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Olimme mukana lasten olympialaisissa 
kannustajina. Kolme- ja viisivuotiaat tyttä-
renpoikamme hiihtivät omissa sarjoissaan. 
Sää oli kylmä ja jäätävä tuuli puhalsi osan 
matkaa vasten kasvoja. Itkuhan siinä tuli 
ja kenkäkin painoi.  

Yritimme kannustaa parhaan taitomme 
mukaan. Kun latu kaartui loppusuoralle, 
näkyivät edessämme tytöt, jotka antoivat 
heti kaulaan mitalin. Se antoi voimia pääs-
tä maaliin. Jokainen matkan hiihtänyt sai 
voittopalkinnon. Iloitsimme yhdessä suu-
resta saavutuksesta. 

Meitä uskon ladulle lähteneitä kohtaa-
vat monenlaiset vastukset ja vaarat. Jotkut 
menevät lujaa ja ohittavatkin toisia.  

Useimmat meistä rämpivät vastatuu-
leen ja rakot kantapäissä. Tarvitsemme 
kipeästi kannustajia, että jaksamme eteen-
päin. Välillä on pysähdyttävä auttamaan 
kaatunutta ja suksiinsa sotkeutunutta. Näin 
toinen toistamme tukien pyrimme maaliin. 
Edessämme häämöttävä voittopalkinto 
uudistaa voimamme.  

Jumala on Sanassaan antanut meille 
latumerkit. Välillä on helppoa taivalta, 
sininen ympyrä, mutta vastaan tulee vaa-
rallisiakin kohtia, mustia kolmioita.  

Raamattu lupaa huollon koko hiihdon 
ajaksi. ”Minä olen teidän kanssanne kaikki 
päivät maailman loppuun asti” (Matt. 
28:20). Turvamiehenä on  Kaikkivaltiaan 
Jumalan oma Poika, Jeesus Kristus. Eväät-
kin on matkaan laitettu. Kun olemme uu-
puneita ja taakat painavat, saamme polvis-
tua ehtoollispöytään. Synnit anteeksisaa-
neina ja uudistuneina jaksamme taas seu-
raavaan levähdyspaikkaan. 

Eräässä alkukantaisessa heimossa nuo-

ret miehet joutuivat urhoollisuustestiin. 
Heidät vietiin yöksi metsään silmät sidot-
tuina. Ympärillä kuului leijonien ja hy-
eenojen ääniä ja käärmeiden kahinaa. Yö 
oli pitkä ja kauhea pelko viilsi sydänalas-
sa. Aamulla side otettiin silmiltä. Isä oli 
vieressä, oli ollut koko yön.  

Rakkaat kanssakulkijat, Isä on vierel-
lämme, vaikka joskus koemme olevamme 
aivan yksin pimeyden keskellä. Häneen 
voimme varmasti ja turvallisesti luottaa. 
Näin Raamattu vakuuttaa. Tämä on myös 
monen edellämme kulkeneen todistus. 

 
Jeesus matkakumppani  
on mulla ristin tiellä.  
Vaikka horjuu jalkani,  
ei apuaan hän kiellä.  
Lapsen heikon tuntee hän  
ja rientää avukseni.  
Korven tiellä synkeän  
hän on mun paimeneni.  
Kenen luokse pakenen  
ja kenen puoleen käännyn?  
 

Ole, Herra, armoinen,  
sinua vailla näännyn.  
Vaivaani mä valitan,  
oi rakkain Jeesukseni.  
Syntini mä tunnustan,  
suo rauha sielulleni.  
Sinuun turvaan heikkona,  
saan suojan helmassasi.  
Matkan jälkeen nauttia  
suo pyhää lepoasi. 
 
Rakkaat kanssakulkijat, Isä on vierel-

lämme, vaikka joskus koemme olevamme 
aivan yksin pimeyden keskellä.  

Meeri Auramo 

Meerin mietteitä 

Kohti voittopalkintoa 

Rakkaat kanssa-
kulkijat, Isä on 
vierellämme.  



S aksan protestanttinen kirkollinen elä-
mä on ”pysähtynyt” eikä tästä entises-

tä kristillisen teologian ja käytännön työn 
”moottorista” ole enää juuri mitään apua 
maailman tai edes Saksan kristillisyydelle. 

Tätä mieltä on Berliinissä työskentele-
vä toimittaja Markus Spiekler, joka on 
seurannut Saksan kirkollista elämää jo 
pitkän aikaa. Uskonpuhdistuksen kotimaa 
on kadottanut uskonpuhdistuksen. 

Tähän järkyttävään tilanteeseen Spiek-
ler näkee syyksi sen, että Saksan nykyinen 
luterilainen papisto, joka ennen oli teolo-
gisen tutkimuksen kärjessä ja kirkot, jotka 
ennen olivat lähetystyön innossaan esiku-
vallisia, ovat nykyisin täysin toisenlainen 
kuin Luther aikanaan. ”Tämän hetken 
keskivertoluterilaisuus Saksassa pohjim-
maltaan vastustaa Lutheria ja hänen ope-
tustaan”, sanoo Spiekler.  

Spiekler arvioi, että mikäli Luther nyt 
astuisi esiin Saksassa, hän erottaisi useim-
mat luterilaiset piispat tehtävistään. Niin 
kauas on Saksan protestanttisuudessa jou-
duttu uskonpuhdistuksen juurilta. 

Spiekler katsoo, että saksalaisen teolo-
gian rakentava kausi päättyi 2. maailman-
sodan aikana. Jos nyt haluaa Saksassa 
lukea selkeää ja rakentavaa teologista kir-
jallisuutta, on kirjat hankittava Englannis-
ta tai Amerikasta, toteaa Spiekler. 

Tätä taustaa vasten saa suomalaisen 
professori Miikka Ruokasen parin vuoden 
takainen kirjoitus Kotimaa-lehdessä Suo-
men tilannetta laajemmankin merkityksen. 
Ruokanenhan totesi:  ”Valistushenkinen 
teologia on modernisoinut kristinuskoa 
mm. kieltämällä ihmeet, Saatanan, pe-
risynnin, Jumalan Pojan ihmiseksi tulemi-

sen, ristillä tapahtuvan syntien sovituksen, 
Jeesuksen ruumiillisen ylösnousemuksen, 
Pyhän Kolminaisuuden jne. Kristinuskosta 
tehtiin ’modernille ihmiselle sopiva maail-
mankatsomus, jossa korostuu ihmisyyden 
kehitys ja lähimmäisrakkaus.” 

Ruokanen jatkoi: ”Liberaaliteologia on 
murentanut kristinuskon selkärankaa ja 
tukenut voimakkaasti kirkon jäsenten vie-
raantumista uskon perustotuuksista. Libe-
raaliteologia maallistaa kirkkoa sen yti-
mestä käsin. Tällainen ’uskonpuhdistus’ 
on jo koettu, sen tuloksena eurooppalaiset 
kirkot ovat entistä tyhjempiä!” 

Ruokanen nosti esille tarpeen uudesta 
uskonpuhdistuksesta. Mallin hän näki al-
kukirkon ja uskonpuhdistuksen korostuk-
sissa: ”Opillisissa kamppailuissaan niin al-
kuvuosisatojen kirkkoisät kuin 1500-luvun 
uskonpuhdistajat puolustivat armon evan-
keliumia: Toivo ikuisesta elämästä ei voi 
rakentua mihinkään siihen, mitä ihminen 
on itsessään. Pelastus on aina jotain, mikä 
on ’meidän ulkopuolellamme Kristuk-
sessa’.”  

Luterilaisessa kirkossamme ja sen lie-
peillä on uudistusyrityksiä, joissa tur-
vaudutaan niin karismaattisuuteen kuin 
kirkon ulkonaisten merkkien korostami-
seen. Molemmat tiet ovat helppoja, sillä 
niin organisoiminen kuin ihmisten huomi-
on kiinnittäminen esim. kaatumisiin tai 
piispojen vaatemalleihin ei vaadi paljoa 
mutta sykähdyttää kyllä joitakin.  

Tämä koskee myös uusinta luterilaista 
uudistusta. Tässä on Lutherin sana tosi: 
”Meidän tulee valita ydin eikä ydintä ym-
päröivää kuorta.”  Sydämen uskonpuhdis-
tusta me tarvitsemme.          Per-Olof Malk 
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Pääkirjoitus  
 
 
 

Uusi sisäinen eikä ulkonainen  
uskonpuhdistus on nyt tarpeen 



Ps. 119 on pisin Raamatun psalmeista. Se 
kutsuu meitä henkilökohtaisesti sitoutu-
maan Herran sanaan. Ehkä siinä ensin 
aristaa toistuva lain, säädösten ja käskyjen 
korostusta ja sitä, että tekstissä näyttää tu-
levan esille varmuus siitä, että rukoilija 
pystyy niitä noudattamaan.  

Meitä auttaa kuitenkin se, jos uskal-
lamme vaihtaa näiden vaativien sanojen 
tilalle psalmin ydinasian – Herran sanan. 

Toivon mukaan muistamme, että Her-
ran sanan ydin on lahjana vastaanotettava 
evankeliumi, ei kuuliaisuuden tekojen 
vaatimukset, jotka laissa ovat.  

Johdannossa psalmi julistaa autuaaksi 
ne, jotka seuraavat Herran sanaa ja etsivät 
hänen tahtoaan (1-4). Sen jälkeen psalmi 
onkin rukouspuhetta Herran kanssa.   

Kuinka nöyrästi rukoilija tunnustakaan 
oman tilansa: Minä olen kuin eksynyt lam-
mas. Etsi minut (176)! Minä olen joutunut 
ahdinkoon ja hätään (143). Paljon olen 
joutunut kärsimään (107). Olen kuin savun 
käpristämä leili (83). Olen levoton, huolet 
painavat minua (28).  

En voi muuta kuin rukoilla: Katso kur-
juuteeni ja pelasta minut (153)! Herra, sitä 
minä toivon, että pelastat minut (174). Ko-
ko sydämestäni minä pyydän, Herra: Vas-
taa minulle (145)! Tulkoon minun avun-
pyyntöni sinun eteesi (170).  

Jo ennen aamun koittoa huudan apuasi, 
sinun sanaasi minä panen toivoni (147). 
Kuule ääneni Herra, sinä uskollinen (149)! 
Nouskoon huutoni sinun eteesi, Herra 
(169). Olkoon sinun kätesi minun apuni 
(173). Ole minulle laupias, silloin jaksan 
elää (77).  

Minun silmäni ikävöivät sinun sanaasi, 

minä kysyn: ”Milloin Sinä rohkaiset mi-
nua?” (82) 

  Rukoilijan turvana on Herran sana: 
Sinun sanasi on taattu ja koeteltu (140). 
Herra, sinun sanasi on ikuinen. Sen luja 
perusta on taivaassa (89).  

Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee 
askeleeni, se on valo minun matkallani 
(105). Kun sinun sanasi avautuu, se valai-
see, tyhmäkin saa siitä ymmärrystä (130).  

Kirkasta kasvosi ja opeta minut tunte-
maan käskyjäsi (135). Sinun sanaasi minä 
turvaan (42). Minä riemuitsen sinun sa-
noistasi niin kuin riemuitaan suuresta saa-
liista (162). 

Herran sanan keskeisenä sisältönä ovat 
armon lupaukset ja kristitylle keskeisin lu-
paus on Kristuksen evankeliumi: Sinun lu-
pauksesi on kurjuudessa lohtunani, se vir-
voittaa minut jälleen (50).  

Ole tukenani lupauksesi mukaan, niin 
saan elää (116). Herra, osoita minulle us-
kollisuutesi, auta minua, tee lupauksesi 
mukaan (41)! Sinun lupaukseesi minä 
panen toivoni (81). 

Nyt tiedän: Missä kuljenkin, olen si-
nun edessäsi (168). Sinä, Herra, olet lähel-
läni (151). Sinä olet minun suojani ja kil-
peni (114). Herra, monet ovat sinun armo-
tekosi (156).  

Herra, sinä olet hyvä, sinun tekosi ovat 
hyvät (68). Herra, hyvin sinä olet palveli-
jallesi tehnyt, olet tehnyt sanasi mukaan 
(65).  

Tunnustan: Herra on minulle kaikki, 
muuta minulla ei ole (57). Minä kuulun 
sinulle (94). Kiitetty olet sinä, Herra (12)! 

 
Olavi Peltola 
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Elämäni tärkeitä raamatunkohtia  
 
 
 

Ihmeellinen psalmi 119 
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Psalmissa 51 sanotaan: ”Jumalalle kel-
paava uhri on särjetty henki; särjettyä 
ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, 
hylkää” (Ps. 51:19 KR 38).  
 
Olen aina asunut vesistöjen lähellä. Jäiden 
lähdön seuraaminen on osa meidän suoma-
laisten elämää. Näemme läheltä, miten 
jäämassat murtuvat ja särkyvät. Suomi on 
pitkä maa. Näin myös jäiden lähtö ajoittuu 
huhtikuun puolenvälin ja kesäkuun alun 
väliin. Joissa se toki tapahtuu aikaisem-
min. 

Jää on ennen lopullista murtumistaan 
enimmäkseen haurasta. Sen väri saattaa 
muuttua kellertäväksi tai tummua har-
maaksi. Murtumisen ja särkymisen jälkeen 
virvoittavat vedet virtaavat. Kevät avaa 
elinvoimansa ja uusi pääsee esille.  

Ihminen voi näytellä taitavasti monia 
tunteita. Olemme nähneet, miten viha tai 
rakkaus leimuaa elokuvissa. Uskon, että 
sisäistä murtuneisuutta ja särkyneisyyttä 
on hyvin vaikea näytellä. Se on jotain, 
minkä vain Jumala voi Pyhän Henkensä 
kautta aikaansaada ihmisen sydämessä. 
Luonnossa murtuminen tapahtuu ympä-
röivien voimien ja ilman lämpenemisen 
johdosta. Samoin ihmisen sisin särkyy 
kovuudesta ja omavanhurskaudesta Juma-
lan antamissa suotuisissa olosuhteissa. 

Daavid sanoo psalmissa 51, jakeessa 
19 seuraavaa: ”Jumalalle kelpaava uhri on 
särjetty henki; särjettyä ja murtunutta 
sydäntä et sinä, Jumala, hylkää.” Daavid 
oli tehnyt suuren synnin. Tällä hetkellä 
hänen murheensa ei ole se, että synti on 
tullut ilmi. Hän ei ajattele myöskään syn-
nin seurauksia. Hän näkee sen, että hänen 

henkensä ja sydämensä on katuvana ja 
murtuneena Jumalan edessä. 

Hetkeä aikaisemmin Daavid oli huu-
dahtanut: ”Älä ota minulta pois Pyhää 
Henkeäsi.” Itse uskon Daavidin näkevän, 
että ilman Jumalan Pyhän Hengen vaiku-
tusta hän ei olisi oikeassa suhteessa Juma-
laan. Hän näkee, että nyt Jumala ei hylkää 
häntä, koska on itse murtanut hänen sydä-
mensä. Jumala on jo kaikessa lähellä. 
Omassa varassaan Daavid olisi kulkenut 
harhaan. 

Luonnossa särkymistä ja murtumista 
seuraa usein uuden esiin tulo. Uskon, että 
Jumala valmistaa myös ihmissydäntä uu-
delle. Oman pienuutensa tuntien voi pa-
remmin turvata iäiseen, kaikkivaltiaaseen 
ja kaikkitietävään Jumalaan. Meillä on 
todella suuri Jumala. Ja ihminen saa olla ja 
pysyä pienenä. 

Kristuksessa Jumala, Kaikkivaltias, 
murtui meidän edestämme. Jeesus kärsi 
ristillä ja särkyi puolestamme. Hän sovitti 
syntimme ja valmisti yhteyden Taivaalli-
seen Isään. Ja kuitenkin ihminen oli se, 
joka oli kova ja jonka sydän oli paatunut. 
Näin Jumala on valmistanut ihmiselle 
mahdollisuuden elää yhteydessään ja ko-
kea miten uusi alkaa elää ja kasvaa Pyhän 
Hengen muovaamassa maaperässä. Saam-
me iloita uuden heräämisestä niin Jumalan 
luomassa luonnossa kuin omassa sydämes-
sämmekin. 

Saamme Daavidin kanssa luottaa sii-
hen, että Jumala ei hylkää. Saamme hänen 
kanssaan rukoillen pyytää: 

”Älä ota pois Pyhää Henkeäsi.” 
 

Ceta Lehtniemi 

 
 
 

  Särjettyä, murtunutta, ei hylätä 
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”Muita hän on auttanut, itseään ei voi 
auttaa. Astukoon hän, Kristus, Israelin 
kuningas, nyt alas ristiltä, että me nä-
kisimme ja uskoisimme.” (Mark. 15: 30, 
31 KR 38.) 

Olivatko ylipapit ja kirjanoppineet oi-
keassa näin sanoessaan?  

Ajallisen elämänsä aikana Jeesus pa-
ransi sairaita ja herätti kuolleita. Näistä 
löytyy monia  kertomuksia evankeliumeis-
ta. Usein tällaista toimintaa pidetään osoi-
tuksena tekijän jumalallisesta voimasta. 
Ajatellaan, että tällaisia tekoja voi tehdä 
vain sellainen henkilö, joka on oikeassa 
suhteessa Jumalaan. Hänen tekonsa ker-
tovat hänen Jumala-suhteestaan. Hänellä 
on jumalallinen tai hengellinen auktori-
teetti. 

Joskus ihmisiä kehotetaan uskonnolli-
sissa kokouksissa ja kirjoissa käyttämään 
hengellistä auktoriteettia heitä vaivaavien 
sairauksien ja henkivaltojen ylitse. Pide-
täänpä kristityille jopa hengellistä auktori-
teettia käsitteleviä kurssejakin. 

Uusi testamentti puhuu usein Kristuk-
sen kaltaisuudesta ja siihen pyrkimisestä. 
Jos ajattelemme Kristuksen kaltaisuuden 
olevan voimatekojen tekemistä ja jumalal-
lisen voiman osoittamista, emme kuiten-
kaan tee oikeutta Raamatulle emmekä Jee-
sukselle, vaan käännämme kaiken päälael-
leen.  

Jeesuksen luonteessa on eräs piirre, 
josta harvoin kuulee puhuttavan. Jeesus ei 
koskaan käyttänyt jumalallista valtaa 
omaksi hyväkseen. Esimerkiksi Getsema-
nessa Jeesus sanoi, että voisi rukoilla Isältä 
enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä – 
mutta hän ei tehnyt niin. 

Erämaassa – jonne Henki vei Jeesuk-
sen – perkele kiusasi Jeesusta. Perkeleen 
jokainen kiusaus liittyi jumalallisen vallan 
käyttämiseen omaksi hyödyksi. Kiusauk-
sethan alkoivat sanoilla: ”Jos sinä olet Ju-
malan Poika...”.  

Ensin perkele käski – aivan niin, käski 
–  neljäkymmentä päivää paastonneen ja 
nälkäisen Jeesuksen muuttaa kivet leiviksi 
– omaksi ravinnokseen. Jeesus kieltäytyi 
ja vetosi Jumalan sanaan. 

Seuraavaksi perkele kiusasi Jeesusta 
Jumalan sanalla mainetekoon ja oman 
kunnian saamiseen. Olisihan ollut tavaton-
ta, jos joku olisi heittäytynyt alas temppe-
lin harjalta loukkaantumatta. Jeesus kiel-
täytyi ja vetosi Jumalan sanaan. 

Viimeinen kiusaus liittyi valtaan. Per-
kele tarjosi Jeesukselle kaikkia maailman 
valtakuntia, jos tämä kumartaisi häntä. 
Jeesuksen valta oli ja on kuitenkin toisen-
laista eikä hän halunnut sellaista valtaa, 
jota perkele tarjosi. Jeesus kieltäytyi ja 
vetosi taas Jumalan sanaan. 

 

Auktoriteettiopetus          
on jumalanpilkkaa 
Eräiden kristinuskon liepeillä liikkuvien 
ihmisten mukaan uudestisyntyneellä ihmi-
sellä on hengellinen auktoriteetti ja hän ei 
ainoastaan saa, vaan hänen täytyy osoittaa 
uskoaan käyttämällä valtaansa. Uskovan 
tulee komentaa sairauksia ja herjata henki-
valtoja, jopa puhua olosuhteille! Ei tule 
mieleen, että enkeleilläkin on tuhansia ker-
toja enemmän auktoriteettia kuin ihmisillä 
tai henkivalloilla. Enkelit eivät kuitenkaan 
puhu olosuhteille, sairauksille, eivätkä 

 
 

Väsyneille ja murtuneille kulkijoille 
 

  Jeesuksen valta on toisenlaista  
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henkivalloille. (”Nuo uhkarohkeat, itserak-
kaat eivät kammo herjata henkivaltoja, 
vaikka enkelitkään, jotka väkevyydeltään 
ja voimaltaan ovat suuremmat, eivät lausu 
heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran 
edessä” (2. Piet. 2:10b-11).  

Monet ovat sortuneet näihin kiusauk-
siin, jotka näyttävät osoittavan mitä suu-
rinta hengellisyyttä.  

Tällaiseen hengellisyyteen ei Raama-
tussa kehota kuitenkaan kukaan muu kuin 
perkele. Jumalallisen vallan käyttö omaksi 
hyväkseen on magiaa. 

 
 

Jumala tekee onnen           
ja onnettomuuden 
”’Otammehan vastaan Jumalalta hyvää, 
emmekö ottaisi vastaan pahaakin?’ Kai-
kessa tässä Job ei tehnyt syntiä huulillan-
sa.” (Job. 2:10.) 

Job ei tehnyt huulillaan syntiä lausues-
saan, että ihminen ottaa Jumalalta sekä hy-
vän että pahan. Raamattu siis alleviivaa, 
että Job lausui Jumalasta oikean todistuk-
sen.  

Tiedämme, että kaikki hyvä ja paha 
tulee kristitynkin elämään Jumalalta. Mei-
dän ei silti tarvitse pitää siitä pahasta, jon-
ka kohtaamme – ei Jobkaan pitänyt. Otam-
me pahankin Jumalan kädestä, mutta mei-
dän ei tarvitse teeskennellä onnellista koh-
datessamme pahaa. Saamme ja meidän 
tulee pyrkiä onnettomuuksista eroon. 

Jeesus on äärimmäinen esimerkki ih-
misestä, Jumalasta, jota kohtasi ääretön 
pahuus – Jumalan tahdosta. Emme kuiten-
kaan voi sanoa Jeesuksen rakastaneen teh-
täväänsä. Getsemanessa hän rukoili, että se 
”malja”, kärsimyksen ja kuoleman malja, 
menisi pois – ei kuitenkaan niin kuin Jee-
sus tahtoi vaan niin kuin Isä.  

Tämä on rukous, jota harvoin kuulee 
nykyisin. Olemme niin tietävinämme mitä 
Jumala tahtoo elämäämme, ja kunnon kris-
tittyinä arvelemme sen olevan yksinomaan 

hyvää – tai mikä vielä pahempaa, sitä, 
minkä me itse ajattelemme olevan meille 
hyvää.  

Jeesuksen elämässä sielunvihollinen 
tarjosi hänelle hyvää, mutta Jumalan tahto 
vei hänet ristille – ja lopulta Jumalan hyl-
käämäksi, äärimmäiseen pimeyteen ja 
pahaan. 

Lopuksi 
Kun kuulee uskovien komentavan sairauk-
sia ja herjaavan henkivaltoja (2.Piet. 2:11), 
voi olla vaikeaa ottaa omaan elämään tul-
leet vaikeudet, menetykset ja sairaudet Ju-
malan kädestä. Saamme kuitenkin olla tur-
vallisella mielellä. Jumala tuottaa sekä 
onnen että onnettomuuden.  

Jeesuksen ajallinen elämä päättyi inhi-
millisesti katsoen katastrofiin ja niin voi 
käydä meillekin, jos pysymme uskollisina 
Jumalalle. Jeesus kuoli Jumalan hylkäämä-
nä – kohtalo, jota yksikään Jeesukseen 
uskova ei joudu kokemaan siksi, että Jee-
sus on kokenut sen meidän puolestamme. 

 

* * * 

Kirjanoppineet ilkkuivat ristin juurella: 
Muita hän on auttanut, itseään ei voi aut-
taa. Jeesus olisi voinut auttaa itseään ristil-
lä, mutta juuri se, että hän ei tehnyt niin, 
on mitä suurin todistus hänen jumalallises-
ta alkuperästään ja loppuun saakka kiinni 
pitämästään vakaumuksesta, että hän ei 
elänyt eikä kuollut itsellensä vaan Jumalal-
le: hylättynäkin hän uskoi henkensä Isän 
haltuun. 

Kuinka moni meistä uskaltaa hylät-
tynäkin uskoa itsensä Jumalalle, ilman yh-
tään voimatekoa, yhtäkään osoitusta Pyhän 
Hengen voimasta, ilman mitään auktori-
teettia? 

Jeesus teki niin. Siksi sinäkin saat teh-
dä niin. Väsyneen ja murretun ei tarvitse 
jaksaa. Jeesus kantaa armossa kotiin ne, 
joilla ei ole mitään.  

 

Petri Malk 



Yksi tutuimmista ja kenties rakastetuim-
mista Jeesuksen vertauksista on hänen 
kertomuksensa tuhlaajapojasta. Sillä Jee-
sus avasi kuulijoittensa mielen näkemään 
Jumalan sydämen asenteen syntisiä koh-
taan. Kuulijat oivalsivat, että Jumala ei 
torju luotaan ketään pois vaan ottaa vas-
taan kauaskin joutuneen.  

Kertomus on tuttu mutta sen sovelta-
minen käytännön elämässä toisiin ihmisiin 
on usein kaukana kertomuksen hengestä ja 
sisällöstä. Armo ihastuttaa meitä usein 
teoriassa, mutta armon vieminen käytän-
nön tasolle tuntuu murentavan koko kris-
tillisen uskon.  

Jo varhaisessa alkukirkossa oli julista-
jia, jotka kehittivät opin tätä armon täyttä-
mää Jeesuksen vertausta vastaan. Sanot-
tiin, että kristityillä ei ollut lupa soveltaa 
Jeesuksen tuhlaajapoikavertausta itseensä 
eivätkä kristityt saaneet soveltaa sitä toi-
siin kristittyihin.  

Tämän opetuksen mukaan vertauksen 
tuhlaajapoika oli pakana ja Jeesuksen ver-
taus koski vain pakanoita. Vain pakanoille 
oli lupa julistaa armon evankeliumia ja 
vain heidän oli lupa kuulla Jumalan an-
teeksiantamuksesta ja tulla syntisinä Ju-
malan luo armahdettaviksi.  

Eräs tunnettu kirkon johtaja, joka pal-
veli kirkkoa noin 150 vuotta Paavalin jäl-
keen, oli sitä mieltä, että jos joku kristitty 
teki syntiä samalla tavalla kuin tuhlaaja-
poika, tällä ihmisellä ei ollut enää lupa pa-
lata kirkkoon eikä hänelle voitu enää antaa 
hänen syntejään anteeksi.  

Tätä kantaa edustaneet perustelivat 
opetustaan sillä, että mikäli kristityiksi tul-
leille annettaisiin mahdollisuus saada syn-

tinsä anteeksi tuhlaajapojan tavoin, se joh-
taisi siihen, että synti tulisi syntisten ih-
misten mukana kirkon sisälle. Pelättiin, 
että aviorikoksen tehneet, epäjumalanpal-
velusta harjoittaneet, keisarille uhranneet 
ja harhaoppien vallassa olleet käyttäisivät 
Jeesuksen vertausta hyväkseen palatak-
seen kirkkoon ja saadakseen syntinsä an-
teeksi. Oltiin sitä mieltä, että jos kristityil-
le annettaisiin heidän syntinsä anteeksi 
niin kuin pakanoille, kristityt myös alkai-
sivat tehdä lisää syntiä.   

Jonkinlaista välittävää linjaa edusti 
erään Novatianus-nimisen kirkonjohtajan 
kanta, jonka mukaan Jumalalla kyllä on 
voima antaa kristityillekin heidän syntinsä 
anteeksi. Mutta tällaisia synnintekijöitä – 
vaikka he olisivatkin saaneet Jumalalta 
syntinsä anteeksi – ei voitu ottaa pyhän 
kirkon jäseniksi uudestaan, koska kirkko 
muodostui puhtaista ihmisistä. Langennei-
den kristittyjen oli siis jäätävä kirkon ja 
seurakunnan ulkopuolelle loppuelämäk-
seen, etteivät he tahraisi seurakuntien puh-
tautta. Novatianus kyseli, kuinka sielunsa 
tahranneet voisivat liittyä takaisin Kristuk-
sen tahrattomaan ruumiiseen sitä saastutta-
matta. Hän ei nähnyt sitä mahdolliseksi. 

 
 
 

Syntisiä torjuva oppi elää  
Ajatus siitä, että Jeesuksen kuvaama tuh-
laajapoika edustaa ainoastaan pakanoita, 
elää keskuudessamme eri muodoissa edel-
leen. Kristittyjen joukossa on kautta aiko-
jen ollut niitä, jotka ovat katsoneet, että 
synnit ja synnin seuraukset ovat suurem-
mat kuin Jeesuksen sijaiskärsimys ja an-
teeksiantamus.  
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  Voiko langennut kristitty  
  saada syntinsä anteeksi?  
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Eräs ystävä totesi omana kokemukse-

naan joskus, että suruttomille ihmisille 
julistetaan evankeliumia ja armoa, mutta 
tämä jatkuu vain siihen saakka, kunnes he 
tulevat uskoon. Sen jälkeen heille aletaan 
opettaa, mitä heidän pitää  tehdä ja mitä he 
eivät saa tehdä. Evankeliumi ei kuulu  
kristityiksi tulleille, se on vain syntisille 
tienä uskoontuloon. Pelastumisesta alkaa 
kristityn elämä, joka ei saa sisältää lankee-
muksia puhumattakaan siitä, että kristitty 
joutuisi niin kauas Jumalan luota kuin 
tuhlaajapoika joutui.   

Sanotaan myös, että oikean kristityn 
esikuva Jeesuksen vertauksessa on tuhlaa-
japojan veli, joka ei lähtenyt isänsä talosta 
vaan palveli häntä eikä koskaan tehnyt 
mitään väärää. Sellaisten uskollisten kris-
tittyjen on taivasten valtakunta. 

Tällaisia Jeesuksen tuhlaajapoikaverta-
uksen selityksiä vastaan on läpi kirkon 
historian esitetty vastaväitteitä. On sanot-
tu, että synnin seuraukset ovat vaaralliset, 
teki sitten syntiä kristitty tai seurakunta tai 
kirkko. On sanottu, että tunnustamaton 
synti on myrkky, joka syövyttää kristittyä, 
seurakuntaa ja kirkkoa sisältä päin.  

Mutta, kuten eräs alkukirkon opettaja 
sanoi: Meidän on tämän lisäksi nähtävä, 
että ”me ihmiset olemme luonteeltamme 
epävakaita ja heikkoja”. Sen tähden ”ai-
noastaan evankeliumi, joka tarjoaa anteek-
siantamuksen lahjana syntiselle henkilöön 
katsomatta, on meidän toivomme. Koko 
tuhlaajapoikavertaus on kertomus armosta, 
joka taivaallisella Isällä on lapsiaan koh-
taan. Hänen armonsa ei edellytä  lapselta 
mitään eikä sitä voida ansaita. Jumalan 
armo ei ole Jumalan maksusuoritus ihmi-
sen ansioista vaan se on Jumalan lahja 
kaikkensakin menettäneille syntisille.” 

 
 

Armo erottaa                 
kristinuskon muusta 
Kerrotaan Englannissa 1900-luvulla jär-
jestetystä konferenssista, jossa verrattiin 

eri maailmanuskontojen yhtäläisyyksiä ja 
eroavaisuuksia keskenään. Asiantuntijat 
keskustelivat myös siitä, erottiko  kristin-
uskon lopulta mikään asia muista maail-
man uskonnoista.  

Joku ehdotti, että Jeesuksen tulo ihmi-
seksi oli asia, joka erotti kristinuskon 
muista uskonnoista. Mutta muut totesivat, 
että muissa uskonnoissa on vastaavanlaisia 
kertomuksia jumaluuden tulemisesta maa-
ilmaan ihmisen hahmossa.  

Ylösnousemus, sanoi joku, erottaa 
kristinuskon kaikista uskonnoista. Mutta 
toiset tutkijat muistuttivat, että on muita-
kin uskontoja, joissa kuolleet ovat palan-
neet takaisin elämään.  

Pohdiskelu jatkui kunnes tunnettu brit-
tikirjailija ja tutkija C.S. Lewis astui huo-
neeseen. ”Mistä täällä keskustellaan?” hän 
oli kysynyt. Vastauksena kerrottiin, että 
asiantuntijat tässä ryhmässä keskustelivat 
siitä, oliko kristinuskossa jotakin täysin 
poikkeuksellista ja ainutlaatuista, jota mis-
sään muussa uskonnossa ei ollut. Jäämättä 
asiaa pohtimaan  Lewis oli vastannut: 
”Tuohan on yksinkertaista. Armo erottaa 
kristinuskon kaikista muista uskonnoista.”  

Keskustelu jatkui ja asiantuntijat tuli-
vat siihen tulokseen, että Lewis oli oikeas-
sa. Jumalan rakkaus, joka kohdistuu ihmi-
siin ilman ennakkoehtoja ja vaatimuksia, 
on ainutlaatuista uskontojen maailmassa. 
Buddhalaisten kahdeksanportainen polku, 
hindujen oppi karmasta, hyvin eletyn elä-
män jälkeen saatavasta mahdollisuudesta 
syntyä uudelleen paremmissa olosuhteissa, 
juutalaisten laki ja sen kiellot, vaatimukset 
ja tuomiot, muslimien lakikokoelma – 
kaikki edellyttävät, että ihminen tavalla tai 
toisella ansaitsee pääsyn jumaluuden yh-
teyteen. Ainoastaan kristinuskossa Juma-
lan rakkaudesta puhutaan ilmaisena lahja-
na, jonka syntinen saa uskossa ja luotta-
muksessa ottaa vastaan.  

 
 
 
 

Per-Olof Malk  
Ajatuksia C. Hallin ja P. Yanceyn kirjoista  



”Uskon, että hän on minun Herrani ja Va-
pahtajani, joka on lunastanut minut, kado-
tetun ja tuomitun ihmisen, ostanut ja voit-
tanut minut vapaaksi synnin ja kuoleman 
vallasta – ei kullalla eikä hopealla vaan 
pyhällä kalliilla verellään ja viattomalla 
kärsimisellään ja kuolemallaan, että minä 
hänen omansa olisin…” 

Miksi uskon? Siksi että Jeesus on etsi-
nyt ja löytänyt minut. Hän on tehnyt sen 
ihmeen sisimmässäni ja  tekee sitä nytkin. 
Se on jokapäiväinen uusi ihme. 

Mitä sen uskon sisältö minulle on? 
Se on paljon. Koetan jotain siitä sanoa 

mahdollisimman selvästi ja yksinkertaises-
ti seuraavassa: 

Luotan Häneen. Hän tyynnyttää sisäi-
sen levottomuuteni, kun hiljennyn Hänen 
kanssaan. Hän puhuu minulle Raamatun 
sanan kautta. Kun luen vaikka psalmista, 
että ”Hän parantaa ne, joilla on särjetty 
sydän ja sitoo heidän haavansa”, niin sitä 
lukiessa voin tajuta, että Hän tarkoittaa 
minua.  

Hän on hoitanut monet, monet sisim-
päni haavat. Silloin on toteutunut toisen 
psalmin sanat: ”Kun sinun sanasi avautu-
vat, niin ne valaisevat ja antavat yksinker-
taiselle ymmärrystä.” 

Ja miten elävästi olen eri tilanteissa 
kokenut todeksi sen, että Jeesus, usko Hä-
neen, on minun turvapaikkani. Hän on 
jotain, jota kukaan ei voi minulta riistää. 
Psalmissa sanotaan asia näin: ”Saata minut 
kalliolle, joka on minulle liian korkea. 
Sillä sinä olet minun turvapaikkani.” 

Murheet ovat osa elämää 
Totta kai murheet kohtaavat minua yhtä-
lailla kuin jokaista ihmistä. Sairaudet tule-
vat, epäonnistumiset ja monenlaiset vaivat. 
Mutta en ole yksin niitä vastaanottamassa 
ja niistä selviämässä. Uskon, että kaikki, 
mikä minua kohtaa, tulee minulle Jeesuk-
sen sallimana – jostain syystä, jota en tie-
dä, eikä tarvitsekaan tietää eikä ymmärtää. 

Hän on luvannut olla aina mukana. 
Hän on luvannut kääntää kaiken lopulta 
parhaakseni. Hän on läsnä ja lohduttaa, 
kun itken. Hän on usein silloin läsnä toisen 
ihmisen välityksellä. 

En osaisi ajatellakaan elämää ilman 
Jeesusta, sillä ”ei ole koskaan ihminen 
puhunut niin kuin Jeesus”. 

Hän haluaa olla tätä kaikkea ja vielä 
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Minä uskon Jeesukseen 
– mitä se merkitsee? 

● Jeesus on minulle totta. 
● Hän on ystävä, joka on aina lähellä,   
   kuulomatkan päässä. 
● Hän on kiinnostunut elämästäni. 
● Hän haluaa aina, että kerron, jos mi- 
    nulla on jokin hätä tai jos olen oi-   
    kein iloinen. 
● Hän ei jätä minua hetkeksikään yk-  
    sin ja oman onneni nojaan. 
● Hän on vakuuttanut, että kaikki syn- 
    tini, syntisyyteni, on koko ajan an-   
    teeksiantamukseen verhottu eli saan     
    elää ilman syyllisyyttä synneistäni  
    huolimatta. Saan elää armossa. 
● Hän on luvannut, että saan jättää  
    huoleni Hänen kannettavakseen ja  
    Hän ottaa ne huolekseen. 
● Hän on luvannut minulle iankaikki- 
   sen autuuden jossain ihanassa pai-   
   kassa, jossa on niin hyvä olla, ettei   
   sieltä ikinä halua lähteä minnekään. 
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paljon muuta jokaiselle, joka vain tahtoo 
ottaa Hänet vastaan. 

Viime syksynä tutustuin lauluun, jossa 
sanotaan mm.  

 

”Minä uskon,  
vaikken näe tietä halki pimeän.  
Minä uskon,  
vaikka Herra,  
vähän vasta ymmärrän… 
Minä uskon,  
vaikken lainkaan tunne kasvojasi nyt.   
Ota käsiisi oi Herra,  
tämä usko järkkynyt…  
Minä uskon,  
en voi muuta, kun ei muuta olekaan. 

 Kenen luokse voisin mennä,  
kenen kanssa kaiken jaan.” 
 

Jeesuksen kanssa voi kaiken jakaa. 
Hän ymmärtää aina, puolesta sanastakin ja 
vieläkin  vähemmästä.  Kaikki on Hänen 
varassaan. ”Jos minut hylkäät, siihen mä 
jään…mutta sun armoosi turvautuen…
mullasta nousee painunut pääni, pontta ja 
voimaa mä saan elämääni.” 

 

Vuokko Jokinen 

Minua pelottaa 
 
Yksi askel vain 
ja olen toisella tiellä, 
ja pian kierrän kehää 
tietämättä, minne mennä, 
ja kohta on yö. 
 
Yksi askel sivuun kaidalta tieltä 
ja olen kääntänyt selkäni  
Sinulle, Herra, 
yksi ajatus, yksi valinta 
ja olen jättänyt tekemättä,  
sanomatta, 
tehnyt tai sanonut. 
 
Mutta taas huomaan, 
ei ole paikkaa, jossa Sinä et    
olisi. 
Sinun valosi löytää minut, 
harhatiellä tulet vastaani, 
 
rakkautesi kääntää minut takai-  
sin 
katsomaan kasvojasi. 
 
Vaikka väärät teot ja ajatukset  
lyövät minut maahan, 
Sinun armosi nostaa minut taas   
kulkemaan eteenpäin. 
 
Vain yksi askel 
ja olen palannut taas oikeaan  
suuntaan, 
vain yksi askel, vain yksi ajatus, 
 
yksi valinta, Sinä, Herra. 
 

Liisamaaria 
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”Anna heille anteeksi!” 
 

Raamattuun kirjoitetut kuvaukset Jeesuk-
sen elämästä puhuttelevat kaikilta osin 
hengellisesti meitä. Koska Jeesus on Ju-
mala, Uuden testamentin kuvaukset hänen 
ja ihmisten kohtaamisesta kertovat, millä 
tavalla Jumala armossaan ja ihmisrakkau-
dessaan kohtaa syntisen ihmisen. 

Kun Jeesus naulittiin ristille, hän lausui 
rukouksen: ”Isä, anna heille anteeksi. He 
eivät tiedä, mitä he tekevät.” (Luuk. 23: 
34.) Nämä meille tutut sanat ovat sisällöl-
tään suuret. Sanoilla on mittaamaton mer-
kitys. 

Herramme ja Vapahtajamme lausui 
esirukouksen, jotta hänet ristiinnaulinneet 
– siis hänen vastustajansa – saisivat syn-
tinsä anteeksi Isältä. Kohdatessaan maalli-
sessa ja inhimillisessä mielessä mitä sy-
vimmän ahdistuksen ja kauhun Jeesus ei 
kironnut kiusaajiaan. Jeesus ei asettunut 
heitä vastaan. Keritsijänsä edessä olevan 
lampaan tavoin Kristus ei vastannut väki-
valtaan voimalla. Hän pysyi aloillaan. (Jes. 
53: 7) Hän ei vastustanut niitä, jotka aihe-
uttivat hänelle kärsimystä. 

Toisaalta Jeesus ei jäänyt passiiviseksi 
kärsimysten vastaanottajaksi. Evankeliu-
miin tallennetut sanat osoittavat Jeesuksen 
täyttäneen tehtävänsä tuona syvimmän 
ahdingon hetkenäkin. Hän asettui pahante-
kijöiden puolustajaksi, heidän asianajajak-
seen. Näin hän osoitti äärettömän syvää 
rakkautta niitä kohtaan, jotka eniten hänen 
rakkauttaan tarvitsivat. Hän toimi Isänsä 
edessä niiden ihmisten puolesta, jotka ei-
vät edes ymmärtäneet, missä kohden he 
olivat harhautuneet ja missä tekivät väärin. 

Evankeliumitekstiin kirjoitetut Jeesuk-
sen sanat eivät ole rukous vain niiden puo-

lesta, jotka kaksi vuosituhatta sitten pani-
vat Golgatalla toimeen Messiaan kuole-
mantuomion. Vaikka me emme käytännös-
sä olleet Golgatalla lyömässä nauloja Jee-
suksen ristiin, me olemme monessa muus-
sa asiassa rikkoneet Jumalaa ja lähim-
mäisiämme vastaan. 

Voimme pitää Jeesuksen vangitsijoi-
den ja ristiinnaulitsijoiden syntejä suurina. 
Mutta yhtä suuret ovat omatkin syntimme. 
Me rikomme epäuskolla ja rakkaudetto-
muudella Jumalan pyhää ja oikeamielistä 
tahtoa vastaan aivan yhtä vakavasti kuin 
ne, jotka vangitsivat syyttömän ja naulitsi-
vat hänet ristille. 

Siksi me olemme syylliset rangaistuk-
seen, jonka Kristus ristillä kärsi. 

Koska me olemme syyllisiä, myös mei-
tä koskevat evankeliumitekstin sanat: ”Isä, 
anna heille anteeksi.” Jeesus lausui ruko-
uksensa myös meidän edestämme. Hän 
lausuu rukouksensa meidän puolestamme. 
Jeesus rukoilee Isää, että hän antaisi meille 
meidän syntimme anteeksi. 

Saamme uskoa, että Isä kuulee Jeesuk-
sen sanat. Voimme olla varmoja siitä, että 
Jeesus asettuu meidän rinnallemme. Hän 
peittää omalla pyhyydellään ja puhtaudel-
laan kaiken sen pahan, joka meissä on ja 
jonka vuoksi me olemme ansainneet ran-
gaistuksen.  

Jeesus asettuu meidän vierelle tänään-
kin. Hän rukoilee jatkuvasti meidän edes-
tämme. Meidän kanssamme on armollinen 
ja rakastava Vapahtaja. Hän on ainutker-
taisella uhrillaan sovittanut kaikki meidän 
syntimme. (Hepr. 7: 24-28) Siksi me 
saamme ilon ja rauhan hänen nimessään. 

Markus Malk 
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Tiedän, että otsikkomme herättää ristirii-
taisia tunteita. Jotkut lukijat ovat todennä-
köisesti pettyneitä, kun he näkevät kirjoi-
tuksemme otsikon. He saattavat kokea ot-
sikon epämiellyttäväksi ja ihmisen hyviä 
pyrkimyksiä alentavaksi.  

Tunnen surua niiden tähden, jotka ko-
kevat otsikkoamme kielteisenä.  Toivom-
me, että Jumala siunaa kirjoituksemme 
sisällön heidän sielulleen avuksi. Lääke on 
yleensä epämiellyttävää, mutta on aikoja, 
jolloin me kaikki koemme lääkkeen kui-
tenkin tarpeelliseksi ja parantavaksi. Tästä 
on nyt kysymys. Uskon, että jotkut tulevat 
huomaamaan, että koetamme jumalallisen 
armon avulla antaa kunnian Jumalalle sen 
sijaan että me kirjoituksellamme miellyt-
täisimme lukijoiden lihaa. 

Mikä antaa suurimman kunnian Juma-
lalle? Se, että ihmisiä ohjataan näkemään 
heidän oikea paikkansa Jumalan edessä ja 
että nostetaan esille ne ihmisolemuksen 
piirteet, joita tänä aikana tosin ei pidetä 
sopivina edes käsitellä. Kyse on sekä teo-
logisesti tärkeästä aiheesta että jokaisen 
kristityn elämän kannalta hyvin käytännöl-
lisestä ja tärkeästä asiasta.  

 

Hengellinen peruskysymys 
Aikamme suuriin hengellisiin peruskysy-
myksiin kuuluu, onko ihminen täysin ja 
läpikotaisin turmeltunut pyhän Jumalan 
silmin katsottuna? Onko ihminen koko 
hengelliseltä olemukseltaan alusta asti 
raunioitunut ja täysin avuton, hengellisesti 
sokea ja kuollut rikkomuksiinsa ja syn-
teihinsä?  

Se, mitä tähän vastaamme, vaikutta lu-

kuisiin muihin hengellisten kysymysten 
vastauksiimme. Siksi tämä kysymys ja 
vastauksemme siihen ohjaa pitkälti koko 
kristillisyytemme suuntaa.  

Raamattu lähtee tältä synkältä perustal-
ta: Me ihmiset olemme Jumalan silmin 
katsottuna turmeltuneita. On kohtalokasta 
yrittää muuttaa, lievittää tai vesittää tätä 
Raamatun sanomaa.  

Voimme lähestyä aihetta toisellakin 
kysymyksellä: Onko ihminen sellaisessa 
tilassa, ettei hän voi pelastaa itseään ilman 
kolmiyhteisen Jumalan erityistä ja suora-
naista puuttumista ihmisen elämään? Tai 
vielä: Onko ihmisellä mitään toivoa pelas-
tumisesta pyhän Jumalan edessä ilman 
Jeesuksen sijaiskärsimystä ja Pyhän Hen-
gen työtä ihmisen sydämessä? 

 
 
 

Lievennetty synti 
Jo viime vuosisadalla oli hengellisesti 
heikkenevässä kristikunnassa  nähtävissä 
pyrkimyksiä aliarvioida synnin vakavuutta 
ja yliarvioida ihmisten kykyjä ja tahtoa 
tehdä hyvää. Sen sijaan, että puhuttaisiin 
synnistä, puhutaan nyt tietämättömyydestä 
ja muista asioista, jotka ovat syntiä lie-
vempiä. Luulen, että 90 prosenttia evanke-
lisesta kristikunnasta on jo omaksunut 
lievennetyn syntikäsityksen.  

Siksi on huutava tarve tarkastella sitä, 
mitä Jumala tahtoo ihmiseltä Jumalan 
oman sanan valossa, niin että ihmisen syn-
tisyys nähdään ja kohdataan ja ihmisen 
pimeä turmelus tunnustetaan sellaiseksi, 
kuin Jumala sen näkee.  

Yksi Raamatun suurista tavoitteista on 
kuvata meille ihmisen olemusta sellaisena 

 
 
 
 

Epämiellyttävä ajatus ihmisen   
täydellisestä turmeltuneisuudesta 



14 – Armo riittää Numero 2/2010 

 

Ceta Lehtniemi 
 
 

Sovituksen  
syrjäytymisestä  

sivuraiteelle 
 

 

Eksytyksistä varoittava ajankohtai-
nen CD-kirja. Tekijä tarkastelee 
aikamme harhoja Kristuksen sovi-
tuskuoleman näkökulmasta.  

Kirja on luettavissa Kristityn 
Foorumin ja Evankeliumin opinto-
yhdistyksen internetsivuilta osoit-
teista www.kristitynfoorumi.fi sekä 
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kuin Jumala ihmisen näkee. Ellemme me 
itse koskaan näe sen turmeluksen syvyyttä, 
jossa me olemme, me emme koskaan voi 
oikealla kiitollisuudella ja kunnioituksella 
myöskään suhtautua siihen pelatukseen, 
jonka Jumala Kristuksen sijaisuhrilla on  
valmistanut meille.  

David Clarkson sanoi tästä asiasta ker-
ran tiivistetysti ja oikein, kun hän puhui 
psalmista 51:5. Hän muistutti, että evanke-
liumin julistuksen päämäärä on tuoda syn-
tisiä ihmisiä Kristuksen luokse. Tähän 
päämäärään kulkeminen alkaa siitä, että 
ihminen näkee kuinka turmeltunut hän on 
ilman Kristusta.  

Jotta me  Jumalan sanan palvelijoina 
pääsisimme päämääräämme, meidän tulee 
johdattaa nämä läpikotaisin syntiset ja 
turmeltuneet ja Jumalan vihan alla elävät 
ihmiset Jeesuksen luokse. Hän on ainoa, 
joka maan päällä voi antaa syntejä anteek-
si ja vapauttaa ihmisen Jumalan vihan ja 
tuomion alta.  

 

Arthur W. Pink (1886-1952) 
(Suom. POM) 

 
  Kuuntele, kuin-

ka Jeesus ru-
koilee Sinun ja 
muiden uskovi-
en puolesta en-
nen kuolemaa.   
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Ensi kuussa ilmestyy teologeille ja teo-
logiasta kiinnostuneille julkaistava Ajan-
kohtainen teologia 1/2010.    

Lehden voi tilata osoitteella Ajan-
kohtainen teologia, PL 17, 05831 Hy-
vinkää, puh. (019) 41 42 43 tai sähkö-
postitse evank@evank.org tai viereisel-
lä sivulla olevalla tilisiirtokortilla.  

Lehden tilaajat voivat rekisteröityä 
lehden keskustelupalstalle Internetis-
sä.  

Lehden vsk 2010 maksaa 12 euroa. 
Tilausmaksu tilille 426012-268782. 
Lehtitilauksen viitenumero on 1834. 
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Joka todella uskoo Kristukseen, hänen 
koko sielunsa huomio on kiintynyt Her-
raan, hänen huolensa ja ilonsa riippuvat 
Kristuksessa, hän katsoo Kristukseen, 
jossa on kaikki hänen lohdutuksensa.  

Oikea kristitty on joutunut häpeään 
oman olemuksensa ja oman työnsä tähden 
ja hän on siksi oppinut pitämään sekä itse-
ään että työtään viheliäisenä ja arvottoma-
na.  

Uskon saatuaan hänellä on kaikki Kris-
tuksessa, todella kaikki, sekä vanhurskaus 
että pyhitys. Sellainen ihminen tunnustaa: 
Kyllä minustakin tuntuu, että minun tulisi  
työskennellä enemmän itse eikä uskoa niin 
paljon. Pelkään  toisinaan uskovani liiaksi 
ja ajattelen, että minun taas tulisi siirtyä 
lain alaisuuteen tullakseni vakavammaksi 
ja hurskaammaksi kristityksi.  

Itse asiassa kaikkien ihmisten, myös 
uskovaisten, mielessä on se piintynyt luu-
lo, että Jumala on armollisempi meille, jos 
me olemme eläneet hurskaasti ja hän on 
vähemmän armollinen meille, jos olemme 
tehneet syntiä. Mutta jos niin olisi, olisi 
todella vanhurskas kelvollisuutemme Ju-
malan edessä töittemme ansiota ja Kristus 
olisi turhaan kuollut  eikä olisi meille mik-
sikään hyödyksi. 

Kun siis jälleen muistan vanhan koke-
mukseni, niin todistaa se samaa, mitä Raa-
mattu puhuu. Sillä niin kauan kuin minä 
pitäydyin lain tekoihin, olin minä sydäme-
ni syvyydessä kylmä Jumalalle. Minulla ei 

ollut mitään sisäistä halua ja rakkautta hä-
neen ja hänen teihinsä.  

Sitä paitsi pysyin aina muutamien syn-
tien orjana, ja kalvava levottomuus riudut-
ti minun henkeäni.  

Mutta sitten kun opin tuntemaan Va-
pahtajan ja saatoin uskoa hänen armoonsa 
ja vakuutukseensa syntien anteeksi saami-
sesta, niin heti sain halun ja voiman hy-
vään, hengen lämmön, rakkauden ja ilon, 
joka teki kaiken helpoksi, niin että se, mi-
kä ennen oli ollut minulle vaikeaa, kävikin 
nyt kuin itsestään.  

Aivan samoin tapahtuu yhä vielä: Kun 
lain mieli valtaa minut, tulen kylmäksi ja 
heikoksi. Mutta kun minulla on rauha 
Kristuksessa, saan uuden halun ja voiman 
hyvään. Sellainen on kristityn kokemus. 

Kun kristitty miettii, mikä  hänen uu-
den elämänsä tunnusmerkki erityisesti on 
ja mikä on hänen suurin aarteensa, niin 
hän huomaa, että se on siinä, että hän on 
oppinut tuntemaan Vapahtajan ja on yh-
teydessä hänen kanssaan. Hän näkee, että 
Kristus on tullut koko hänen elämänsä 
tarkoitukseksi, hänen alku- ja loppupyrki-
myksekseen. Hänen uuden elämänsä au-
rinkona on Kristus, joka valaisee kaiken. 
Kristuksen löytäminen on hänen ilonsa ja 
Kristuksen kadottaminen hänen surunsa. 
Sanalla sanoen: Kristus on hänen elämän-
sä. Siitä kristitty tunnetaan.  

 C. O. Rosenius ( 1816-1868) 
(Suom. POM) 
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Uskon saatuaan ihmisellä on 
kaikki tarpeellinen Kristuksessa 
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