
kaikki Jumalan hyvät teot ihmistä kohtaan: luomisen, lunastuksen ja
pyhityksen.
Evankeliumi ei ainoastaan ilmoita meille, mitä hyvää Jumala on
tehnyt, vaan se myös tarjoaa ja lahjoittaa sen meille uskossa vastaanotettavaksi. On yleinen vanhurskauttaminen ja uskosta vanhurskauttaminen. Pelastus ilmoitetaan, tarjotaan ja lahjoitetaan meille ilman
lain tekoja, yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden,
yksin Pyhän Hengen toimesta, yksin sanassa ja sakramenteissa.
Evankeliumi on pääoppi, joka yksin antaa synnit anteeksi, joka
yksin tekee eläväksi, joka yksin uudestisynnyttää, joka yksin uudistaa
meihin Jumalan kuvan, joka yksin tuo meidät Jumalan yhteyteen, joka yksin antaa meille Pyhän Hengen, joka yksin tekee meistä Jumalan lapsia ja taivaan perillisiä. Laki ei tätä voi vaikuttaa eikä vaikuta.
Laki puhuu siitä, mitä ihmisen on tehtävä, evankeliumi puhuu siitä, mitä hyvää Jumala on tehnyt ja tekee meille.
Tämä kaikki on tärkeätä pitää mielessä, jos aiomme saarnallamme
saada aikaan hengellistä heräämistä, uskoa, uskon tunnustamista, seurakunnan kasvua sekä sisäisesti että jäsenmäärältään, jumalisuutta ja
kaikenlaisia hyviä tekoja. Ensin on puu saatava hyväksi, vasta hyvä
puu tuottaa hyviä hedelmiä. Jumalan työtä ei voida rakentaa vanhan
ihmisen pohjalle, vaan on alettava aivan alusta, luotava uutta, uudestisynnytettävä. Uutta viiniä ei panna vanhoihin leileihin. Vain evankeliumi, johon tietysti sakramentitkin kuuluvat, luo ja vahvistaa uskoa, herättää synteihinsä kuolleet, palauttaa tuhlaajalapset kotiin, an-
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taa uskon varmuuden ja autuuden ilon ja tekee meistä niitä, jotka armon alla ilolla ja sydämen halusta palvelemme Jumalaa.
Lain ja evankeliumin erottaminen saarnassa edellyttää siis sitä,
että saarnaaja tuntee oikean opin vanhurskauttamisesta. Jos siinä on
puutteita, se pakosta ilmenee myös saarnassa. Jos saarnassa laki ja
evankeliumi sotketaan keskenään, ei vanhurskauttamisoppikaan ole
kirkas. Jos saarnaaja ei ole omaksunut omaksi uskokseen oppia yleisestä vanhurskauttamisesta, hän ei voi pitää yhtään kunnollista saarnaa. Aina on jotakin pielessä tai jotakin olennaista puuttuu tai hänen
käyttämänsä oikeat sanat ja käsitteet merkitsevät hänen sanastossaan
jotakin muuta kuin mitä ne itsessään sanovat. Siitä semanttiset ongelmat alkavat! ”Pimeys ei sitä käsittänyt” (Joh. 1:5).
Jos Pyhän Hengen vaikutusta etsitään karismaatikkojen tapaan
muualta kuin sanasta ja sakramenteista ohi Kristus-saarnan, ollaan
lain piirissä ja toimitaan pimeässä evankeliumin lyhdyt sammutettuina.
On huomattava, että lakimaisuus saa kyllä ihmisissä liikettä aikaan, mutta se ei saa aikaan Jumalan mielen mukaisia mielenliikkeitä
eikä tervettä uskoa ja siitä nousevaa toimintaa. Joku on joskus sanonut: Oikeat uskovat ovat hitaita, koska heidän lihansa panee kaiken
aikaa vastaan ja se on kuoletettava, mutta kun lihallisten ihmisten
toiminnot lähtevät lihallisesta mielestä, näillä ei ole mitään mikä hidastaisi heitä, ja niin he ovat asiansa puolesta vireitä.
Lain ja evankeliumin oikea erottaminen tulee toteuttaa läpi koko
julistuksen. Kun seurakunnalle, siis pyhille ja uskoville, saarnataan,
tämä ei tarkoita sitä, että julistamisjärjestyksen olisi oltava aina sama
ja mekaaninen: ensin lakia sen toisen käytön mukaan eli synnintuntoa
synnyttäen, sitten evankeliumia, sitten lakia kehottaen hyviin tekoihin. Toki näinkin voidaan saarna usein pitää ja jakaa osiin. Aloittelevalle se voi olla hyvin turvallinen ja suositeltavakin esitystapa. Kuitenkin kun luemme apostoleitten kirjeitä, he usein alkavat apostolisella tervehdyksellä, joka on puhdasta evankeliumia. Näin on jopa
Galatalaiskirjeessä, jossa Paavali, ei heti alussa, vaan vasta jakeessa
kuusi siirtyy lakiin.
Olennaista on soveltaa sekä laki että evankeliumi oikeaan kohteeseen.
Syyllistettyä, syyttävää ja ahdistunutta omaatuntoa ei saa oikopää-
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tä kehottaa hyviin tekoihin, vaan sielu on ensiksi vapautettava evankeliumilla taakastaan, lääkittävä, hoidettava ja saatettava lepoon. Kun
sitten tällaista hoidettua ihmistä kehotetaan, hän yhtyy ilolla uuden
ihmisensä puolesta Jumalan lakiin, ottaa kehotuksen vastaan ja haluaa toimia Jumalan tahdon mukaan. Silloin laki ei piiskaa häntä siihen,
vaan hän toimii evankeliumin antamin voimin. Uskova ihminen tekee
käskemättäkin hyvää. Silti Raamattu sisältää paljon kehotusta uskoville.
Ehkä parhaiten lain ja evankeliumin erottamista voimme harjoitella valmistamalla kirjallinen saarna ja menemällä se opettajan kanssa
yhdessä läpi tähän asiaan huomiota kiinnittäen. Kun näin tehdään
oppimismielessä eikä vikoillen, se voi olla hyvin hyödyllistä.
Tarvitsemme herkkyyttä lain ja evankeliumin erottamisasiassa.
Vain luterilaiset erottavat ne oikein toisistaan, ja nykyaikana on sanottava: vain oikeat luterilaiset tekevät niin. Kun esimerkiksi idän
kirkko nimittää itseään ortodoksiseksi, se tarkoittaa tällä sanalla ’oikein ylistävää’, kun taas luterilaiset ymmärtävät tämän sanan merkityksen toisin: ’oikein opettava’. Jo tässä näkyy valtava ero. Idän
kirkko painottaa rukousta, ihmistekoa, luterilaiset Jumalan sanaa ja
sen puhtautta. Idän kirkkojen sipulit ovat rukouksen symboleja. Näin
jo tällainenkin yksityiskohta voi kertoa paljon. Siinä ihminen kurottuu rukouksessa ylöspäin ja esittäytyy oikein Jumalaa ylistävänä, kun
kirkon arkkitehtuurin pitäisi puhua meille siitä, että Kristuksen risti
on sanomamme ydin ja taivastoivomme tae.
Kuudes elementti
Saarnan tulee käyttää raamatunlauseita oikein
Pastori A. Aijal Uppala kertoi aikanaan meille teologian opiskelijoille siitä erosta, mikä oli Raamatun käytöllä toisaalta perinteisessä
Suomen kansankirkossa, mihin hän oli tottunut, ja toisaalta St. Louisin teologisessa korkeakoulussa vuosina 1922–1923. Täällä Raamatun lauseita saatettiin käyttää vähän miten sattuu, mutta St. Louisissa
kiinnitettiin tarkkaa huomiota siihen, että niitä käytettiin täsmällisesti
tekstiyhteytensä mukaisessa merkityksessä eikä siitä irralleen kiskottuina, ei siinäkään tapauksessa, että lauseen sanat sinänsä olisivat
mukavasti sopineet uuteen yhteyteen.
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Tämä on tärkeätä ottaa huomioon sekä saarnassa että muussa
opetuksessa. Raamatun oikea käyttö johdattaa ja totuttaa seurakunnan
Raamattuun sisälle, auttaa ymmärtämään sen sisäisiä yhteyksiä. ja
varjelee harhoista. Jumalan omat sanat ovat kuin ”isketyt naulat”
(Saarn. 12:11), joiden avulla uskon rakennus pysyy koossa ja on luja.
Tulee tarkasti varoa huolimatonta Raamatun käyttöä.
Vaikka useat konservatiivisemmatkin teologit ovat omaksuneet
sen kannan, että Joh. 6 puhuisi ehtoollisesta, on ehdottomasti pidettävä kiinni Lutherin kannasta, ettei niin ole asianlaita. Ehtoollinen on
perusteltava asetussanoilla, ja se Kristuksen lihan syöminen ja veren
juominen, jossa iankaikkinen elämä luvataan kaikille, jotka ne nauttivat (Joh. 6: 53–57), on ymmärrettävä eri merkityksessä kuin ehtoollista tarkoittavassa merkityksessä, siis uskossa nauttimisena. Ehtoollisessa Kristuksen ruumiin ja veren taas nauttivat epäuskoisetkin
saamatta itselleen iankaikkista elämää.
Ehtoollisopetus on ammennettava ehtoollisen asetussanoista ja
sitä koskevista raamatunkohdista. Sekoittaa seurakunnan jäsenten
mieliä, jos Joh. 6:lla opetetaan ehtoollisoppia, vaikka pidettäisiinkin
kiinni reaalipreesensistä.
Sama periaate koskee kaikkea oppia ja Raamatun käyttöä.
Meidän ei toki tarvitse olla kirkossa samaa mieltä jokaisesta eksegeettisestä kysymyksestä eikä sellaiseen yksimielisyyteen voida
päästäkään. Kuitenkaan ei ole yhdentekevää, miten Raamattua käytämme, vaikka pysymmekin yhdessä ja samassa opissa. On pyrittävä
tietysti oikeaan eksegeesiin.
Sen vuoksi on hyvä käyttää tekstin merkitystä tutkittaessa apuna
uskollisten opettajien selityksiä. Tosin jotkut ajattelevat, että Raamattu riittää eikä selityksiä tarvita. Totta onkin, että Raamattu on riittävä
ilmoitus pelastustamme varten. Mutta kysymys onkin muusta, nimittäin siitä, riittääkö se ymmärrys, joka minulla on, vai tarvitsenko minä sen saarnaviran palvelusta ja opetusta, jonka Kristus on säätänyt,
ja niitä uskollisia opettajia, jotka Herra on seurakunnalleen antanut,
vai halveksinko Kristuksen säätämää opetusvirkaa. "Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa; katsokaa, kuinka
heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa"
(Hebr. 13:7). Etiopian hoviherra luki Raamattua ja tarvitsi Filippuksen oppaakseen! Erityisesti kriisitilanteissa vanhojen uskollisten

464

Homiletiikan perusteita

opettajien opetukset ovat usein kullanarvoisia. Mutta ne voivat olla
sitä meille joka aika, sillä helposti olemme lyhytnäköisiä ja meiltä
puuttuu tajua ja tietoa siitä, kuinka Kristuksen Kirkko on Raamatusta
uskonsa ammentanut ja sitä Raamatulla puolustanut.
Seitsemäs elementti
Saarnan tulee olla oikeaoppinen eli luterilainen
Tunnustukselliset luterilaiset ovat Sanan nojalla vakuuttuneita
siitä, että Luterilaisten tunnustuskirjojen oppi on Raamatusta otettu ja
että vastakkainen oppi on vastoin Raamattua. Samalla luterilaiset
ovat varmoja siitä, että uskonpuhdistaja Martti Lutherin oppi on oikea oppi. Jopa Luther on kirjoituksillaan Augsburgin tunnustuksen
”etevin opettaja”, kuten Yksimielisyyden ohjeessa (VII, 34,41) sanotaan. Lutheria käytettäessä on huomattava, että nuori Luther ei ole
sama kuin kypsä Luther.
Kaikkialla, missä Lutheria on paljon luettu, on suuresti kunnioitettu hänen opetuksiaan. Myös meidän julistajien tulee kunnioittaa
tätä Jumalan armoittamaa opettajaa. Paljon hyödymme hänen selityksistään. Erityisesti meidän on katsottava, ettemme opeta erioppisesti.
Jos olemme opiltamme luterilaisia, opetamme myös sitä, mitä Luther
opettaa esimerkiksi luomisesta, Pyhästä Raamatusta, sakramenteista,
Kirkosta ja saarnavirasta, viimeisten aikojen tapahtumista ja kaikista
evankeliumin opin eri kohdista. Mitä raamattukysymykseen tulee,
siinä on Lutheria paljon väärin tulkittu. Kyllä Lutherin perusasenne
on se, että Raamattu on Jumalan sana. joka on syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta eikä voi erehtyä.
Vaikka luterilaiset tunnustuskirjat eivät käsittele kaikkia opin asioita, ne asettaessaan meille Pyhän Raamatun kanoniset kirjat opin ja
elämän normiksi, sitovat meidät kaikkeen Raamatun oppiin. Luterilainen saarna tarkoittaa koko Jumalan sanan opin oikeata opettamista.
Saarnan tulee olla eheästi oikeaoppinen eli puhtaasti luterilainen.
Kahdeksas elementti
Saarnan tulee olla ravitseva ja ruokkiva
Tästä meillä on jo ollut edellä puhetta, mutta on hyvä ottaa tämä
omana elementtinään esiin.
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Tuhlaajapojalle isä valmisti ilojuhlan ja teurastutti syöttövasikan
(Luuk. 15:22–24). Kuninkaanpojan häissä oli valmiina juhla-ateria.
”Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: 'Sanokaa kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat
teurastetut, ja kaikki on valmiina; tulkaa häihin'” (Matt. 22:4). Palvelijan tulee antaa kullekin ajallaan ruokaosansa (Luuk. 12:42). Paimen vie
lampaat viheriäisille niityille (Ps. 23:2; Joh. 10:4). Lampailla on ”hyvä
laidun” ja ”lihavat ruokamaat” (Hes. 34:14). ”Nälkäiset hän on täyttänyt
hyvyyksillä” (Luuk. 1:53). Herra valmistaa uskovilleen ”pöydän vihollistensa silmien eteen”, ja uskova saa sanoa: ”Minun maljani on ylitsevuotavainen” (Ps. 23:5). Jumalan seurakunnassa ovat autuaita isoavat ja
janoavaiset, koska heidät ravitaan (Matt. 5:6).
Saarna on ruokamaita ja nälkäisen juhlakansan pitopöytä yhdessä
muun Jumalan sanan opetuksen ja sakramenttien kanssa. Saarnaajalla
saa olla se ilo astuessaan seurakunnan eteen julistamaan, että hän saa
tarjoilla Jumalan kansalle pitopöydän runsaita antimia. Muistamme, että
sana diakonos tarkoittaa myös tarjoilijaa. Saarnaajan tulee muistaa, että
aterialla oleva on palvelijaa suurempi. Mutta samalla hän saa itsekin
syödä samasta pöydästä.
Koskenpäällä kokoonnuimme säännöllisesti maalaistuvissa jumalanpalveluksiin. Tuvan iso pöytä oli peitetty kotikutoisella pellavaliinalla ja
koristeltu kukin ja kynttilöin alttaripöydäksi. Kun jumalanpalvelus päättyi, emäntä kattoi pöytään koko seurakunnalle pitoruoat ja kakkukahvit.
Sanoin kerran: Kunpa osaisin saarnata yhtä ravitsevasti ja maittavasti
kuin emännät hoitavat oman osansa. Heidän iloinen uskollisuutensa
puhuttelee yhä.
Yhdeksäs elementti
Saarnan tulee olla soveltava
Saarnan tarkoitus on julistaa tekstin sanoma tai sen osa kuulijoille. Yhdessä saarnassahan ei ole pakko käsitellä koko tekstiä. Raamatun tekstit on usein lausuttu erityisessä historiallisessa tilanteessa.
Kuitenkin itse sanoma, sikäli kuin se on yleinen, kaikkia koskeva, on
julistettava kaikille ja sovellettava saarnassa kuulijaan niin, että hän
käsittää sen koskevan juuri häntä itseään.
Vapahtaja oli mestari soveltamaan sanottavansa. Kun hän kertoi
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laupiaasta samarialaisesta oikeana lähimmäisenä, hän sanoi: ”Mene
ja tee sinä samoin."
Kun Raamattu sanoo: ”Älä tee huorin”, sen soveltaminen tarkoittaa sitä, että käsky ilmaisee Jumalan pysyvän tahdon jokaista kuulijaa
koskien tänäkin päivänä ja että sen rikkominen on kadottava synti,
tekee sen kuka tahansa. Huomaa, miten Jeesus sovelsi vuorisaarnassa
lakia oikealla tavalla sen väärintulkintoja korjaten.
Kun Jeesus käski rikasta nuorukaista myymään kaiken, mitä hänellä oli, hän sanoi tämän vain tälle miehelle, ei jokaiselle meistä.
Voimme kuitenkin soveltaa tätäkin sanaa ja kysyä, miten itse olisimme toimineet vastaavassa tilanteessa, jos olisimme saaneet Herralta saman käskyn. Olisimmeko luottaneet siihen, ettei meillä ole
mitään hätää, jos Herran tahtoa noudatamme, vai olisimmeko lähteneet murheellisina pois. Tällaisen sovelluksen avulla, voisimme päätellä, millainen sieluntilamme on. Onko meillä uskoa ollenkaan, onko
se heikkoa, mutta kuitenkin todellista, vai olemmeko siinä harhaluulossa, että uskomme on niin vahva, että se kestää mitä tahansa, kuten
Pietari kuvitteli ennen kieltämistään?
Kun Raamattu sanoo: ”Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan
sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti”, se koski kedon paimenia. He menivät ja löysivät Lapsen, kuten enkeli oli puhunut. Tämä on kuitenkin tarpeen soveltaa meihin hengellisellä tavalla.
Mikä on meidän Beetlehemimme? Kuinka me löydämme Lapsen?
Beetlehem, ”leipähuone”, on esikuva seurakunnasta, jossa Kristus,
meidän leipämme, löytyy seimestä, sanasta ja sakramenteista. Tämä
on esimerkki sovelluksesta, jossa teksti sovelletaan opetukseksi tänä
päivänä. Siinä historiallisesta faktasta siirrytään hengelliseen faktaan,
joka saarnataan lohdutukseksi kuulijoille. Historiallisen faktan ja
hengellisen faktan välillä on tietty rinnakkaisuus. Näitä kahta verrataan toisiinsa ja syntyy allegoria. Tällainen allegoria ei ole allegorista
eksegeesiä, vaan sellaista hengellistä sovellusta, mikä ei ole ristiriidassa Raamatun sanallisen ilmoituksen kanssa.
Kun enkeli sanoi paimenille: ”Älkää peljätkö; sillä katso, minä
ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle; teille on
tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin
kaupungissa”, hän ilmoitti noin 2000 vuotta sitten tosiasian, joka on
totta tänäänkin. Silloin syntyi Vapahtaja. Enkeli ilmoitti sen pai-
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menille (”teille”), mutta se oli ilo, joka oli ”tuleva kaikelle kansalle."
Täten enkelin ilmoitus sisältää yleisen faktan, että koko maailmalle
on syntynyt Vapahtaja. Saarna soveltaessaan tätä sanomaa kuulijoihin tekee selväksi, että tämä sanoma koskee meitä kaikkia juuri nyt.
Olemme saaneet Vapahtajan, ja se on suuri ilo. Saarna ei kerro vain
siitä, että maailmalle on syntynyt Vapahtaja, vaan julistaa sen kuulijoille heitä koskevana ilosanomana juuri saarnan hetkellä sekä iloksi
ja lohdutukseksi koko elämän ajaksi.
Jos saarnaaja sen sijaan soveltaa jouluevankeliumin muuntaen
sen tarkoittamaan jotakin sen tapaista, että Jumala on ihmisläheinen
ja ymmärtävä ja on tullut Kristuksessa ihmisen maailmaan, hänen
työnsä, arkensa ja hätänsä keskelle ja tahtoo antaa meidän kokea iloa,
mutta ymmärtää tämän kaiken jonakin muuna kuin todellisen synnin
todellisena sovittamisena, kysymyksessä on ”toinen evankeliumi”,
joka ei ole mikään evankeliumi.
Oikea soveltaminen on sitä, että tekstissä ilmaistu ikuinen Jumalan tahto, koskeepa se lakia tai evankeliumia, osoitetaan tämän päivän ihmisen omalletunnolle häntä nyt koskevana.
Raamatun sanaa, joka ei sisällä yleistä totuutta, ei saa myöskään
vaatia noudatettavaksi nykyaikana. Esimerkiksi koko seremonialaki
sapattilakeineen vanheni Uuden liiton alettua (Kol. 2:16–17).
Kymmenes elementti
Saarnan tulee olla vetoava
Edellisen kohdan kanssa läheistä sukua on tämä kohta: saarnan
tulee olla vetoava. Emme saarnaa kiville ja puupölkyille, vaan ihmisille, joilla on sydän, tahto, harkinta, järki ja tunne. Vetoamisen ei
tule tapahtua synergisesti eli siten, että yritetään rakentaa jotakin
hengellistä perisynnin turmeleman vanhan ihmisen varaan. Vetoamisen tulee tapahtua monergistisesti, siis siten, että Jumala yksin tekee
koko työn alusta loppuun asti. On kuitenkin havaittava, että meille
jää salaisuudeksi se, miten niistä, jotka eivät tahdo uskoa, tulee tahtovia. Jumala sen tekee, ja hän tekee sen armonvälineillään. Mutta
itse tapahtuma on silmiltämme salassa. Tiedämme Raamatusta, että
Jumala vetoaa sanallaan sekä epäuskoisiin, että he kääntyisivät, että
uskoviin, että he vaeltaisivat hänen teitänsä. Raamatun kehotus: ”Us-

468

Homiletiikan perusteita

ko, niin sinä pelastut” on Jumalan uutta luova sana, joka lain murtamissa vaikuttaa sitä, mihin se kehottaakin.
Juutalaisista, jotka hylkäsivät evankeliumin, Vapahtaja lausuu:
”Te ette tahtoneet” (Matt. 23:37) tai: ”He eivät siitä välittäneet.”
(Matt. 22:5) Kutsu tavoitti heidät, vetosi heihin, mutta he hylkäsivät
sen. Evankeliumin kutsu vetoaa tahtoon, ja kääntää tahdon niissä,
jotka uskovat. "Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt" (Joh. 3:8).
Evankeliumin saarna kohdistetaan sydämille. Vaikka se on tietoa,
joka voidaan oppia ja jotenkin käsittää päällä, se on julistusta sydämille. Se tuo meille Jumalan armon ja anteeksiantamuksen. Se antaa
rauhan, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Se vie meidät Jumalan
valtakuntaan, joka on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Tämä valtakunta on sydänten valtakunta. Siten saarna vetoaa sydämeen. Myös silloin, kun se vetoaa harkintaan ja järkeen, tämäkin
tapahtuu sydämessä. Tuloksena ei ole kylmä, objektiivinen tieto,
vaan Jumalaa pelkäävä, hänen armoonsa turvautuva, häntä ja lähimmäistä rakastava, lähimmäisen ja Jumalan valtakunnan hyväksi toimiva sydän.
Jeesus vetosi harkintaan. Hän saattoi kysyä: ”Mutta miten teistä
on?” (Matt. 21:28) tai ”Katsokaa, miten kuulette” (Luuk. 8:18). Hän
vetosi myös järkevään perusteeseen sanoessaan: ”Ei hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien." Tämä ei kuitenkaan ollut rationalistinen
peruste, joka on aivan eri asia. Vapahtajan peruste nousee Sanasta, ei
järjestä eikä varsinkaan turmeltuneesta järjestä, koskapa hän oli synnitön. Tämä Vapahtajan peruste nojaa Jumalan olemukseen: ”Mutta
hän ei ole kuolleitten Jumala, vaan elävien; sillä kaikki hänelle elävät" (Luuk. 20:38).
Esimerkkinä tunteeseen vetoamisesta otamme esille apostoli Paavalin sanan: ”Tahtoisinpa olla teidän tykönänne ja äänenikin muuttaa” (Gal. 4:20). Hän ei kuitenkaan rakenna tunteen varaan, vaan hän
tähdentää rakkauttaan heitä kohtaan ja asian tärkeyttä saadakseen lukijansa pysymään lujina uskon oikealla perustalla.
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Yhdestoista elementti
Saarnan tulee olla sielunhoidollinen
Sielunhoidollisuus on sitä, että saarnaaja ottaa huomioon sielun tarpeet. Epäuskoisen tarve on tiedostaa kurja tilansa, kääntyä ja pelastua.
Jokaisen uskovan tarve on kasvaa Jumalan armossa ja sen tuntemisessa
(2 Piet. 3:18). On tarpeita Jumalan tahdon alueella. On tarpeita opin
alueella. On tarpeita varjeltua eksytyksiltä ja kiusauksissa. On tarve
saada lohdutusta surussa. On tarve myötäelää iloissa. Sielunhoidollinen
ote ottaa näitä tarpeita huomioon, mitä ne sitten ovatkin. Aina ihminen
ei itse ole tietoinen tarpeistaan.
Sielunhoidollista ei ole yleinen inhimillinen ymmärtämys, ei yleispsykologinen hoito-ote, vaan hengellisten tarpeitten näkeminen ja hoitaminen. Vain Jumalan sana hoitaa sielut.
Epäuskoinen, jota laki ei ole satuttanut, ei tiedosta hengellisiä tarpeitaan. Saarnaajan tulee tehdä tällainen kuulija niistä tietoiseksi. Epäuskoinen tarvitsee Vapahtajaa, syntien anteeksiantamusta ja pelastusta
iankaikkisesta kadotuksesta, mutta hän ei itse tunne tätä tarvitsevansa.
On sanottu hyvin: Tällaisellakin ihmisellä on lupa uskoa, mutta hän ei
voi uskoa.
Voi olla myös epäuskoisia, joita vaivaa Jumalan vihan ja tuomion
pelko. Heillä on jokin käsitys Jumalan laista ja sen tuomiosta. Heille
tulee kirkastaa Jumalan armo Kristuksessa. Heille tulee saarnata lohdutukseksi evankeliumia.
Uskovallakin on tarvetta kuulla lain julistusta, josta hän näkee syntinsä ja jonka avulla hän pysyy synnintunnossa. Erityisesti uskova tarvitsee jatkuvaa vakuutusta Jumalan armosta ja lohdutusta.
Koettelemuksissa on tarpeen vahvistua luottamaan Jumalaan ja hänen apuunsa.
Oma sielunhoidon alueensa on ohjaus hyviin tekoihin. Ensiksi tulee
lääkitä ja hoitaa sielun haavat. Kun sydän on saanut rauhan ja on iloinen
Jumalan armossa, silloin ihminen on uuden ihmisen puolesta halukas
hyviin tekoihin ja voi oikealla tavalla ottaa vastaan kehotuksia.
Saarna ei ole sielunhoidollinen, jos se sekoittaa lakia ja evankeliumia
esimerkiksi antamalla väärän kuvan siitä, millaisia uskovat ovat.
Erilainen tilanne sielunhoidollisessa suhteessa on lapsella, nuorella,
aikuisella ja vanhuksella. Kullakin ikäkaudella on omat kysymyksensä,
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omat vaaransa, omat himonsa, omat hyvät puolensa. Kuulijakunnan
koostumuksen mukaan tätä kaikkea tulee ottaa huomioon.
Sielunhoidollisuus keskustelussa, saarnassa ja kaikessa opetuksessa
on erityislahja, jota ei ole kaikilla samassa määrin. Se on viisautta ja
rakkautta, jota saamme Jumalalta anoa.
Kahdestoista elementti
Saarnan tulee olla eksegeettisesti oikea
Olemme edellä puhuneet jo siitä, että saarnan tulee olla Raamattuun perustuva, tekstuaalinen ja raamatunlauseita oikein käyttävä.
Saarnaajalla tulee olla oikea oppi Raamatusta ja hänen tulee käyttää
sitä kaikin puolin oikealla tavalla. Kiinnittäisin vielä erillisenä elementtinä huomiota siihen, että saarnan tulee olla eksegeettisesti oikea.
Lähdemme siitä näkökohdasta, ettei kirkollinen yhteys oikeaoppisessa kirkossa vaadi yksimielisyyttä Raamatun eksegeettisessä
ymmärtämisessä, mikäli itse opissa ollaan samaa mieltä. Tästä emme
saa kuitenkaan tehdä vääriä johtopäätöksiä.
Ensiksikään huteralla tai väärällä eksegeesillä ei saa kaivaa pohjaa pois oikealta opilta.
Toiseksi kuulijan kannalta ei ole lainkaan yhdentekevää, millaisia
selityksiä yksittäisiin Raamatun teksteihin saarnaaja tarjoaa. Huono
eksegeesi tekee saarnastakin huonon. Se voi vähentää kuulijoissa
luottamusta myös siihen oppiin, jota saarnaaja tuo esiin.
Selityksen tulee olla uskon analogian mukainen (Room. 12:6).
Selitys ei saa olla ristiriidassa minkään muualla Raamatussa ilmaistun opin kanssa. Tällöin ristiriitaisuutta ei ratkaise järjen logiikka,
vaan pyhän Sanan oma logiikka. Raamattu on opiltaan yhtenäinen.
Samasta asiasta se ei opeta kuin yhdellä tavalla. Raamatussa ei ole
monia keskenään ristiriitaisia oppeja.
Selityksen tulee olla tekstiyhteyden eli kontekstin mukainen. On
tarkattava välitöntä yhteyttä, laajempaa yhteyttä ja koko Raamatun
yhteyttä. Paitsi opissa myös Raamatun käsite- ja kuvamaailmassa
vallitsee ihmeellinen yhteys. Erityisesti on tarpeen ottaa huomioon,
että kreikankielinen Uusi testamentti ammentaa käsitteilleen merkityksiä ja kuvia Vanhan testamentin heprean kielestä. Yleinen taipu-
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mus on, kun hepreaa ei osata eikä haluta harrastaa, että Uuden testamentin avaintermejä selitetään yksipuolisesti hellenistisestä maailmasta käsin. Se on suuri erehdys.
Erityisesti Jeesuksen vertauksia selitettäessä on katsottava, mikä
on vertauksen skopus, tarkoite, tähtäyspiste. Vertausta ei tule selittää
niin, että se joutuu Raamatussa ilmaistun kyseisen vertauksen skopuksen kanssa ristiriitaan. Vertauksen kaikilla yksityiskohdilla ei tarvitse aina olla tarkkaa vastinetta uskonasioissa. Kun esimerkiksi Jeesus kertoo vertauksia taivasten valtakunnasta, niin vertauksella ja taivasten valtakunnalla on jokin tai joitakin yhteisiä piirteitä, joita verrataan toisiinsa, ja jonka vertaamisen avulla meille havainnollistuu
minkälainen taivasten valtakunta on, mitä siinä tapahtuu ja mikä on
sille luonteenomaista. Kun Jeesus kehotti sinnikkäästi anomaan viittaamalla jumalattomaan, väärään tuomariin, joka suostui hankkimaan
leskelle oikeuden, hänen tähtäyspisteensä oli tämä: ”Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi
huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille: hän
toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee,
löytäneekö hän uskoa maan päältä?" (Luuk. 18:7–8.) Paljon ennemmin siis Jumala, joka ei ole väärän tuomarin kaltainen, vaan rakastava Isä, huolehtii lapsistaan. Tai kun Jeesus kertoi vertauksen kelvottomasta huoneenhaltijasta, joka hävitti isäntänsä omaisuutta (Luuk.
16:1–13), Jeesus ei suinkaan käskenyt meitä toimimaan moraalittomasti, kun hän sanoi: ”Minä sanon teille: tehkää itsellenne ystäviä
väärällä mammonalla, että he, kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin
majoihin.” (Luuk. 16:9). Tähtäyspiste on ”ystävien tekeminen itselle
väärällä mammonalla”, ei moraalittomuus tai uskottomuus isäntää
kohtaan, sillä heti perään Vapahtaja sanoo: ”Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on
paljossakin väärä.” (Luuk. 16:10) Väärän mammonan tulee saada
sellainen selitys, joka ei kumoa Jumalan käskyjä.
Saarnaajan ei ole tarpeen eikä aina viisastakaan antaa johonkin
eksegeettiseen pulmakysymykseen jotakin ainoata mahdollista selitystä. Hän voi sanoa, että tämä on vaikea kohta, jota uskolliset opettajat ovat selittäneet eri tavoin. Sen sijaan hän voi saarnata esimerkiksi
”väärästä mammonasta” puheen ollen omaisuuden käytöstä köyhien
ja evankeliumin hyväksi lainana, jota Jumala on meille uskonut. Hän
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voi myös saarnata ”oikeasta mammonasta”, evankeliumista, jossa on
Kristus armoineen ja taivaallisine aarteineen, joka on uskoville
omaksi annettua. Parempi kuin sotkeutua eksegeettisiin kysymyksiin
on saarnata Raamatun selvästi ilmoittamia totuuksia omilletunnoille.
Kolmastoista elementti
Saarnalla tulee olla tavoite
Jumalan sanalla on aina selkeä tavoite. Se voidaan keskeisesti ja
lyhyesti ilmaista näin: Jumalan kunnia ja ihmisen pelastus. Se on
myös saarnan tavoite. On hyvä ja välttämätöntä, että saarnaajalla puhuessaan on mielessään tämä päätavoite. Sen ohella hän voi tekstin ja
tarpeen mukaan ottaa tavoitteekseen jonkin osa-alueen tästä päätavoitteesta. Tällaisia osa-alueita on lukematon määrä.
On tarpeen saada opetetuksi koko Jumalan tahto kaikkien katekismuksen päälukujen mukaan: käskyt, usko kolmen uskonkappaleen
mukaan, rukous, kaste, rippi ja ehtoollinen. Mutta ei vain opetetuksi,
vaan siten opetetuksi, että syntyy ja säilyy halullinen opetuslapsisuhde. On tarpeen saada syntymään sydämissä synnintuntoa ja armon
omistamista. On vapautettava lain ahdistamat omattunnot taakastaan
ja ohjattava lepoon Kristuksen luo. On saatava kuulijat kirkkaan,
puhtaan evankeliumin omistamiseen ja halajamiseen. On synnytettävä autuuden iloa ja kiitollista mieltä Jumalaa kohtaan. On ohjattava
pyhityselämään ja hyviin tekoihin koko Jumalan tahdon alueella. On
synnytettävä rakkaus puhtaaseen oppiin ja saatava kuulijat kammoamaan vierasta oppia. On saatava uskovat kasvamaan rakkaudessa ja
tunnustamaan uskoaan.
On suuri ero saarnaajalla, joka puhuu vain saadakseen jotakin
sanotuksi ja päästäkseen saarnansa loppuun, ja saarnaajalla, joka haluaa vaikuttaa kuulijoihinsa. On myös suuri ero saarnaajalla, joka
pyrkii vääriin päämääriin, ja saarnaajalla, joka on uskollisesti totuutta
noudattaen tavoitteellinen. Näitä jälkimmäisiä saarnamiehiä Jumala
haluaa ja seurakunta tarvitsee.
Neljästoista elementti
Saarnan tulee torjua väärät opit
Paimenen tehtävä on suojata laumaa pedoilta eli varjella sitä vää-
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riltä opeilta ja harhaopettajilta (Tiit. 1:9). Saarnan ei tule olla vain
oikeata oppia esittävä, vaan myös väärän torjuva, kaitseva. Ei riitä,
että torjumme vain sellaisia vääriä oppeja, jotka sillä hetkellä ovat
ajankohtaisia. Löydämme esimerkiksi Lutherilta opetusta siitä, ettei
naista pidä kutsua saarnavirkaan, vaikka asia ei ollut ajankohtainen
hänen aikanaan. Nyt nämä opetukset ovat hyvin tarpeellisia. Aina
kun peto vie laumasta lampaan, paimen joutuu kysymään itseltään,
oliko hän varoittanut pedoista.
On kuitenkin tarpeen säilyttää oikea suhde oikean opin esittämisen ja väärän opin torjumisen välillä. Myönteisen tulee olla etualalla,
kielteisen sivummalla. Niinhän Raamattukin tekee.
On varottava, ettei väärä oppi saa mainosta. Jos kovasti ja juurta
jaksain selvitämme kansalle väärän opin käyttämiä perusteita, voi
olla, että he väsyvät, ikävystyvät tai pahimmassa tapauksessa omaksuvat väärän. Kun väärää torjutaan, täytyy olla ensiksi kirkkaana ja
selvänä oikea oppi. Sen valoon on väärä asetettava ja sen valossa
kumottava.
Väärän opin kumoaminen on tärkeätä siitä syystä, että ihminen
on epäjohdonmukainen. Tarvitaan teesi ja antiteesi.
Viidestoista elementti
Saarnan tulee olla ajankohtainen
Kristuksessa alkoi riemuvuosi, joka jatkuu hänen paluuseensa.
Nyt on aivan erityisesti evankeliumin aika Jumalan Seurakunnassa ja
lähetystyössä. Mutta saarnan tulee olla ajankohtainen muussakin
merkityksessä.
Maailmassa ja yksittäisten ihmisten elämässä tapahtuu monenlaisia asioita, jotka vaikuttavat ihmisten uskonelämään ja niihin kysymyksiin, joihin he tarvitsevat Jumalan sanan ohjausta. Tällaisia asioita ovat muun muassa yhteiset murheet ja ilot, yhteinen Jumalan valtakunnan työ, myös sodat, luonnonmullistukset, vaikeat sairaudet ja
epidemiat, onnettomuudet, luopumus Jumalan sanasta ja sitä ilmentävät kirkkojen päätökset, väärien opettajien esiintyminen ja saama
julkisuus, moraalittomuus, joka pyrkii tunkeutumaan elämän joka
alueelle, tiedotusvälineihin, lainsäädäntöön jne.
Vapahtaja sanoo virkaopetuksessaan: "Sitä palvelijaa, joka tiesi
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herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut hänen
tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä" (Luuk. 12:47). Hän
edellyttää paimenilta valppautta. Saarnan tulee valmistaa seurakuntaa
kohtaamaan sen, mikä tuleva on. Luopumuksella on merkkinsä.
Ajankohtainen saarna ottaa ne huomioon. Niin seurakunta valmistautuu edessä olevaan tilanteeseen ja tietää mitä tietä Herran kansa kulkee.
Kuudestoista elementti
Saarnan tulee olla apostolista tapaa noudattava
Apostolit alkoivat ja päättivät kirjeensä niin sanotulla apostolisella tervehdyksellä toivottaen kolmiyhteisen Jumalan armoa ja rauhaa.
Tämä on hyvä tapa, joka on syytä säilyttää myös saarnassa, onhan
sillä oma tietty merkityksensä.
Ajallemme on ominaista jättää pois puhutteluja ja toivotuksia.
Apostoliset tervehdykset eivät ole kuitenkaan tarpeettomia eivätkä
hylättäviä. Ne ilmaisevat paljon sekä saarnaajalle että kuulijakunnalle.
Oikea saarnaaja lähestyy seurakuntaa Jumalan kutsumana julistajana, häneltä sanomansa Raamatusta saaneena. Hän tulee Jumalan
nimissä ja jättää kuulijansa hänen rauhaansa. Hän puhuu Jumalan
antamalla arvovallalla, ei kuitenkaan inspiroituna.
Näin saarnaaja muistaa, keneltä on kutsun saanut, ja puhuu sen
vuoksi rohkeudella ja innolla. Hän lähestyy Jumalan Seurakuntaa,
joka on Jumalan silmäterä, mielessään Jumalan armo Kristuksessa.
Seurakunta saa heti alussa tunnun siitä, että se on Jumalan edessä,
että on pyhä hetki ja on armon päivä. ”Sillä minä tunnen ajatukseni,
jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon” (Jer. 29:11).
Kuudestoista elementti
Saarnan muotoasioitten tulee olla paikallaan
Hyvän saarnaajan ei tarvitse olla kovin lahjakas, ylen oppinut
eikä saarnan ulkonaisen metodiikan hyvin hallitseva saadakseen siunauksellisia tuloksia. Tärkeintä on autuuden asian ja koko opin oikea
tuntemus sekä uskollisuus kaikessa alkaen vähimmästä. Kun on us-
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kollisesti Kristuksen asialla ja pysyy hänen sanassaan, silloin tekee
sen, minkä Jumala on katsonut asianomaisen tehtäväksi. Luonnollisesti opetusvirkaan tarvitaan vähimmäislahjat. Sitä tuskin kukaan
kiistää. Kuitenkaan ei ole syytä antaa sellaista kuvaa, että vain suurin
lahjoin varustetut voivat toimia menestyksellisesti saarnavirassa. Ei
niin, vaan uskollisuus Sanalle ja uskollisuus kutsumukselle merkitsevät suunnattomasti enemmän kuin suuret lahjat. Raamattu sanoo kaikillekin paimenille, mutta erityisesti nuorille kaitsijoille: ”Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. Älä laiminlyö armolahjaa,
joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta, vanhinten
pannessa kätensä sinun päällesi. Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä; sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka
sinua kuulevat.” (1 Tim. 4:13–16.) Saarnavirassa ollessamme on aina
edistymiseen varaa.
Ulkonaisilla metodiasioilla on oma merkityksensä. Ne auttavat
kuulijaa keskittymään sanankuuloon ja pysymään hereillä sekä painamaan muistiin annetun opetuksen. Ne auttavat myös sopivalla tavalla ottamaan huomioon kuulijan tunnevarustuksen ja hänen tietotasonsa, niin ettemme esiinny loukkaavalla tai poistyöntävällä tavalla
tai puhu niin, etteivät kuulijat pysy perässä.
Saarnan tulee olla selkeästi hahmoteltu ja johdonmukainen. Sen
tulee olla myös järkevä, ei kuitenkaan järkeilevä. Toisin sanoen se ei
saa olla mitäänsanomaton tai naiivi. Saarnan tulee olla yleispätevä, ei
henkilökohtaisuuksiin menevä tai henkilöön katsova. Saarnan tulee
olla yksiselitteinen. Saarnan ei tule antaa sijaa erilaisille tulkinnoille.
Saarnan tulee olla tahdikas. Sen tulee ottaa huomioon erilaiset kuulijat sopivalla tavalla. Kuulijoissa voi olla lapsia, nuoria, aikuisia, vanhuksia, terveitä, sairaita, vierailevia ja tutustuvia, yksinkertaisia, oppineita jne. Huomioon ottaminen ei tarkoita sitä, että asianomaiset
noukkaistaan esiin erikseen mainiten, vaan että saarna sovitetaan siten, että se voi tavoittaa asianomaisen sydämen ja tulee ymmärretyksi.
Saarnan tulee olla sopivan pituinen. Saarnan pituus riippuu kuulijakunnan keskittymiskyvystä, mikä voi vaihdella ja johon myös saarnaaja voi vaikuttaa. Luther jo sanoi, ettei saarna saa olla liian pitkä.
Nykyaikana kuulijat jaksavat kuunnella vähemmän ja vähemmän.
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Kuitenkin kuulemaan harjaantunut seurakunta jaksaa enemmän kuin
tottumaton joukko. Normaalisti saarna ei saisi kestää yli puolta tuntia. Kaksikymmentä minuuttia on nykyaikana aivan riittävä. Saarna ei
saa olla myöskään liian lyhyt. Muutaman minuutin jumalanpalvelussaarna ei ole mikään saarna.
Saarnan tulisi olla mieleenpainuva ja antaa eväitä kotiin pitemmäksi aikaa.
Äänen käytön tulee olla sopivaa ja sanomaa tukevaa. ”Tahtoisinpa nyt olla teidän tykönänne ja äänenikin muuttaa!” (Gal. 4:20). Monotoninen esitystapa nukuttaa kuulijan.
Lainaukset uskollisilta opettajilta, erityisesti Lutherilta ja Tunnustuskirjoista, ovat hyödyllisiä. Niitä ei tarvitse olla joka saarnassa.
Mutta milloin löytyy aiheeseen liittyvä naseva kohta, on sitä hyvä
käyttää. Kun lainaus ei ole liian pitkä, se voi jäädä kuulijalle mieleen
ja hän voi hyötyä siitä myöhemminkin ja hyödyttää sillä myös muita.
Kirjallisessa esityksessä lainaukset voivat olla pidempiä kuin suullisessa esityksessä.
Eräältä pastorilta kysyttiin, montako saarnaa hän pitää sunnuntaina. Hän sanoi: ”Parisataa.” Hänellä oli parisataa kuulijaa, ja hän ajatteli, että jokainen kuulija kertoo saarnan jollekulle toiselle. Jos meillä
on vain yksi kuulija, saarnamiehen tulee muistaa, että hänenkin sielunsa on lunastettu ja on arvokas. Olkoon jokainen saarna kuulijakunnan määrästä riippumatta ”suloinen tuoksu Jumalalle”.
Seitsemästoista elementti
Saarnan alku ja loppu ovat erityisen tärkeitä
Saarnan alku tempaa kuulijan pois hänen omista ajatuksistaan
kuulemaan, mitä Jumalalla on hänelle asiaa. Saarnan alun ja rungon
tulee vastata toisiaan. Jos saarnan alussa on esitetty johdattava kysymys, on siihen myös annettava vastaus, tai jos on luvattu puhua jostakin aiheesta, niin lupaus tulee myös täyttää. Varsinaisessa saarnan
rungossa ei pidä harhailla siellä täällä, vaan keskittyä siihen asiaan,
johon johdanto on kuulijan johdattanut, ja käsitellä siinä esitetty aihe
ja kysymykset.
Saarnan lopetus on taitoa kysyvä asia. Parempi on sopivan lyhyt
saarna kuin saarna, jota saarnaaja jatkaa ja jatkaa eikä osaa lopettaa.

Homiletiikan perusteita

477

Lopussa saarnaaja voi koota yhteen sen, mitä on edellä sanonut.
Sitä ei kuitenkaan pitäisi tehdä kuivalla tavalla. Ei siis niin, että lopuksi kuulijoille syötettäisiin pelkät leivän kuoret, vaan niin, että tarjottaisiin maukas jälkiruoka, minkä miellyttävä maku jää suuhun.
Lopussa tulisi siis olla jotakin sellaista, mikä kokoavasti liittyy varsinaiseen saarnaan, mutta jota ei ole vielä sanottu.
Saarnan alun on määrä herättää kuulijan mielenkiinto. Lopussa
saarnaaja taas jättää uskovat sen lohdullisen totuuden omistamiseen,
josta hän on saarnannut. Jääköön kuulijalle saarnan jälkeen se tuntu,
että se, mitä hän kuuli, on Jumalan sanan totuus, jonka varassa hänen
on hyvä elää ja jossa hänellä on autuaallinen sielun lepo. Uskova jää
iloitsemaan Jumalan sanasta ja on siitä Jumalalle kiitollinen. Jos
saarnaaja on kehottanut kuulijoitaan parannukseen tai hyviin tekoihin, niin olkoon kuulijalla sen jälkeen tämä mieli: Näin Jumalan armon voimin haluan sydämestäni tehdä.
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Kotikirkon kaava
Kun nykyisissä hajanaisissa oloissa ei päästä joka pyhä yhteiseen jumalanpalvelukseen puhtaan Jumalan sanan ääreen, voidaan kodeissa
kokoontua kotikirkkoon esimerkiksi alla olevan kaavan mukaan. Mikäli tilaisuuteen osallistuu useampia sitä voi johtaa perheenpää tai jokainen vuorollaan, kuinka vain sovitaan. Virsinä voidaan käyttää saarnojen lopussa annettuja virsiä tai muita sopivia lauluja. Virret voidaan
myös lukea. Ehtoollista ei tule viettää ilman pastoria.
1. Alkuvirsi
2. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
3. Rukous
Rakas taivaallinen Isämme! Kiitämme sinua siitä, että saamme tulla
kasvojesi eteen ja esittää sinulle kaikki tarpeemme ja että sinä kuulet
lapsiasi. Tunnustamme, että olemme rikkoneet sinun tahtosi emmekä
ansaitse sinulta mitään hyvää. Sinä olet kuitenkin luvannut olla meille
armollinen Poikasi tähden. Anna siis meille syntimme anteeksi hänen
viattoman kärsimisensä ja kuolemansa tähden. Anna meille Pyhä Henkesi, että lujassa uskossa turvautuisimme sinun armoosi. Kiitetty olkoon sinun pyhä nimesi! Amen.
4. Kiitosvirsi.
5. Rukous.
Herra, anna meille kuulevat korvat kuullaksemme sanaasi ja ymmärtäväinen sydän ottaaksemme sen vastaan. Amen.
6. Raamatunlukua. (Luetaan sopiva kohta evankeliumeista, muualta
Uudesta testamentista, Psalmeista tai muualta Vanhasta testamentista.)
7. Apostolinen uskontunnustus.
8. Saarna. (Luetaan asianomaisen sunnuntain saarna tästä kirjasta tai
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jostakin muusta oikeaoppisesta saarnakirjasta.)
9. Virsi.
10. Isä meidän -rukous.
Isä meidän, joka olet taivaassa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä
niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen
leipämme ja anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin
annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä
saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on
valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.
11. Herran siunaus.
Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa
meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän
Hengen nimeen. Amen.
12. Päätösvirsi
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