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Sinä, meidän Herramme ja meidän
Jumalamme, olet arvollinen saamaan
ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä
sinä olet luonut kaikki, ja sinun
tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat
luodut - Ilm.4:11

Pääkirjoitus
Kirjoitan tätä pääkirjoitusta pääsiäisen aikaan. Paljon on
maailma muuttunut siitä ajasta, jolloin pääsiäiseen oikeasti
hiljennyttiin yhteiskunnassa. Nyt kaupat ovat auki joka
viikonpäivä, osa ympäri vuorokauden. Samoin ravintolat ja
erilaiset huvitilaisuudet toimivat minkään enää rajoittamatta.
Pyhäpäivä, on se joulu, pääsiäinen tai mikä tahansa, ei ole
enää ”pyhä” yhteiskunnassa, jossa tärkeää on antaa ”kaikkien
kukkien kukkia” korostamatta etenkään kristillisiä arvoja.
Hyvin on ihminen saanut OMAN tahtonsa läpi. OMA tahto
ei suvaitse OMAN MINÄN alistuvan minkään korkeamman
auktoriteetin edessä, etenkään sellaisen, josta Raamattu
kertoo. OMA MINÄ kyllä etsii ja kaipaa henkisyyttä, joka
korottaa ja vahvistaa sitä. Siksi mindfulness, jooga,
enkeliterapiat, henkioppaat, wicca -noituus, ym. New Age
-henkisyys ovat suosiossa ja kasvussa. Näin erityisesti naisten
keskuudessa. Naiset ovat myös saaneet yhä vakaamman
jalansijan kirkkojen ja seurakuntien kirkkoherroina,
pastoreina, saarnaajina ja sananopettajina. Samalla vaikuttaa
myös, että miehet vetäytyvät hengellisestä vastuustaan yhä
enemmän. Raamatun arvovalta ja arvostus on edelleen

Onko Jumalan siunaus jättämässä maamme? Millaista
uskonnollista harhaa saamme vielä todistaa ja kuinka
sekavaksi yhteiskunnan tila muuttuu? Maamme poliittinen
kenttä on sekaisin ja monen mielestä viisaus loistaa
poissaolollaan itsekkään OMA MINÄISEN puoluepolitiikan
kukoistaessa. Jesaja kirjoitti Israelista, että ”sen viisaitten
viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa”.
Sellainen on Jumalan tuomio. Kuinka realistisesti
uskallamme katsoa oman maamme tilannetta ja koko
maailmaa? Onko viisaus kateissa? Mutta aina voimme anoa
ja rukoilla Jumalan armoa ja apua maallemme ja sen
esivallalle. Se on kristityn etuoikeus vielä tänäänkin.

Ps. Vaikka pääsiäinen on tämän lehden ilmestyessä jo ohi,
haluan silti jakaa kanssanne oheisen öljyvärityön jossa
Johannes ja Pietari kiirehtivät Jeesuksen haudalle kuultuaan
sen olevan tyhjä. Kuinka eloisasti taiteilija onkaan osannut
vähentynyt yhteiskunnassa kun sekä liberaalit, että karis- kuvata miesten hämmentyneitä tunteita: Elääkö Jeesus?
maattiset harhat ovat vahvistuneet. Olen puhunut Kyllä, Hän elää “Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille
useamman kristityn kanssa siitä, mitä tästä ajasta tulisi luvannut: iankaikkinen elämä” 1.Joh.2:25.
ajatella. Mitä hetkeä elämme? Monet kokevat ja tuntevat
Juhani Aitomaa
jonkin rajan ylittyneen.
Eugene Burnand 1898
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Jos sinä olet …
Rovasti Per-Olof Malk
Matt. 4:3 kuvaa Jeesuksen ja
sielunvihollisen kohtaamista.
Kiusaaja lähestyy Jeesusta
kiusauksella, joka hyvin usein
on ensimmäinen uudestisyntyneen Jumalan lapsen
kokema kiusaus. Jumala sallii
sielunvihollisen koettelevan
meitä pelastusvarmuuskysymyksessä. Kysymys huipentuu siihen, onko uskova
todella Jumalan lapsi ja
pelastettu sellaisena kuin hän
on. Raamattu kertoo, että
kiusaaja tuli Jeesuksen luo tällä kiusauksella: ’’Jos
kerran olet Jumalan Poika, niin...” Tässä paljastuu
sielunvihollisen yleisin tapa lähestyä ihmistä. Hän ei
läheskään aina väitä vastaan, vaan paljon useammin
hän ’’vain” kysyy asioita - - asettelemalla kysymysmerkkejä ja herättämällä levottomuutta: “Jos olet...
Oletko? Oletko todella vai luuletko olevasi?”
Mitä tämä on? Eikö samaa, mitä ensimmäiset ihmiset
kohtasivat 1. Moos. 3. luvun mukaan jo paratiisissa.
Käärme ei siellä sanonut heille: ”Ei Jumala niin ole
sanonut.” Sen sijaan käärme kysyi: ’’Onko Jumala
todella sanonut?” Tässä on sielunvihollisen voima.
Tällainen lähestymistapa tekee hänen vastustamisensa
monelle vilpittömälle uskovalle niin vaikeaksi.
Kysymykset herättävät epävarmuutta ja se puolestaan
panee ihmisen tarkistamaan käsityksiään. Tällainen
tarkistaminen on hyvin tarpeellista ja siksi vilpitön
ihminen avaakin sielunsa oven saatanan kysymyksille.
Mutta juuri silloin sielunvihollinen kuljettaa kysymyksensä mukana ihmisen sisimpään - tietokonekieltä
käyttääkseni - ’’troijalaisen hevosen”. Tuhoisa virus
tulee piilotettuna viestiin. Avattu viesti vapauttaa
viruksen. Sielunvihollisen kysymysten pohdiskelu
avaa tien harhoihin.
Kun
Jeesuksen
elämästä
näemme,
miten
sielunvihollinen toimii, meidän on helpompi vastustaa
sitä. Jos meidän sydämeemme tulee epäilyksen väre
siitä, onko Jumala todella sanonut, me emme saa
antautua pohtimaan kysymystä, vaan meidän on
etsittävä vastaus Jumalan sanasta. Jeesuksen

sydämessä sielunvihollisen sanat ’’Jos sinä olet...”
kilpistyivät siihen, mitä Jumala oli Hänelle sanonut.
Juuri ennen kuin Henki vei Jeesuksen paholaisen
kiusattavaksi, Jumala oli sanonut: ’’Tämä on minun
rakas poikani.” Matt. 3:17. Niin tulisi meidänkin etsiä
tukemme siitä, mitä Jumala on sanonut ja tehnyt.
Kulkeminen siitä eteenpäin on aina vaarallista.
Sielunvihollisen puheessa on toinenkin piirre, joka
usein saa vastakaikua sydämessämme. Hän ei vain
sanonut ”jos”, vaan myös: ’’Jos... olet, niin...” Tällä
tavalla kiusaaja pyrkii viemään Jumalan lapsen pois
Jumalan armon varasta lainalaiseen elämään. Oletko
sinä koskaan kuullut tätä: ’’Jos sinä olet uskovainen,
niin...” Jos sinä olet uskovainen, niin sinun pitää elää
niin ja niin tai tehdä näin ja näin. Et saa olla sellainen
ja sellainen, muuten olet Herralle vieras.” Tällä ja
muilla tämänkaltaisilla tavoilla moni vilpitön uskova,
joka haluaa elää Jumalan tahdon mukaan, alkaa
noudattaa sielunvihollisen kylvöstä itäneitä ajatuksia
ja alkaa ulkonaisilla teoilla osoittaa olevansa Jumalan
lapsi.
Jumalan lapsena oleminen ei kuitenkaan perustu
siihen, mitä me olemme ja mitä me teemme, vaan
siihen, että Kristus on kuollut meidän puolestamme ja
sovittanut syntimme Isän edessä. Se riittää
uskonelämän alussa, sen aikana ja sen päättyessä
näkemiseen taivaassa. Jumala haluaa osoittaa
sinullekin, että Jeesuksen työ riittää. Kaikki oli täytetty,
kun Jeesus sanoi: ”Se on täytetty.” Sinä olet Jumalan
lapsi armosta uskon kautta ilman tekojasi. Rakenna
siksi uskonelämäsi sen armon varaan, jonka Jumala

ihmisten
perinnäisiin
Kristukseen.” Kol.2:8.

antaa, eikä tekojen varaan ja käskyjen täyttämisen
varaan. Mitkään teot eivät ole takeena lapsenoikeudelle eivätkä sitä turvaa. Ei mitään siitä, mitä sinä
teet - vaikkapa sitten Jumalan valtakunnassa parhaatkin antisi - lisää oikeuttasi olla Jumalan lapsi.

käsityksiin...

eivätkä

Pidä varasi, sanoo apostoli. Pidä varasi, ettei kukaan
houkuttele sinua harhaan. Jeesuksen kohtaama
kiusaus osoittaa, että on tilanteita, jolloin me emme
saa käskeä asioita muuttumaan, sillä niin
tehdessämme me tottelemme kiusaajaa enemmän kuin
Jumalaa. Tällaisesta ’’kivien leiväksi muuttamisesta”
on näkyvissä pelottavia merkkejä, jotka ovat erityisen
vaikeita siksi, että niiden arvostelijat näyttävät
vastustavan Pyhää Henkeä. Antakoon Jumala
kuitenkin sinulle armon pysyä mieluummin vaikka
nälkäisenä, kuin tyydyttää lihaasi sielullisilla tai
suorastaan sielunvihollisen mieleesi tuomilla sanoilla
ja teoilla.

Jouduttuaan
tällaiseen
haasteelliseen
”tekemistilanteeseen” Jeesuksella oli varaa olla
toimeton. Hän ei muuttanut kiviä leiviksi senkään
uhalla, että sielunvihollinen olisi voinut tulkita sen
heikkoudeksi ja sanattomaksi vastaukseksi: ”En kai
minä ole Jumalan Poika.” Me saamme olla toimettomia
silloin, kun meiltä Jumalan lapsina pyydetään jotakin,
jotta tekomme perusteella kävisi ilmi, olemmeko me
Jumalan lapsia vai emme. (Tämä ei merkitse sitä, että
meidän pitää olla toimettomia silloin, kun Jumala
käskee!)

(Kirjasta Kiusauksissa – Matt. 4 luvun tarkastelua
uskovan kiusausten kannalta)

Jos kykenet kiusauksissa varjeltumaan kahdesta
edellisestä sielunvihollisen työn houkutuksesta, niin
jäljelle jää vielä hänen sanoissaan yksi piirre, johon
monet lankeavat. Hän sanoi: ”Käske näiden kivien
muuttua...” Oletko sinä ollut vastaavassa tilanteessa,
kokenut sisäistä kehotusta tai lupaa oman asemasi
tähden tehdä jotakin poikkeuksellista? Ehkä
ajatuksiasi on kuljetettu seuraavaa tietä: Nyt olen
Jumalan lapsi. Minulla on suuri kaikkivaltias Isä, jolle
mikään ei ole mahdotonta. Hän tietää kaiken ja kuulee
kaiken. Kuninkaan lapsena olemiseen kuuluu valta
muuttaa asioita. Kaikkivaltiaan Jumalan lapsen ei
tarvitse nähdä nälkää eikä muutakaan puutetta.
Uskova uskoo rakastavaan ja voimakkaaseen
Jumalaan. Jumala ei ole vain teoria, vaan elävä ja
toimiva Jumala.
Tähän asti tultuasi sinä ehkä sitten olet muodossa tai
toisessa ’’käskenyt” asioita muuttumaan, mielessäsi
vedonnut Jumalan voimaan ja valtaan yli kaiken ja
omaan asemaasi Jumalan lapsena. Ehkä sinä olet
velvoittanut Jumalaa antamaan hyvän numeron
kokeessa, antamaan asunnon tai työpaikan tai
puolison, ehkä olet käskenyt sairaita paranemaan ja
riivaajia lähtemään. Jumalan sanassa on kaikelle tälle
löydettävissä
perustelut
aivan
niin
kuin
sielunvihollisen kiusaukset osoittavat. Hänkin löysi
Raamatusta perustelut opilleen.

Usko ei ole todellisuuden
muuttamista sellaiseksi
kuin me haluamme - se on
uskoa siihen mitä Hän
haluaa ja Hänen
tottelemistaan…

Kristittyjen yhteisen uskontunnustuksen mukaan
’’minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan Luojaan.” Minä uskon ihmeisiin.
Mutta tiedän myös, että apostoli kirjoitti
kaikkivaltiaaseen Jumalaan uskoville: ’’Pitäkää
varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä
ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat
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Jumala on Pyhä
Paavo Suihkonen
Osa 4
On syytä vielä korostaa yhtä puolta, joka kuuluu
Herran pelkoon. Psalmissa 147:11 sanotaan: “Herra
mielistyy niihin, jotka häntä pelkäävät, jotka panevat
toivonsa hänen armoonsa” (VT 1933). Pyhä Jumala ei
siis tahdo sitä, että syntinen ihminen pakenee häntä
vaan tulee hänen luokseen ja turvautuu hänen
armoonsa (vrt. Joh. 6:37, 1. Joh. 4:16-18).
Etenkin Vanha testamentti puhuu paljon siunauksesta,
joka tulee niiden osaksi, jotka pelkäävät ja rakastavat
Herraa. Otan tähän vain yhden esimerkin: “Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja
hänen armonsa on suuri. Ei hän iäti meitä syytä, ei hän
ikuisesti pidä vihaa. Ei hän maksanut meille syntiemme mukaan, ei rangaissut niin kuin olisimme
ansainneet (ed. kirkkoraamatussa on preesens: “Ei hän
tee meille syntimme mukaan eikä kosta meille pahain
tekojemme mukaan.”). Sillä niin kuin taivas on korkea
maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka
pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä
on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme.
Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra
niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.” (Ps. 103:8-13,
ks. myös 103: 17,18.)
Nykyajan kristillisyys ja Herran pelko
Jesajan kirjassa sanotaan: “Siionin aarre on Herran
pelko” (Jes. 33:6; ed. kirkkoraamatussa: “Herran pelko
on oleva Siionin aarre”). Nykyajan kristillisyydessä on

piirteitä, jotka kertovat siitä, että Jumalan pyhyyden
tuntoja Herran pelko ovat paljolti kadoksissa.
Suhtautuminen Jumalan sanaan
Suhtautuminen Jumalan pyhyyteen on sidoksissa
siihen, mikä asema Raamatulla on kristikunnan
keskuudessa ja miten Raamattua tulkitaan. Perinteinen
luterilainen korostus on, että Raamattu on uskon, opin
ja elämän ylin ohje (ks. esim. Yksimielisyyden ohje
Tunnustuskirjoissa), ja tähän yhtyvät myös Suomen
ns. vapaat suunnat. Raamattu on ihmisten kirjoittama,
ja se on siten ihmisten todistusta Jumalasta, mutta
Raamatun arvovalta perustuu siihen, että se on
Jumalan puhetta ihmiselle. Raamatun oman
todistuksen mukaan “ihmiset ovat puhuneet Pyhän
Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet”
(2. Piet. 1:21). Jeesuksen Raamattu oli Vanha
testamentti, ja Jeesus tunnusti toiminnassaan ja
puheissaan sen arvovallan (esim. Matt. 4:3-10; Mark.
12:10,11, 14:21; Luuk. 22:37, 24:25-27, 44-49).
1970-luvulta lähtien näyttää suomalaisessa teologiassa
alkaneen kehityskulku, jossa yhä selvemmin
irtaudutaan siitä käsityksestä, että Raamattu on
Jumalan ilmoitus. Keskeisenä ajatuksena näyttää
olevan, että Raamattu vain heijastaa kirjoittajiensa ja
heidän aikalaistensa elämäntodellisuutta ja kokemuksia. Raamattu ei siis tämän näkemyksen mukaan sisällä
yleispätevää ja ehdotonta totuutta. Historialliskriittinen koulukunta korostaa sitä, että Raamattu
sisältää käsityksiä, jotka ovat keskenään hyvin
ristiriitaisia. Koulukunnan näkemyksiä ovat suurelle
yleisölle esitelleet mm. Heikki
Räisänen (esim. teokset Miten
ymmärtäisin Raamattua oikein,
Raamattunäkemystä etsimässä,
Uuteen uskoon) ja Wille Riekkinen
(esim. teos Raamatun monet
kasvot).
Jos uskotaan ja opetetaan, että
Raamattu ei ole Jumalan sanaa,
jumalallisen ilmoituksen lähde, on
selvää, että silloin ei juuri puhuta
tai edes voida puhua Jumalan
pyhyydestä. Silloin ihminen ja
ihmisen järki tulee ylimmäksi
auktoriteetiksi. Samalla klassinen
kristinusko muuttuu yleisuskonnollisuudeksi ja humanismiksi.

Raamatun arvovallan kieltäminen heijastuu mm.
siihen, miten suhtaudutaan Jumalan pyhyyden yhteen
ilmaukseen eli Jumalan lakiin. Julistus Jumalan
pyhästä tahdosta eli laista samoin kuin kehotus
kääntymykseen on käymässä melko harvinaiseksi.
Jumalakuvasta pyritään leikkaamaan pyhyys kokonaan pois. Yleinen hokema on, ettei Jumalan lain
vaatimuksista saa puhua, koska ihmiset ovat muutenkin niin ahdistuneita ja stressaantuneita.

rakkauden nimissä
tehdä
ratkaisuja, jotka ovat lähimmäisen kannalta erittäin rakkaudettomia.
Jos
kristitty
ilman muuta
osaisi elää Jumalan pyhyyttä
kunnioittaen,
miksi
sitten
apostolien kirjeissä
on niin paljon
opastavaa ja
kehottavaa ainesta (ks. esim.
Ef. 4:17-6:9, 1.
Tess. 4:1 -12;
Wilhelmi Malmivaara
Tit. 2; 1. Piet.,
joka sisältää
lähes kauttaaltaan kehotuksia ja ohjeita)?

Ahdistus ja stressi on totta, mutta kysyä sopii, onko
ahdistus aina sama asia kuin synnintunto ja onko
armolla mitään merkitystä, jos ihminen ei tunne omaa
syntisyyttään. Totta on ilmeisesti se, että ihmiset
yleensä käsittävät Raamatun lähinnä moraalisia ohjeita
sisältäväksi teokseksi. Kuitenkin on niin, että ihminen
luonnostaan rakastaa jonkinlaista pinnallista
lainalaisuutta, joka ei kuitenkaan saa aikaan sitä, että
hän kokee olevansa Pyhän Jumalan edessä ja etsii
Kristusta.
Wilhelmi
Malmivaara
(1854-1922),
kirjoittaa
mielenkiintoisesti
vuoden
1894
Hengellisen
Kuukauslehden ensimmäisessä numerossa lain
saarnasta ja evankeliumin saamasta. Hän aloittaa
kirjoituksensa näin: “Kuulee usein saarnoja
arvosteltaessa sanottavan toisesta: hän saamaa lakia,
kun toisesta sanotaan: hän saarnaa evankeliumia.
Noita arvosteluita kuullessa olen joutunut
ajattelemaan, miksi niin usein leimataan lain saarnaksi
sitä, joka vaikuttaa kuulijoissa, kun sitävastoin saarnaa,
joka ennestään nukkuvia yhä rauhoittaa, sanotaan
evankeliumin saarnaksi. Tuota arvoitusta tekee mieli
ratkaista, mikäli voi.” Malmivaara korostaa mm. sitä,
että jos kääntymätöntä ihmistä kehotetaan tekemään
“elävän töitä”, se ei ole evankeliumin julistusta.

Suomalaisen kristillisyyden nykyiset painotukset
johtuvat ilmeisesti monenlaisista vaikutteista.
Liberaaliteologian lisäksi kyseeseen tulee Lutherin
ajatusten yksipuolinen tulkinta ja ns. lundilaisuuden
vaikutus. Meillä vallitsee merkillinen allergisuus ja
neuroottinen suhtautuminen Jumalan lakia kohtaan.
Tämä johtunee paljolti siitä, että Lutherin mukaan laki
kuuluu yhdessä synnin, kuoleman ja Saatanan kanssa
turmiovaltoihin. Lutherista on saatettu etsiä tukea
antinomismille (lain hylkäämiselle), vaikka Luther
korosti painokkaasti sitä, kuinka sekä lain että
evankeliumin saarna on säilytettävä kirkossa.

Viime aikoina on Suomessa ja muissa Pohjoismaissa
alettu puhua siitä, että Raamattu on eettiseltä kannalta
vanhentunut. Korostetaan, että rakkaus on Raamatussa
kaikkein tärkeintä. Niin tietysti onkin, jos puhutaan
Jumalan rakkaudesta Kristuksessa (Joh. 3:16), mutta
asia on aivan toinen, jos puhutaan ihmisen
rakkaudesta. Yleisesti korostetaan, että ihmiset ymmärtävät ns. luonnollisen lain sekä järkensä ja
omantuntonsa valossa, mikä on oikein ja
rakkaudellista. On jotenkin ristiriitaista, että samalla
kun luterilaisuudessa korostetaan ihmisen turmeltuneisuutta, samalla kuitenkin luotetaan ihmisen
järkeen.

Laki ja evankeliumi -teoksessa, joka sisältää Lutherin
väittelyt antinomisteja vastaan, hän sanoo: “Perisynnin
turmelema ja tuhoama ihmisluonto on kohtuuttoman
taipuvainen syntiä tekemään. Se ei välitä synnistä eikä
usko Jumalan vihastuvan siitä eikä rankaisevan siitä
ankarasti. Siksi ihminen vaeltaa
eräänlaisessa
kauheassa väärässä varmuudessa ja Jumalan
halveksimisessa.” - - “Älä siksi kallista korvaasi niille,
jotka tahtovat, että laki olisi poissa Kirkosta. Sen
tehtävä on nimittäin välttämätön ja jatkuvasti
hyödyllinen, niin kovasydämisten pelottamiseen kuin
pyhien kehottamiseenkin, jotta he eläisivät elämänsä
loppuun asti alkamassaan parannuksessa.” (Laki ja
evankeliumi s. 76, 77.)
Jatkuu

Kaikilla ihmisillä on kyllä omatunto (Room. 2:14,15),
mutta kristityilläkin on turmeltunut ja itsekäs luonto,
joka etsii vain ihmisen omaa parasta. Saatamme
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