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Teksti Markuksen evankeliumi 13: 33-37
"Pitäkää varanne, olkaa valveilla, sillä te ette tiedä milloin se aika tulee. 
Kun mies matkustaa vieraille maille ja talosta lähtiessään antaa kullekin palvelijalle 
oman tehtävän ja vastuun, niin ovenvartijan hän käskee valvoa. 
Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, koska talon herra tulee: illalla vai keskiyöllä, 
kukonlaulun aikaan vai aamun jo valjetessa.
Hän tulee äkkiarvaamatta -- varokaa siis, ettei hän tapaa teitä nukkumasta.
Minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille: valvokaa!"

Nukahtamistaan koettaa estää jos odottaa 
mieluisaa pitkänmatkan vierasta saapuvaksi myöhään 
illalla. Tunne unta vastaan ponnistelemisesta lienee 
tuttu myös usealle autoilijalle.

Nukahtaa voi myös henkisesti ja hengellisesti, ja siitä 
Vapahtajamme meitä tänään erityisesti varoittaa. 
Odottavan aika on pitkä, ja väsymys tulee välillä 
varmasti ja silloin uneen vaipuminen on lähellä.

Tämä kuolemaan johtava uni syntyy uskon kadottamisesta. Raamatussa puhutaan 
lopun ajan suuresta eksytyksestä, joka johtaa tuhoon monia kristittyjä. 
Itse ajattelen sen olevan hiipivän elintasomaterialismin ohella sitä, että käsitys 
Jumalasta ja elävä usko häneen muuttuu käsitykseksi jumalasta joka on jotain 
muuta kuin Raamatun Jumala.

Nyt on kristillisen kirkon sisällä esimerkiksi tahoja, jotka vaativat tasa-arvon nimissä 
Isä meidän rukouksen muutettavaksi muotoon Äiti meidän. Merkittävää on, että 
perinteinen kristinusko halutaan määritellä uudelleen. Merkittävää on myös se, että 
vaateet ja näennäiset perusteet tähän otetaan kristinuskon ulkopuolelta, tieteestä 
ja humanistisesta ajattelusta, jossa ihmistä ei nähdä syntisenä, vaan hyvänä mutta 
vähän siitä poikenneena.

On muistettava, että teologia tieteenä on myös kristinuskon ulkopuolinen alue. 
Tämä johtuu siitä, että tieteen arviointiperusteet ovat järjestä nousevia. Koska järki 
ei käsitä Jumalaa eikä sitä että hän voi ilmoittaa itsensä Raamatussa, niin siitä 
seuraa yliluonnollisen sulkemisen pois sulkeminen tutkimuksessa jo lähtökodissaan.

Tieteessä Jumalaa ei voi käyttää perusteena maailman synnylle eikä muullekaan.
Siksi eksegetiikassa, tieteellisessä raamatunselitysopissa niin paljon epäillään ja 
kyseenalaistetaan. Kun järki ei tajua että Jumala voi ilmoittaa tulevaisuuden 
profeettansa kautta, niin selitetään että pitää olla kaksi Jesajaa, jotka ovat vain 
historiankirjoittajia. Koska järki ei tajua ylösnousemusta, niin sitäkin epäillään.

Kun Raamatusta on tehty tieteessä tavallinen kirja, on se menettänyt siellä 



totuusarvonsa. Suurin ongelma kristinuskolle syntyy siitä, että nämä samat 
eksegeetit istuvat usein myös kirkon virassa ja opettavat siellä ateismista nousevia 
näkemyksiään. Näin syntisen ja virheellisiä johtopäätöksiä tekevän järjen päätelmät 
ovat levinneet ja leviävät kristillisiin seurakuntiin.

Kun vielä ottaa huomioon valistuksen ajan ja ateistisen kehitysopin vaikutuksen 
yhteiskunnassa, jossa Jumalasta ja saatanasta on tehty satuolentoja, ja jossa sana 
synti on julistettu pannaan, niin ei ole ihme, että länsimainen ihminen on alkanut 
elää yhä useammin siinä harhaluulossa, että hän voi asettua Jumalan paikalle ja 
määritellä mikä on hyvää ja pahaa, mikä totta ja mikä ei.

Jumalan mitätöimisen kavala harha ujuttautuu kuin sumu vähitellen iholle ja sen 
alle myrkyttäen yksinkertaisen ja elävän uskon Jeesukseen ja hänen 
seuraamisensa. Myrkyn vaikutus on Jeesuksen ja Raamatun totuusarvon 
vähittäinen miedontuminen kristityn sydämessä. Ei ole syntiä. Ei tarvita aitoa 
kääntymistä Jumalan puoleen ja elämän muutosta Jeesusta seuraten. Synnin 
hyväksyminen ujuttautuu askel askeleelta seurakuntiin ja kristilliseen ajatteluun.
Käsite pyhitys hylätään ja julistetaan pannaan.

Lopulta Jeesuksesta ja hänen auktoriteetistaan on jäljellä kaunis näytelmä, joka on 
uskonnollista perinnettä, mutta jolla ei ole evankeliumin voimaa pelastaa syntinen 
kadotustuomiosta Jeesuksen veren ja ristinuhrin kautta.

Aika voi tuoda tullessaan senkin, että samoista syistä kristinuskosta ja jostain 
toisesta uskonnosta kehitellään suuri maailmanuskonto, jonka katsotaan edistävän 
maailmanrauhaa, ja johon kaikki ihmiset koetetaan pakottaa liittymään.
Tällaisesta kuolleesta uuskristinuskosta Herra meitä varjelkoon!

Raamatussa meitä varoitetaan: ” Jos olemme panneet toivomme Kristukseen 
ainoastaan tämän elämän ajaksi, olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat.”
Rakas Jeesus, pidä meistä kiinni väkevällä kädelläsi. Älä anna meidän nukahtaa 
sinua odottaessasi. Pidä meidät hereillä. Anna sanasi Raamatun olla meille edelleen 
sinun aitoa ilmoitustasi joka ohjaa ajatuksiamme ja elämäämme. Ole itse meille 
aina se Jeesus, joka riipuit verisenä ristillä ja kuolit syntiemme sovitukseksi ja 
nousit kolmantena päivänä kuolleista.

Rakas Jeesus, ilman sinua emme voi tehdä mitään, mutta sinussa voimme kaiken, 
koska sinä vahvistat meitä!
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2. Pietarin kirje 3:13
Mutta meillä on hänen lupauksensa, ja siihen luottaen me odotamme uusia taivaita 
ja uutta maata, joissa vanhurskaus vallitsee. 

Viime vuosisadalla käytiin kaksi 
maailmansotaa, joista molemmat alkoivat 
Euroopasta. Euroopassa on sodittu senkin jälkeen, 
kun entinen Jugoslavia hajosi.

Muualla maailmassa on tälläkin hetkellä käynnissä 
sotia ja aseellisia selkkauksia. Milloin niistä tulee 
loppu ja ihmiset oppivat elämään rauhassa 
keskenään?

Onneksi on yksi paikka jonne aseiden jyske ei kanna. Se on taivas, Jumalan 
lupaama uusi maailma, jonne hän kutsuu jokaista maan asukasta. 
Tie sinne kulkee Jeesuksen kautta. Hän pesee puhtaaksi jokaisen uuden lapsensa 
antamalla heille synnit anteeksi ja synnyttämällä heidät uudesti, ylhäältä Henkensä 
kautta.

Tämä takaa sen, ettei taivaaseen astuvilla ole mitään synnin sairautta, joka voisi 
syöstä uuden maailman tuhoon. Saatanaakaan siellä ei ole houkuttelemassa 
ihmisiä sotaan. Saatana on vangittu ja heitetty ikuisiksi ajoiksi tuliseen järveen.
Jeesuksen lupaus iankaikkisesta elämästä tuo suloisen toivon jokaiseen päivään. 

Tämäkin päivä vie sinut, Jumalan lapsen kappaleen matkaa kohti taivaan maata, 
jossa vallitsee vanhurskaus.
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Teksti Psalmi 130:6
Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua.

Oletko kokenut milloinkaan suunnattoman 
voimakasta syyllisyyttä? Jos olet, tiedät miten 
tuskallinen olotila se on. Siitä haluaa päästä vapaaksi jollain 
keinolla ennen kuin syyllisyyden alle nääntyy.

Ratkaisu ei kuitenkaan ole itsemurha. Silloin vain siirtää 
asian kohtaamisen kuoleman jälkeiseen aikaan. Ratkaisu ei 
ole myöskään alkoholi. Se tuottaa vain lisää syyllisyyttä. 
Yritys unohtaa täydellisesti sairastuttaa kehon ja mieleen 
jää ahdistus.

Todellinen ratkaisu on huutaa Jeesuksen puoleen niin kovaa kuin kykenee ja 
odottaa hänen saapumistaan. Jeesus tulee varmasti kuin aamunkoitto ja ottaa pois 
syyllisyyden taakan katuvan harteilta.

Jeesuksella on siihen valta. Uhratessaan itsensä ristillä sinun syntiesi sovitukseksi 
hän valmisti synneillesi täyden sovituksen. Vaikka sinun syntisi olisivat 
purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi*. Näin Jeesus sanoo sinulle ja 
sinä pääset vapaaksi kuin taivaan lintu.

Siksi Jeesusta kannattaa odottaa hartaammin kuin vartijat aamua. Häneen et tule 
pettymään.

Rakas Jeesus, anna minun ymmärtää että sinä todella olet olemassa ja että haluat 
ja voit auttaa minua!

 
Jesaja 1:18
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Psalmi 90: 5-6
Me katoamme kuin uni aamun tullen, kuin ruoho, joka hetken kukoistaa, 
joka vielä aamulla viheriöi mutta illaksi kuivuu ja kuihtuu pois.

Tänä aamuna satoi lunta. Se peitti eilisen jäljet alleen. 
Maa on valkoinen ja puhdas. Lumen alle jäivät kesän kukat ja 
vihreä ruoho. Ruusukin karisti viimeiset terälehtensä. 

Omenapuun oksat kurottuvat paljaina vailla hedelmiä, joita ne 
vielä hetki sitten kantoivat. Aamun harmaa kajo vajoaa illan 
hämärään yön koskettaessa yötä.

Missä ovat päiväni, eletyt ja koetut? Päivät joissa ilo virtana kupli. Päivät joissa lempeä 
onni lennätti askeleeni juoksuun. Päivät joissa toiveet olivat toteutumaisillaan. 

Kului nuoruus taivaita tavoitellessa ja onnesta unelmoidessa.
Painoi aikuisuuden arki otsaan uurteita ja elämän virta hankasi hiuksiin hopeisia juovia. 
Huolet ja taudit ja sairaudet juoksivat kulkijan kiinni. Onnen airut kulki ohi. Vastamäet 
hidastivat askelet ja lyönnit kovettivat sydämen. Katkera syksy teki tuloaan.

Elämän ehtoolla kahdet sukat, kaksi villapaitaa, välihousut, huopatohvelit. Silti paleltaa. 
Joku ruokkii, joku pukee, joku viimeisen kerran. Joku pesee ruumiin ja taittelee kädet 
rinnalle kuin viimeiseen rukoukseen. Joku saattelee viimeiselle matkalle.

Elämän matka. Matka pitkä, matka lyhyt. Onnellinen, iloinen, surullinen ja vaivalloinen. 
Päättyy kerran. Sitten kuolema. Tuoni lempeäkö. Kuolema armollinenko? Päättyikö vaivat? 
Tuliko lepo kaunis ikuinen?
Valhetta! Vain nukkuva lepää. Vain nukkuva unelmoi. Kuollut mätänee. Hän ei tunne 
onnea, ei iloa. Ei koskaan nouse uuteen aamuun. On matojen ruokaa. Muuttuu mullaksi.

Turha on lopulta elämä ilman toivoa uudesta. Elämästä joka virtaa ikinuorena. Elämästä 
jossa kärsinyt saa hyvityksen. Elämästä joka antaa toivon ja tarkoituksen, päivään jossa 
askelet painuvat lumeen. Laahustavat, kiiruhtavat, juoksevat ja laulavat. 

Rakas Jeesus, liitä meidät itseesi ja ikuisesti virtaavaan elämääsi. Silloin elämällämme on 
tarkoitus ja toivo tulevaisuudesta. Ole sinä meidän kallein aarteemme. Kuljeta meitä halki 
elämän kotipolkua pitkin, polkua joka tuo meidät sinun maahasi.
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Teksti Heprealaiskirje 3:12
Varokaa siis, veljet, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha ja epäuskoinen 
ja näin luovu elävästä Jumalasta.

” Paha ei oo kenkään ihminen. Toinen on vain heikompi toista.” 
Näin taisi lausua joskus tunnettu suomalainen runoilija. Onko runon 
sisältämä väite tosi? Niin haluaisi uskoa ja ajatella. 

Tämän määritelmän mukaan kukaan ei varastaisi, panettelisi tai 
tappaisi pahuuttaan, vaan heikkoudesta. Näin tunnutaan tänä päivänä 
Suomessa todella jossain päin ajateltavan. 

Humalaisen ja päälle käyneen häirikön linja-autosta poistaneen kaupunkibussin kuljettajan 
saama sakkotuomio on esimerkki tästä ”humaanista” ajattelutavasta. Yleisönosastossa 
kuskin menettelyä tosin puolustivat kymmenet henkilöt. Monet heistä olivat nähneet kyllin 
monta kertaa linja-autossa häiriköitävän. 

Oikea-väärä tai hyvä-paha akseli oli muuttunut tuomiossa vahva-heikko akseliksi, ja 
humalainen häirikkö katsottiin heikommaksi osapuoleksi. Kysyä sopii mikä olisi ollut 
tuomio sitten jos humalikko olisi saanut kammettua kuljettajan paikaltaan ja olisi ajanut 
auton jalankulkijoiden päälle.

Niin, onko olemassa oikeasti hyvää ja oikeasti pahaa? Paha on tietoista ja tahallista 
toimintaa Jumalaa tai hänen luomaansa vastaan. Se on sydämen luopumista Jumalasta, 
kaiken Luojasta ja Lunastajasta.

Raamatun kirjoittaja sanoo epäuskoon suostumisen olevan aidosti paha teko. Se 
tarkoittaa, ettei kukaan voi puolustella epäuskoisuuttaan Jumalan edessä. Jumala on 
tehnyt meille kaikille mahdolliseksi uskoa sydämestämme häneen uskomalla hänen 
Poikaansa Jeesukseen.

Jeesuksen luo tullut saa häneltä Pyhässä Hengessä kyvyn ja voiman uskoa häneen. Pyhä 
Henki puolustaa Jeesukseen uskovaa ja vahvistaa häntä niin että usko kestää 
koetuksissakin. Jos siis joku sanoo kadottaneen uskonsa Jeesukseen, hän valehtelee. 
Tämä ihminen on itse valinnut epäuskon tien.

Mitään syytä ei ole kenelläkään luopua hyvästä, elävästä Jumalasta. Hän on Luoja, Hän 
rakastaa luotujaan. Hän antoi Poikansa uhriksi syntiemme sovitukseksi. Hän pitää meitä 
huolta täällä ja vie kerran perille taivaan kotiin.

Rakas Jeesus, varjele meidät uskossa sinuun, niin ettei mikään valhe, viha, 
välinpitämättömyys tai katkeruuden juuri pääse vieroittamaan meitä sinusta. Pidä meidät 
aina lähelläsi ja kaitse ja johdata sanallasi ja Hengelläsi taivaan kotiin saakka. Aamen.
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Teksti Heprealaiskirje 3:15
Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne niin 
kuin silloin, kun nousitte kapinaan. 

Uskon puute pitää maailman rahoitusjärjestelmän epävakaana. 
Epävarmat rahoittajat eivät myönnä luottoa epävarmoina 
pitämilleen yrityksille. Epävarmat yritykset eivät uskalla 
investoida. Epävarmat sijoittajat saavat pörssikurssit heilumaan. 
Huonot uutiset ruokkivat toisiaan. 

Suurin huonojen uutisten synnyttäjä on kuitenkin epäusko 
Jumalaa ja hänen mahdollisuuksiaan kohtaan:
" En usko että Jumala on kanssamme. Ei hän voi auttaa meitä. En usko että hän 
voisi turvata jokapäiväisen leipämme vaikka olisi kanssamme. 
En usko että Jumala on kaikkivaltias. Parempi siis luottaa enemmän omiin kuin 
Jumalan voimiin. Jos ei muu auta, niin varastan mitä tarvitsen.

En usko että Jumala näkee tekoni. Voin siis hyvin oikaista siitä missä aita on 
matalin, ainakin joskus. Ei ole niin tarkkaa varastamisen eikä pettämisen kanssa. 
Liekö Jumalaa olemassakaan.

Jumalako välittäisi minusta? Ei kai se ole totta, kun olen vielä tällainen surkimus. Ei 
kai Jumala anna kaikille syntejä anteeksi? Varmaan vain hyville ihmisille... Ei Jeesus 
minua ainakaan rakasta eikä hyväksy. "

Epäusko Jumalan edessä on kapinan siemen.  Se on sitä  siksi  että  epäusko on 
lopulta  aina  itse  valittu  olotila.  Jumala  on tehnyt  meille  mahdolliseksi  uskoa ja 
luottaa häneen hänen Poikansa Jeesuksen kautta.

Jeesus avaa meille tien luottamukseen. Tarvitsee vain sanoa: ” Jeesus, auta minun 
epäuskoani!” 

Rakas Jeesus, varjele meitä nousemasta epäuskon kapinaan sinua kohtaan! Estä 
valhetta  saamasta  meitä  valtaansa!  Pidä  meistä  huoli  koko elämän ajan  ja  vie 
taivaan kotiin saakka. Aamen.
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Teksti Ilmestyskirja 22:14
"Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa: he pääsevät syömään elämän puusta ja 
saavat mennä porteista sisälle kaupunkiin. 

On selvää ettei Itsenäisyyspäivän Linnanjuhliin voi 
mennä likaisissa vaatteissa tai työhaalari päällä.

Siksi pitäisi olla selvää ettei taivaallisen Kuninkaankaan eteen 
voi mennä sotkuinen vaateparsi yllään. Täällä synti tahraa 
paitsi vaatteemme, myös sydämemme kammiot. Olemme 
kiinni synnissä vahvemmin kuin täi tervassa. Terva on täin 
ulkopuolella. Meidät tahraa sisimmästämme kumpuava paha.

Siitä emme tule puhtaaksi kotitekoisin pesuainein. Tarvitaan 
Jumalan Pojan verta pesemään meidät puhtaaksi kaikesta 
synnistä. Jeesuksen sovintoveri puhdistaa meidät kokonaan ja niin olemme 
kelvollisia astumaan sisään Jumalan kaupunkiin taivaissa. 

Rakas Jeesus, kiitos että kuolit ristillä minunkin syntieni sovitukseksi. Kiitos että 
armahtava rakkautesi ulottuu minuunkin asti. Saan uskoa että kelpaan sinulle 
tällaisenani. Sinä annat kaikki syntini anteeksi ja otat minut omaksi lapseksesi. Sinä 
annat elämälleni tarkoituksen. 

Sinä viet minut perille saakka, taivaan kotiin saakka. Aamen.
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Teksti Matteuksen evankeliumi 25: 31-46
"Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa 
valtaistuimelle. 
32 Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat 
vuohista. 
33 Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen.
34 Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä 
valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. 
35 Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin 
koditon, ja te otitte minut luoksenne. 
36 Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin 
vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.'
37 "Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: 'Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle 
ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa?
38 Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut?
39 Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?'
40 Kuningas vastaa heille: 'Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, 
sen te olette tehneet minulle.'

Miten on ? Elätkö vain siksi että ansaitsisit elämälläsi paikan 
perheenjäsentesi, ystäviesi ja työtoveriesi mielessä ja sydämessä?
Tämän kaltaiseksi ansaitsemiskierteeksi usko Jumalaan ja Jeesukseen usein 
mielletään. Ei useinkaan tietoisesti, mutta alitajuisesti. Se tekee ajatuksenkin 
kristittynä elämisestä vastenmieliseksi.

Ajattelepa jos sydämemme toiminta riippuisi ponnisteluistamme. Se sykkisi 
vain jos koko ajan yötä päivää maanittelisimme ja kehuisimme sitä. Kuitenkin 
sydämemme lyö ja säätelee toimintansa meidän sitä tiedostamattamme . 
Terveenä ollessamme kiinnitämme sen sykkeeseen tuskin huomiota. .
Tämän kaltaiseksi Jeesus on tarkoittanut meidän elämämme hänen omanaan. 
Siinä asiat tapahtuvat tiedostamattamme, meidän kiinnittämättä niihin erityistä huomiota. 

Kristityssä sykkii Jumalalta lahjaksi saatu uusi sydän, uusi mieli. Kristitty elää Jumalan elämää Jeesuksen 
synnytettyä hänet uudesti, taivaasta. Pyhän Hengen uudistuksessa olemme saaneet häneltä uuden 
olemuksen, sydämen, jossa sykkii taivaasta annettu mielenlaatu. 
Niinpä meissä asuva Henki ohjaa meitä luonnostaan sellaiseen elämäntapaan, jossa Jumalan tahdon 
toteutuminen pyrkii esiin. Emme ole täydellisiä, mutta kasvamme Jumalan tuntemisessa. 

Meissä herää luontaisesti halu auttaa kanssaihmisiämme. Kutakin Jumala ohjaa siinä henkilökohtaisesti, 
mutta on merkillistä, ettemme tiedosta auttavamme. Koemme vain että niin on hyvä. Auttaminen ei ole 
kristitylle Jumalan suosion ansaitsemista. Se on vain luontainen, huomaamaton seuraus siitä että Jumalan 
elämä virtaa meissä.
Kiitos kaikesta kuuluu siis hänelle, joka on antanut meille uuden mielen, Jeesukselle, Pyhälle Hengelle ja 
taivaan Isälle.

Rakas Jeesus, ilman sinua emme voi tehdä mitään, emme uskoa sinuun emmekä tehdä tekojasi. Se mitä 
saamme aikaan sinun ominasi, jää meille salaisuudeksi. Kiitos siitä. Kiitos että estät meidät muuttamasta 
seuraamistasi kilparadaksi, jossa etevimmät ja ahkerimmat voittavat. 

Kiitos että estät meidät ylpistymästä ja halveksimasta heikointakaan veljeämme tai sisartamme. Sinä ohjaat 
meidät toimimaan sinun rakkaudestasi käsin. Aamen.
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Teksti Psalmi 9: 8-9
Mutta Herra hallitsee ikuisesti, oikeus on hänen valtaistuimensa perusta.
Hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaasti, langettaa kansoille oikeat tuomiot. 

Maailma on täynnään epäoikeudenmukaisuutta, 
riistoa ja sortoa ja väkivaltaa. Se toteutuu niin 
kahdenkeskisissä ihmissuhteissa kuin ihmisryhmien, 
heimojen ja kansojen välillä.

 Se, että on tulossa päivä jolloin Jumala asettaa meidät 
kaikki vastuuseen teoistamme ja tekemättä 
jättämisistämme, on hyvä uutinen kaikille sorretuille.
He tulevat saamaan silloin hyvityksen. Riistäjät ja pettäjät 
saavat silloin oikeudenmukaisen rangaistuksensa.

Tuomion perusta on aina laki. Ilman voimassaolevaa lakia 
ei ketään voi oikeudenmukaisesti tuomita. Se, että Jumala 
tulee kerran tuomitsemaan kansat ja niiden asukkaat vanhurskaasti, 
oikeudenmukaisesti, osoittaa lain olevan olemassa.

Jumalan laki on muuttumaton ja kaikille sama. Se ei järky aikojen vaihtuessa, niin 
kuin ihmisten laatimat lait. Jumalan laki on maassamme kaikkien tuntema. Se on 
Raamatun kymmenen käskyä. Jumalan laki sisältyy pienoiskoossa Jeesuksen 
antamaan rakkauden kaksoiskäskyyn :” Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi yli kaiken, 
ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”

Jeesus ei kumonnut lakia*. Hän päin vastoin tarkensi sitä. Jeesus selittää viidettä 
käskyä seuraavasti:

"Teille on opetettu tämä isille annettu käsky: 'Älä tapa.' Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä 
sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo 
veljelleen: 'Senkin hölmö', on ansainnut Suuren neuvoston tuomion, ja se, joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut 
helvetin tulen.”**

Kuudetta käskyä Jeesus syventää seuraavasti:

"Teille on opetettu tämä käsky: 'Älä tee aviorikosta.' Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista niin, että 
alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan.***

Tappamista on siis myös panettelu ja toisen halventaminen. Haureutta ja 
avionrikkomista on myös sellaisen hautominen mielessään. Jeesus osoittaa ettei 
kukaan ihminen kykene täyttämään lakia, ja samalla sen miten vakavasta asiasta 
synnissä on kysymys.



Ainut keino välttää Jumalan oikeudenmukainen tuomio on paeta hänen Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen ristillä valmistaman armon suojiin. Ristillä Jeesus, viaton 
sijaisuhri, otti päälleen koko maailman syntikuorman. Jumala tuomitsi oman 
Poikansa kuolemaan meidän sijastamme.

Siksi kenenkään ei tule halveksia eikä vähätellä Jumalan uhria meidän 
puolestamme. Ristin uhrissa on ainut toivomme saada syntimme anteeksi ja niin 
vapautua tuomiosta Jumalan valtaistuimen edessä. 

Jumalan armo ei silti tarkoita lain kumoamista, niin kuin erheellisesti tunnutaan 
monin paikoin ajateltavan. Synti on edelleen syntiä ja tuottaa satona 
mittaamattomia kärsimyksiä ja lopulta iankaikkisen kuoleman. Ainut keino päästä 
vapaaksi synnin kuormasta ja tuomiosta on kääntyä Jeesuksen puoleen ja tehdä 
parannus.

Pitkävihaisille Jumala sanoo: " Vihastukaa mutta älkää tehkö syntiä. Älkää antako 
auringon laskea vihanne yli.**** "

 Aviorikoksen tehneelle naiselle Jeesus sanoi: ” Mene, äläkä enää syntiä tee. ” Näin 
Jeesus sanoo nytkin, niin haureutta harjoittaneille naisille kuin miehillekin.
Jumalan armo jää kohdallamme hyödyttömäksi jollei se johda meitä katumaan 
syntejämme ja rukoilemaan Jeesukselta tahtoa voimaa elämäntapojemme 
muuttumiseksi.

Elävä kristitty tietää, ettei hän kykene täyttämään lakia, mutta hän on oppinut 
katumaan syntejään ja Jumalan armoon turvautuen hylkäämään synnin 
mielijohteiden seuraamisen elämäntapana . Hän tietää Jumalan rakastavan syntistä 
suunnattomasti, mutta myös vihaavan syntiä. 

Rakas Jeesus, herätä meidät valheen yöstä katumaan itkien syntejämme ja 
turvautumaan koko sydämestämme Jumalan pyhään armoon, joka on hänen 
ainokaisessa Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus, muuta meidät ja 
elämämme kulku. Aamen.

* "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan 
toteuttamaan. Matt.5: 17
** Matt.5: 21,22
*** Matt.5:27,28
**** Ef.4:26 
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Teksti Psalmi 97: 8
Siion kuulee sen ja iloitsee, kaikki Juudan kaupungit riemuitsevat, sillä sinun 
tuomiosi, Herra, ovat oikeat. 

Talvi tekee tuloaan ja ensilumi satoi maahan 
myrskyn säestämänä. Suuret järvet ovat vielä sulia, 
mutta saavat jääpeitteen piankin jos pakkasia 
riittää.

Heikot jäät hankaloittavat pilkkijöitä ja muita 
talvisilla järvien kansilla liikkujia, mikäli talvesta 
tulee leuto. ” Varokaa heikkoja jäitä! ” saattaa lukea 
rannalla olevassa kyltissä. Varoitus on syytä ottaa 
tosissaan. 

Kuitenkin joka vuosi löytyy niitä jotka eivät näytä suhtautuvan jäävaroitukseen vakavasti. 
He ovat tainneet lukea kyltin tekstin omalla tavallaan: ” Sinun mielestäsi jäät saattavat olla 
heikot, mutta ei minun! ”

Luonnonlait eivät kuitenkaan tunne armoa. Heikko jää pettää kulkijan alla, olipa hän 
asiasta mitä mieltä tahansa, ja tuomitsee hänet putoamaan hyiseen veteen.
On olemassa syyn ja seurauksen laki. Se ei suostu muuttumaan mielipiteittemme 
mukaiseksi. Tämä laki koskee myös suhdettamme meille nyt näkymättömään Jumalan 
todellisuuteen.

Vaikka joku kuinka väittäisi ettei häntä ole, niin järkähtämättömästi Jumala on. Vaikka 
joku kuinka väittäisi että epäjumalien palvonta on hyvä ja oikea asia, niin 
järkähtämättömästi elävä Raamatun Jumala tulee vaatimaan tämän ihmisen tilille 
mielipiteistään.

Jumalan tuomiot ovat oikeat ja hyvät. Ne paljastavat joutavat joutaviksi ja valheet 
valheiksi, petoksen petokseksi ja rehellisyyden rehellisyydeksi. Jumalan tuomiot 
paljastavat totuuden ja vääryyden. 

Hyvä palkitaan ja paha saa palkkansa kun koittaa se päivä jolloin Jumala tuo niin elävät 
kuin kuolleetkin eteensä arvioitaviksi.

Jokainen pääsee siihen osaan johon hän eläessään päätti olla matkalla. Jumalan 
laupeuteen turvanneet ja syntejänsä katuneet taivaan kirkkauteen. Valheen varaan 
rakentaneet ja Jumalan armon torjuneet ikuiseen eroon Jumalasta.

Rakas Jeesus, anna jokaisen meistä käsittää että on kuolemanvaarallista pettää itseään 
ajatellen ettei sinua ole tai että sinut voi sivuuttaa olankohautuksella. Herätä meidät 
kääntymään ajoissa puoleesi, ennen kuin on liian myöhäistä.
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 Malakia 3:19
Katso, se päivä tulee liekehtivänä kuin tulinen uuni. Kaikki röyhkeät ja 
pahantekijät ovat silloin oljenkorsia. Se päivä tulee ja sytyttää ne liekkiin -- 
sanoo Herra Sebaot -- eikä niistä jää jäljelle juurta eikä vartta.
 
 
 Malakian lyhyt kirje kannattaa lukea kokonaan jos vain mahdollista, ainakin kerran 
elämässään. Sen sanoma on terveellinen muistutus siitä ettei Jumala ole jättänyt 
maailmaa pahan vapaaksi temmellyskentäksi. 
Jumala seuraa tarkasti mitä itse kukin aikoo ja ajattelee, tekee ja jättää tekemättä. 

 Kerran on tuleva päivä, jolloin vääryys näyttää jälleen vääryydeltä ja totuudellisuus 
totuudellisuudelta, kunniattomuus kunniattomuudelta ja kunniallisuus kunniallisuudelta. 

Vaikka nyt näyttä käyvän niin monesti juuri päinvastoin, kannattaa hyvästä pitää kiinni 
sitkeästi. Vilpin ja kaiken pahan seuraamisen tiet saavat kerran kauhistuttavan lopun, 
mutta hyvän seuraamisen kaita tie kirkastetaan ikuisella kirkkaudella.

Jumala tahtoo kaikkien ihmisten tekevän elämässään täyskäännöksen hänen puoleensa. 
Siivosyntinenkin tarvitsee Jeesusta Vapahtajakseen samalla tavoin kuin muut. Jokaista 
kristittyä Jumala kehottaa elämään uskonsa todeksi, niin ettei se jää kuolleiksi sanoiksi, 
vaan että suhde Jeesukseen näkyy arkisen elämän teoissa ja valinnoissa. Kuitenkaan 
ilman Jeesusta emme saa aikaan mitään. 

Ongelmamme ydin on katkennut yhteys Isäämme Jumalaan. Sen katkaisivat jo 
esivanhempamme Eeva ja Adam. Elämässämme vallitsee synnin, saatanan ja kuoleman 
laki. Olemme matkalla kohti kadotusta, mutta Jeesus on meille portti takaisin Isän 
lapseksi.

Sydämen kapinallisuus Jumalaa kohtaan on meidän kaikkien 
ongelma. Kun Jumala kutsuu meitä takaisin omakseen, se 
hetki tulee ottaa vakavasti. Emme tiedä milloin elämämme 
päättyy. 

Vain Jeesuksen verellä pesty on tullut puhtaaksi entisestä 
elämästään. Hän on saanut syntinsä anteeksi ja on otettu 
uuteen liittoon taivaallisen Isänsä Jumalan kanssa.

Tätä Jumala haluaa yli kaiken jokaisen ihmislapsen kohdalla 
kaikkina aikoina. Päätöksen tekeminen Jeesuksen luo 
tulemisesta on annettu kuitenkin meille.
Rakas Jeesus, anna meidän ymmärtää, ettei Raamattu ole satukirja. Anna meidän 
ymmärtää, että sen sanoma on tosi. Anna meille armo ojentaa itsemme ja elämämme sen 
mukaisesti niin, että olemme kerran perillä taivaassa. 

Sinä Jeesus olet tie taivaan kotiin meille jokaiselle. Johda meidät tälle tielle ja sitä pitkin 
uudeksi luominasi taivaan kirkkauteen.
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Teksti 1. Korinttolaiskirje 15: 22- 23
Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta 
osallisina tehdään eläviksi, jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus ja sen jälkeen 
Kristuksen omat, kun hän tulee. 

Inhimillinen tiede on ottanut viime vuosina suuren 
harppauksen kohti Raamatun luomisajatusta. Dna: ta 
tutkimalla on päästy selville ihmiskunnan alkukodista, 
joka sijoittuu nykykäsityksen mukaan Afrikan 
pohjoisosaan.

Tutkimusten mukaan sinne on jostain ilmestynyt n. 200 
000 vuotta sitten yksi mies ja yksi nainen, josta kaikki 
maailman kansat polveutuvat. Eurooppalaisten kansojen 
kantavanhempia on todettu olleen n. seitsemän naista ja 
kaksitoista miestä. Heistä polveutuvat kaikki Euroopassa asuvat kansat. 

Näin opettaa nyt yksi tieteen haaroista useiden tutkimusten voimalla. Raamatusta 
nouseva perisyntioppi saa myös uutta syvyyttä. Kun Aadam ja Eeva lankesivat syntiin ja 
irtautuivat yhteydestä Jumalaan he olivat kahdestaan.

Heidän lapsensa syntyivät vanhemmille, joiden koko olemus sydämestä alkaen perimään 
saakka oli synnin kierouttama ja kuoleman alainen. Siitä syystä Paavali kirjoittaa kaikkien 
ihmisten Aadamista osallisina kuolevan.

Kristus tuli katkaisemaan tämän kuoleman kierteen luodakseen uuden ihmiskunnan, jossa 
ei ole enää synnin turmelemaa mielenlaatua eikä dna:ta eikä niin ollen pahuutta eikä 
kuolemaa. Jeesus Kristus lunasti kuolemallaan saatanan vangiksi joutuneen maailman 
vapaaksi.

Nyt jokaisella haluavalla on lupa ja mahdollisuus saada syntinsä anteeksi uskomalla 
Jeesukseen ja tulla niin osalliseksi uudestisyntymisestä, jossa hän saa Jeesukselta Pyhän 
Hengen ja uuden mielenlaadun. Isäntä ihmisen sydämen talossa vaihtuu ja kerran myös 
ruumis luodaan uudeksi. 

 Nyt Jeesukseen uskovissa vanha ihminen ja uusi ihminen käyvät taistelua. Täällä emme 
ole täydellisiä. Tarvitsemme joka päivä anteeksiantamusta, mutta olemme jo siirtyneet 
kuolemasta elämään.

Sitten kerran kun aika päättyy ja Jeesus saapuu takaisin maan päälle, kaikki Jeesukseen 
uskoneet ovat mukana siinä uudestisyntymisessä, jossa he saavat Jeesukselta uuden ja 
turmeltumattoman kehon. Täällä tapahtunut sydämen uudestisyntyminen saa 
täyttymyksensä taivaan kirkkaudessa. 

Rakas Jeesus, vahvista uskoani sinuun kaikessa. Anna minun ymmärtää myös 
ylösnousemuksen todellisuutta entistä paremmin.  
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Teksti 1. Korinttilaiskirje 15:24-26
Sitten seuraa kaiken päätös, kun hän luovuttaa kuninkuuden Jumalalle, Isälle, 
kukistettuaan kaiken vallan, mahdin ja voiman. Kristuksen on näet määrä hallita, 
kunnes hän on saattanut kaikki vihollisensa jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä 
kukistetaan kuolema.

Kukistaa! Sehän tarkoittaa voimakkaita 
toimenpiteitä vihollista vastaan? Miten kukaan 
voi kukistaa kuoleman? 

Maailmankaikkeuden hallitsijalle se on 
mahdollista, mutta hinta oli kova. Hänen itsensä 
täytyi ensin kuolla voittaakseen.

Kristuksen kuolema mursi kirouksen, joka on 
levännyt vuosituhansia maailman yllä. Synti ja 
sen kautta saatana ovat pitäneet maailmaamme omistuksessaan tuhansien vuosien 
ajan. 

Ihminen myi itsensä pian alun jälkeen vihollisen valtaan saadakseen lisää 
ymmärrystä ja tietoa. Me saimme sitä, mutta meidät petettiin. Pettäjä, saatana, 
tiesi, että samalla joudumme sen orjiksi. 

Se on saanut teetettyä ihmiskunnalla mitä hirveimpiä tekoja. Meidät tarkoitettiin 
toisillemme ystäviksi ja kumppaneiksi. Saatana on tehnyt meistä välinpitämättömiä, 
epäluuloisia ja toistemme vihollisia. Se pyrkii pilaamaan suhteemme kanssaihmisiin.
Saatana pyrkii rikkomaan meidät ja tuhoamaan meidät, sillä se on pelkkää 
pahuutta. Se on saanut pahuutensa tarttumaan meihinkin. Vain jumalallinen 
sankari saattoi tuoda meille pääsyn vapauteen sen hirmuvallasta. 

Kun Kristus kuoli, hän maksoi verellään syntivelkamme ja meitä vastaan kirjoitettu 
velkakirja revittiin ja hävitettiin. Saatanan omistusoikeus meihin lakkasi. Meidän 
tarvitsee vain mennä Jeesuksen luo ja ilmaista halumme hyväksyä 
henkilökohtaisesti hänen uhrinsa puolestamme.

Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema kun Jeesus Kristus tulee takaisin ja 
kuolleet herätetään. ” Sitten kun kaikki on saatettu hänen valtaansa, silloin hän 
itse, Poika, alistuu sen valtaan, joka on saattanut kaiken hänen valtaansa, ja niin 
Jumala hallitsee täydellisesti kaikkea. *”

Herra Jeesus Kristus, anna jokaisen ihmisen ymmärtää että sinulle on todella 
annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Aamen
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Teksti Heprealaiskirje 12:22-23
Te olette tulleet Siionin vuoren 
juurelle, elävän Jumalan kaupungin, 
taivaallisen Jerusalemin luo. Teidän 
edessänne on tuhansittain enkeleitä 
ja juhlaa viettävä esikoisten 
seurakunta, ne, joiden nimet ovat taivaan kirjassa.

Kuinka moni haluaisikaan nähdä tulevaisuuteen, jos ei muusta syystä niin 
silkkaa uteliaisuuttaan. Mutta kestäisimmekö sen mitä näkisimme? Saatana haluaa 
näyttää meille sellaista mikä johtaa meidät harhaan. Siksi ei pidä mennä 
selvänäkijöiden ja muiden henkimaailman kanssa seurustelevien vastaanotolle. 

 Ja miksi ihmeessä kukaan niin tekisikään. Jumala itse haluaa kertoa meille mitä 
tulevaisuus tuo tullessaan. Suuret tulevaisuuden linjat Jumala kertoo Raamatussa. 
Meitä henkilökohtaisesti hän tahtoo johdattaa. Siksi tulevaisuutemme ei ole 
sinetöity eikä tähtiin kirjoitettu. 

Tämän päivän Ison Kirjan sanoissa avautuu näkymä ihanaan tulevaisuuteen, jonka 
Jumala on tarkoittanut päämääräksi meille jokaiselle. Kristitty ei ole vailla elämän 
tarkoitusta eikä suuntaa. Hän on matkalla kotiin, jossa juhlavalmistelut meitä 
varten ovat jo käynnissä.

Jumala, meidän taivaallinen Isämme haluaa sanoa meille tänään: ” Älä pelkää tulla 
luokseni. Sinä olet minun rakas lapseni, jonka tahdon pääsevän perille taivaaseen.
Poikani Jeesus ja lähettämäni Pyhä Henki johdattaa sinua tänäänkin turvallisesti 
eteenpäin elämän tiellä. 

Saat olla joka hetki osallinen minun elämästäni. Se on täynnä iloa, rauhaa ja 
tarkoitusta. Käänny aina minun puoleeni. Älä pelkää. ”
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1. Adventtisunnuntai

Teksti Ilmestyskirja 3: 20-22
Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä 
tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. (tekstit alkavalla viikolla 
suoraan kirkkokäsikirjasta)

Muistan miten pohdin uskon alkutaipaleella sitä olenko 
varmasti pelastettu. Suureksi avuksi pelastusvarmuuden 
löytymisessä oli yllä näkyvä Ilmestyskirjan jae.

Siinä Jeesus lupaa jokaiselle, joka avaa sydämensä oven 
hänelle, että hän varmasti tulee sinne sisälle. Jeesus tulee 
vaikka oven aukaisija ei tuntisi eikä kokisi mitään Jeesuksen 
astuessa hänen sydämensä kammioon.

Opin vähitellen, että pelastukseni ei ollut lainkaan kiinni 
kokemuksesta. Pelastus on juridinen tosiasia. Kun hyväksyn 
Jeesuksen Vapahtajakseni, hän puolestaan pitää sanansa ja 
välittömästi liittää minut pelastamiensa joukkoon. 

Olen siis pelastettu, en sen perusteella koinko mitään jättäessäni elämäni 
Jeesuksen varaan, vaan sen perusteella että Jumala lupaa niin ilmoituksessaan 
Raamatussa.

Sinäkin, jos epäilet rakastaako Jumala ja Jeesus sinua, saat opetella luottamaan 
enemmän Jumalan lupauksiin Raamatussa kuin omaan kokemusmaailmaasi.
Aikanaan, kun Jeesus saa hoitaa ja vahvistaa sinua lisää, koet hänen läsnäolonsa 
ja huolenpitonsa ajoittain myös tunteiden tasolla.

Milloinkaan tunteet eivät ole kuitenkaan uskon mittari. Tunnemaailmaamme 
vaikuttaa paljon jo sekin olemmeko virkeitä vai väsyneitä.

Rakas Jeesus, auta meitä vakuuttumaan sinusta ja rakkaudestasi myös kirjoitustesi 
perusteella Raamatussa. Anna meidän kasvaa tuntemisessasi kokonaisvaltaisesti. 
Aamen.


