
   

 

 

 

 

Täksi päiväksi 
 

 

Lyhyitä hartauksia vuoden jokaiselle päivälle 
 

 

 

Carl Manthey-Zorn 
 

 

 

Suomentanut 

Väinö I. Salonen 

 

 

 

Kansi  
Kimmo Pälikkö 

 

 

II painos 
Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko 

Rajakatu 7, 15100 Lahti 
www.luterilainen.com 

2008 



   

 

Alkuteos: 
Brosamlein 
Kurze Andachten für alle Tage des Jahres 
Dem Christenvolke deutscher Zunge dargeboten 
von Carl Manthey-Zorn. 
 
St. Louis, Missouri, USA 
Concordia Publishing House 1909 

 

 

I suomenkielinen painos: 
Täksi päiväksi 
C. M.-Zorn 
suomentanut Väinö I. Salonen 
 
Kustantaja Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 
Vammalan Kirjapaino Oy 1955 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-951-9318-44-8 
Gummerus kirjapaino Oy 

Jyväskylä 2008 



 3 

Esipuhe 
 

Tohtori Carl Manthey-Zornin (1846 – 1928) kirja Täksi päiväksi ilmestyi 
ensi kerran suomenkielellä v. 1955 Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdis-
tyksen kustantamana. Kirja on kulunut monen yksittäisen kristityn ja kristil-
lisen perheen käsissä ja se on ollut suomalaiselle kristikansalle suureksi siu-
naukseksi. Tämän siunauksen toivomme jatkuvan.  

Kirjan ensimmäinen painos on ollut jo pitkään loppuunmyyty ja olemme 
kiitollisia saatuamme siihen kustannusoikeuden. Käännöstyön on tehnyt 
Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen Kirkon edesmennyt pastori Väinö I. 
Salonen (1890 – 1953), joka ei itse ehtinyt nähdä käännöstyötään painettuna 
varhaisen kuolemansa vuoksi. 

Kirjan tekijä on antanut teokselleen nimeksi ”Brosamlein”, ”Pikku 
murusia”. Nimi johtuu Matteuksen evankeliumissa 15:22–28 kerrotusta 
kanaanilaisen vaimon uskonrohkeudesta, jota Jeesus ylisti: ”Hän vastasi ja 

sanoi: ’Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammas-

ten tykö.’ Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi: ’Herra, auta minua.’ Mutta 

hän vastasi ja sanoi: ’Ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille.’ 

Mutta vaimo sanoi: ’Niin, Herra; mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka 

heidän herrainsa pöydältä putoavat.’ Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ’Oi 

vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle, niin kuin tahdot.’ Ja hänen tyttä-

rensä oli siitä hetkestä terve.” 

Tämä kotihartauskirja on järjestetty alkuteoksen mukaisesti kirkkovuo-
den mukaan alkaen adventista, kun ensimmäiseen suomenkieliseen painok-
seen oli otettu kalenterivuoden järjestys. Koska vuodet eivät ole keskenään 
samanlaisia lähinnä ns. liikkuvien pyhien vuoksi, on tähän otettu ensimmäi-
sestä suomenkielisestä painoksesta myös kalenterivuoden päiväys alkuteok-
sessa olevan kirkkovuoden mukaisen viikon ja päivän rinnalle. Lukija voi 
itse päättää, kumpaa järjestystä seuraa. 

Saksankielisessä alkuteoksessa on joka hartauden jälkeen virrensäkeistö-
jä. Niitä ei ole yritetty kääntää, vaan tähän on sopiviin paikkoihin liitetty 
otteita suomalaisen, v. 1938, virsikirjan vanhoista virsistä. Kirjan loppuun 
on alkuteoksen mukaisesti liitetty laajempi sisällysluettelo, jossa jokainen 
hartaus on mainittu erikseen sekä muita hakemistoja, joiden toivomme ole-
van lukijalle avuksi. 

Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko 
jouluna 2007 
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Esipuhe 
Tekijän esipuhe ensimmäiseen, Amerikassa  
saksankielellä ilmestyneeseen painokseen 

Jos kristillisessä perheessä unohdetaan ja jätetään pois Jumalan sanan päivit-
täinen ja yhteinen tutkiminen, alkaa siinä varmasti pian hengellinen riutumi-
nen. Perheenisät ja –äidit älkää huolehtiko vain omista ja perheenjäsentenne 
ajallisista tarpeista, vaan vielä enemmän omasta ja omaistenne hengellisestä 
ravinnosta iankaikkiseksi elämäksi. Me kulutamme aikamme niin monissa 
puuhissa, että meille tuskin jää tilaisuutta saada perhe kokoon Jumalan sa-
nan ääreen. Ja erityisesti nuorta väkeä harmittaa, jos hartaus tuntuu jotenkin 
pitkältä. Tässä on melko lyhyitä hartauksia, vain murusia (Brosamlein). Kui-
tenkin olen varma, että niissä on voima, Jumalan sanan ja Pyhän Hengen 
voima. Joka tätä kirjaa haluaa käyttää, ottakoon sen esiin vaikkapa iltaisin ja 
lukekoon siitä hartauden esimerkiksi aterian päätteeksi. 

Tässä on 365 hartautta, yksi jokaiselle vuoden päivälle. Ne on kirjoitettu 
ja järjestetty kirkkovuoden mukaan, mikä on tavallinen järjestys. Mutta kos-
ka kirkkovuodet eivät ole samanlaisia, pitää lukijan etsiä oikea kohta ja sen 
mukaan asettaa päivät oikeille paikoilleen niin hyvin kuin mahdollista. Kir-
jassa on kolme osaa. Ensimmäinen osa käsittää ajan ensimmäisestä adventis-
ta Pyhän Kolmiykseyden viikon loppuun ja sisältää kaiken, mitä kristilliseen 
juhla-aikaan kuuluu. Toinen osa, alkaen ensimmäisestä sunnuntaista Pyhän 
Kolmiykseyden päivän jälkeen, käsittää katekismusopetuksen sikäli kuin 
siihen kuuluvia asioita ei ole käsitelty jo ensimmäisessä osassa. Kirjan 57 
viimeistä hartautta muodostavat kolmannen osan ja ne käsittelevät kristityn 
elämää ja kaiken lopuksi kristityn kuolemaa. Oheen liitetty sisällysluettelo 
helpottaa lukijaa löytämään etsimänsä hartauden.  

Jätän tämän kirjan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isän haltuun, 
että hän Pyhän Henkensä kautta siunaisi sen monien sydämille. 

 

C. M.-Z. 

Cleveland, Ohio, lokakuussa 1909 
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Lukijalle 
I suomenkielisen painoksen esipuhe 

Jumaluusopintohtori Carl Manthey-Zorn syntyi vuonna 1846 Schlesvigissä, 
Saksassa, ja varttui nuorukaiseksi ja mieheksi unioidun kirkon uskonnolli-
sessa sekavuudessa. Mutta Jumala herätti hänet ankaraan synnintuntoon ja 
sen jälkeen antoi hänelle sanansa kautta omantunnonrauhan. Hänestä tuli 
vakaa luterilainen kristitty ja hän lähti vuonna 1871 Leipzigin luterilaisen 
lähetysseuran työntekijänä Intiaan. Toimittuaan siellä tarmokkaasti ja tulok-
sellisesti viisi vuotta, joutui hän siellä kolmen muun lähetin kanssa tunnus-
tuksellisiin vaikeuksiin. Nämä lähetyssaarnaajat joutuivat sitten jättämään 
lähetysalan ja kolme heistä siirtyi toimimaan tunnustukselliseen luterilaiseen 
kirkkoon Amerikassa. Tri Manthey-Zorn kuoli vuonna 1928. 

Tri Zorn oli erittäin lahjakas ja hänellä oli ilmiömäinen into ja harrastus 
syventyä Jumalan sanan totuuksiin. Sen lisäksi hän lapsenmielisenä luterilai-
sena kristittynä omasi sen erityisen lahjan, että hän opetti ja kirjallisesti esitti 
näitä suuria asioita hyvin kansantajuisesti. Hän on julkaissut Raamatun mo-
nien kirjojen selityksiä ja muita opetus- ja hartauskirjoja ja kirjasia yli 60 
kappaletta. Hänellä oli kaikessa tässä kunnioittava pelko Jumalan sanaa koh-
taan. Sen tähden hän myöskin pyhällä rohkeudella ja ehdottomuudella am-
mentaa totuutta totuuden lähteestä. Mitä Jumalan sana sanoo, se on vastaan-
otettava ja seurattava totuus. 

Tekijä kirjoitti jo vuonna 1898 laajemman kotihartauskirjan, mutta ryh-
tyi myöhemmin laatimaan uutta — lyhyempää. Näin syntyi tämä kotihar-
tauskirja vuonna 1910. Sen nimenä oli »Pikkumurusia» (»Brosamlein»). 
Hänen tarkoituksenaan oli esittää kirjassaan lyhyesti koko kristillinen oppi 
käyttäen aiheenaan raamatunlauseita. Tämä hartauskirja on siinä suhteessa 
erikoinen, että se ei rakennu tekijän vapaavalintaisille raamatunlauseille, 
vaan seuraa aivan tarkkaan asiajärjestystä: Koko kirkkovuoden juhlapuoli 
— kolminaisuudenpäivän viikon loppuun — seuraa Vapahtajan vaikutusta 
alusta loppuun saakka — aina helluntain tapahtumiin. Sen jälkeen seuraa 
selityksiä koko Vähään Katekismukseen. Ja sitten käsitellään Raamatun ope-
tuksia, jotka liittyvät kristityn vaellukseen ja vaiheisiin ja päättyvät autuaal-
lisen kuoleman tutkisteluihin. 

Tekijä pitäytyy uskollisesti Raamatun sanontaan eikä ota sen ulkopuolel-
ta esimerkkejä (paria kolmea poikkeusta lukuun ottamatta). Kerrottuaan 
tapahtumat Raamatun sanoin, hän liittää sen yhteyteen lyhyen selityksen ja 
sovellutuksen. Samoin seuraavat muut opetukset Jumalan sanan valoa. Koti-
hartauden ajasta johtuen esim. Pitkäperjantaina seurataan Vapahtajan hau-
taamista. Jokaisen luvun jälkeen seuraa siihen soveltuva rukous. Niiden jäl-
keen on kirjan alkuperäisessä asussa aina virrensäkeistöjä, mitkä suomen-
noksessa on jätetty pois. 

Tämä kotihartauskirja on mitä monipuolisin kristillisen opin aarreaitta. 
Se tuo Suomen koteihin lyhyessä muodossa koko Jumalan sanan totuuden 
murusia yksinkertaisesti ja selvästi selitettyinä, niin että kodit voivat sitä 
käyttää kaikkien jäsentensä rakennukseksi. 
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ADVENTTI- JA JOULUAIKA 
 

E n s i m m ä i n e n  a d v e n t t i s u n n u n t a i  

Katso, sinun kuninkaasi tulee! 
Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse tytär Jerusalem, sillä sinun 
kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on. Sak. 9:9. 

Tämä ennustuksen sana lausuttiin aikana, jolloin Vapahtaja ei 
ollut vielä tullut. Se sana oli annettu tytär Siionille, tytär Jerusalemil-
le. Näillä nimityksillä tarkoitetaan Israelin kansan keskuudessa ole-
vaa uskovien seurakuntaa. Tämä seurakunta loi kaihoten katseensa 
Jerusalemissa kohoavalle Siionin vuorelle, sillä tällä vuorella oli 
Daavidin linna. Ja Daavidin jälkeläisistä oli inhimillisen luontonsa 
puolesta tuleva Vapahtaja, iankaikkinen kuningas. Tämä uskovien 
kaipaus ei ollut joutuva häpeään. Profeetta huusi ja kirjoitti Pyhässä 
Hengessä: »Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, 
sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle», sinun kuninkaasi, oikea kunin-
kaasi! Ja hän tulee »vanhurskaana ja auttajana» hän on iäisesti autta-
va sinua vanhurskaudellaan, jonka hän oli hankkiva kurjalle, synti-
selle kansalle. 

Kristityt! Vapahtaja on tullut. Hänen verinen ansionsa on teidän 
vanhurskautenne, jonka turvissa voitte kestää Jumalan edessä. Hän 
on auttanut teitä. Saatte sanoa: 

»Kristuksen veri ja vanhurskaus 
On kunniapuku ja kaunistus. 
Turva se Jumalan eessä on mulla. 
Taivaaseen siinä saan varmasti tulla!» 

Te olette nyt tytär Siion, tytär Jerusalem. Ja silloin kuuluu teille-
kin tämä kehotus: iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusa-
lem; katso kuninkaasi on tullut sinulle. Vanhurskas ja auttaja hän on. 
Kristityt! Te uskotte häneen, te olette vanhurskaat Jumalan edessä. 
Te olette saaneet avun. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus Kristus, rakas Vapahtajani. Minä 
kiitän sinua siitä, että olet toteuttanut sanasi, josta profeetat ovat en-
nustaneet ja että olet ilmestynyt lupauksesi mukaan. Myös minut, 
kurjan syntisen sinä olet tehnyt vanhurskaaksi Jumalan edessä, 
avannut minulle taivaan ja pelastanut minut. Herra Jeesus! Auta mi-
nua edelleenkin sanallasi ja Pyhällä Hengelläsi, että uskossa lujasti 
tarttuisin sinuun ja turvautuisin ansioosi, jonka olet minulle hankki-
nut. Auta, että haluisasti ja ilomielin palvelen sinua, kuningastani, ja 
viimein pääsen iäiseen autuuteen. Aamen. 

29.11.  
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M a a n a n t a i  

Ensimmäinen evankeliumi 
Minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja 
hänen siemenensä välille: hän on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä 
olet pistävä häntä kantapäähän.  1 Moos. 3:15. 

Kun käärmeeksi pukeutunut paha henki oli vietellyt Aadamin ja 
Eevan ja heidän mukanaan kaikki ihmiset, ja he olivat langenneet 
syntiin, kuolemaan ja kadotukseen, riemuitsi hän suuresti. Mutta sil-
loin tuli Herra, Jumalan iankaikkinen Poika ja sanoi ensiksi hänelle 
Aadamin ja Eevan kuullen: »Minä panen vainon sinun ja vaimon 
välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille.» Paha henki ei 
ollut siis vielä voittanut lopullisesti, vaan aikanaan oli tuleva ottelu 
ja taistelu, jossa toisella puolen oli oleva paha henki ja hänen jouk-
konsa ja toisella puolen ihmiset. Ja edelleen Jumalan Poika sanoi 
käärmeelle: »Hän — nimittäin tuleva Messias — on polkeva rikki 
sinun pääsi, ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän.» Tämän ottelun 
ja taistelun tuloksena oli oleva se, että vaimon siemen, vaimosta syn-
tynyt ihminen oli verisessä kuolinkamppailussa täydellisesti voittava 
pimeyden ruhtinaan ja lunastava kaikki ihmiset hänen vallastaan, 
synnistä, kuolemasta ja kadotuksesta. Tällä vaimon siemenellä Juma-
lan Poika tarkoitti itseään. Hän oli tuleva ihmiseksi ja täyttävä kaik-
ki. — Tämä on ensimmäinen adventtijulistus, kaikkein ensimmäinen 
julistus Vapahtajan tulemisesta. Aadam ja Eeva ja monet heidän jäl-
keläisistään uskoivat tämän ja lohduttivat sillä itseään, kunnes Juma-
la antoi uusia lupauksia. 

Kristityt! Luokaa katseenne Betlehemiin ja Golgatalle ja Jeesuk-
sen tyhjään hautaan. Niistä näette, miten Jumalan Poika on toteutta-
nut sanansa. Ja uskokaa häneen ja olkaa lohdutetut. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus Kristus, sinä Jumalan iankaikkinen 
Poika. Minä kiitän sinua, että olet katkeralla kärsimiselläsi ja kuole-
mallasi sekä voitollisella ylösnousemisellasi lunastanut minut ja ko-
ko maailman kaikista synneistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. 
Minä rukoilen sinua, kallis Vapahtajani: anna minulle armosi, että 
tosi uskossa aina turvaan sinuun ja tässä uskossa pysyn lujana kaik-
kia jo tuomionsa saaneen tämän maailman ruhtinaan hyökkäyksiä 
vastaan, kunnes vihdoin viet minut autuaallisen kuoleman kautta 
iäiseen elämään. Aamen. 

30.11. 
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T i i s t a i  

Aabrahamille luvattu siemen 
Sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan 
päällä.  1 Moos. 22:18. 

Kun Jumala siunaa kurjan, syntisen ihmisen, täytyyhän silloin 
kaiken kirouksen poistua. Täytyyhän silloin synnin olla annettu an-
teeksi, kuoleman muuttua elämäksi ja kadotuksen autuudeksi. Aivan 
varmaan! 

Tänäkin päivänä me edelleen kerromme ikivanhoista ajoista. — 
Ihmiset olivat maan päällä runsaasti lisääntyneet, mutta he olivat 
melkein kaikki unohtaneet lupauksen vaimon siemenestä, Vapahta-
jasta, ja tulleet jumalattomiksi. Heitä oli kohdannut vedenpaisumuk-
sen tuomio. Vain Nooa omaisineen jäi elämään. Myös hänen jälke-
läisensä olivat pian muuttuneet jumalattomiksi. Silloin, noin kaksi-
tuhatta vuotta ihmisen luomisen jälkeen Jumala valitsi Aabrahamin, 
Nooan pojan Seemin jälkeläisen. Hän tahtoi herättää hänestä kansan, 
jolle hän oli antava sanansa. Tästä kansasta Jumalan Poika oli tuleva 
ihmiseksi. Jumala sanoi Aabrahamille: »Sinun siemenessäsi tulevat 
siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä». Aabrahamin siemenel-
lä tarkoitetaan Kristusta. Kristuksen kautta siunaus oli tuleva kaikille 
ihmisille. 

Kristus on tullut ja hänen mukanaan siunaus. Sen sinä tiedät, 
kristitty. Nöyrry nyt, kadotettu ja tuomittu ihminen, Kristuksen edes-
sä, usko häneen ja vastaanota hänen siunauksensa. Silloin tuomiosi 
poistuu ja saat syntisi anteeksi, kuolemasi muuttuu elämäksi ja kado-
tus autuudeksi! Jumala tahtoo näin siunata sinut. Tahdothan olla siu-
nattu? 

Rukoilkaamme. Herra, minun Jumalani. Minä tahdon olla siunat-
tu! Minä nöyrryn sinun edessäsi, Herra Jeesus Kristus, minun Va-
pahtajani. Anna minulle siunauksesi ja anna kaiken kirouksen pois-
tua. Anna minulle anteeksi syntini, muuta kuolemani elämäksi ja 
anna minulle iankaikkinen autuus armosi tähden. Säilytä minulle 
vanha, muuttumaton sanasi! Minä tiedän, että sinä säilytät sen. Minä 
kiitän ja tahdon iäti kiittää sinua siunauksestasi. Aamen. 

1.12.  
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K e s k i v i i k k o  

Daavidin Poika 
Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä täytän sen hyvän 
lupauksen, jonka minä olen lausunut Israelin heimosta ja Juudan 
heimosta. Niinä päivinä ja siihen aikaan minä kasvatan Daavidille 
vanhurskauden vesan, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden 
maassa. Niinä päivinä Juuda pelastetaan, ja Jerusalem asuu turvas-
sa, ja tämä on se nimi, jolla häntä kutsutaan: 'Herra, meidän van-
hurskautemme.'  Jer. 33:14–16. 

Tuo lupaus, jonka mukaan kaikkien kansojen piti tulla siunatuik-
si Aabrahamin siemenessä, Kristuksessa, oli siirtynyt Aabrahamilta 
Iisakille, Iisakilta Jaakobille, jota myös kutsutaan Israeliksi, Israelilta 
Juudalle ja Juudalta kuningas Daavidille, joka eli tuhannen vuotta 
ennen Kristusta. Siitä lähtien tätä uskovien odottamaa Messiasta eli 
Kristusta kutsutaankin »Daavidin Pojaksi». Noin kuusisataa vuotta 
ennen Kristusta profeetta Jeremia lausui alussa lukemamme sanat. 
Luvattu Messias oli tuleva Daavidin Pojaksi ja auttava kansaansa. 
Hän oli tuleva sille vanhurskaudeksi, jonka turvissa se voisi kestää 
Jumalan edessä. Ja sitten hän oli kansansa oikeana kuninkaana hal-
litseva sitä oikein ja tekevä sen vanhurskaaksi ja autuaaksi ajassa ja 
iankaikkisuudessa. Ja Israelin lapset lauloivat: »Hoosianna Daavidin 
Pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen! Hoosianna 
korkeuksissa! — Siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka 
tulee Herran nimeen! Hoosianna korkeuksissa! — Siunattu olkoon 
hän, kuningas, joka tulee Herran nimeen! Rauha olkoon taivaassa ja 
kunnia korkeuksissa!» Kun sitten Kristus tuli ja ratsasti Jerusale-
miin, lauloi kansa ja lapset temppelissä hänelle tämän kiitosvirren. 
Laula sinäkin, kristitty, hänelle sydämelläsi ja suullasi samaa virttä, 
kuten lapsemmekin laulavat: »Hoosianna korkeuksissa». 

 

Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, Herra Jeesus Kristus, että olet 
tullut meidän kurjien, kadotettujen syntisten luo ja hankkinut meille 
iäisen avun ja pelastuksen. Sinussa meillä on se vanhurskaus, jonka 
turvin voimme kestää Jumalan edessä. Sinussa meillä on iäinen au-
tuus. Auta meitä, että me sinua oikeana kuninkaanamme kunnioi-
tamme, kiitämme ja ylistämme ja iloisin sydämin sinua palvelemme 
ja tottelemme niin kauan kuin elämme. Aamen. 

2.12.  
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T o r s t a i  

Syntien sovittaja  
Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. 
   Jes. 53:6. 

 

Näin profeetta Jesaja ennusti Messiaasta, Kristuksesta. Hän pu-
hui asiasta aivan kuin se olisi jo tapahtunut. Ja se on jo tapahtunut, 
jo kauan aikaa sitten. Herra on heittänyt meidän kaikkien synnit 
Kristuksen päälle, niin että me olemme vapaita ja autuaita. Tämä on 
se ilosanoma, joka meille nyt ilmoitetaan. 

Mutta vain harva uskoo sellaisen saarnan! Kristukseen, ristiin-
naulittuun pahennutaan ja loukkaannutaan. Ihmiset katselevat häntä, 
mutta hänessä ei ole mitään muotoa eikä kauneutta, mikä heitä miel-
lyttäisi. Olihan hän ylenkatsotuin ja halvin, täynnä kipua ja sairautta. 
Ihmiset kääntävät kasvonsa pois hänestä eivätkä pidä häntä arvossa. 
Mutta Herra heitti meidän kaikkien synnit hänen päällensä. Totisesti 
meidän sairautemme hän kantoi ja meidän kipumme hän sälytti pääl-
lensä. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden ja runneltu 
meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, 
että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paran-
netut. Me kaikki olemme eksyneitä lampaita; mutta Herramme Kris-
tus oli viaton ja kärsivällinen Jumalan Karitsa, joka otti pois maail-
man synnin. Herra tahtoi näin vaivata häntä sairaudella. Hän pani 
henkensä vikauhriksi meidän edestämme. Ne, jotka ovat Jumalasta 
syntyneet, tietävät sen ja näkevät sen kiitollisin, nöyrin mielin. Ja 
hän itse, Vapahtajamme, iloitsee uskovien seurakunnasta, joka on 
kasvanut hänen verikylvöstään, hänen sielunsa työstä. Tuntemuksen-
sa kautta hän, Jumalan kuuliainen palvelija, vanhurskauttaa monet; 
sillä hän kantoi heidän syntinsä. Siitä huolimatta, että niin monet 
eivät usko häneen, hän on kuitenkin saanut suuren joukon saaliik-
seen. Sillä hän antoi henkensä kuolemaan ja luettiin pahantekijäin 
joukkoon ja otti pois maailman synnin ja rukoili pahantekijäin puo-
lesta. — Ja sinäkin, kristitty, olet hänen autuas saaliinsa! Sinunkin 
syntisi Herra heitti hänen päällensä. 

3.12.  
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Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, ristiinnaulittu Vapahtaja, siitä 
että olet ottanut pois minunkin syntini ja tehnyt minut Jumalan edes-
sä vanhurskaaksi. Minä kiitän sinua nöyrästi rististäsi, verestäsi ja 
kuolemastasi ja iloitsen siitä, sillä se kaikki on minun autuuteni. Mi-
nä kiitän sinua, että olet kalliin evankeliumisi kautta temmannut mi-
nut epäuskoisesta maailmasta ja uskossa saattanut saaliiksesi ja että 
sinä nyt iloitset minusta, kurjasta syntisestä. Pidä vain minua omana-
si, Herra Jeesus! Ja auta muitakin luoksesi epäuskon ja turmien tiel-
tä. Aamen. 

 

 

 

 
Hän voitti saatanan  
Ja surmas kuoleman,  
Nyt saarnaa rauhaa meille,  
Synteihin langenneille.  
Nyt kiitos hälle kanna,  
Ylistys, hoosianna! 
 
Hän kihlaa itselleen  
Sun morsiamekseen,  
Sun orjuudesta ostaa  
Ja kunniaansa nostaa.  
Nyt kiitos hälle kanna,  
Ylistys, hoosianna! 
 

Aukaise porttisi  
Sun vierahallesi.  
Hän tahtoo luokses tulla  
Ja omanas ain olla.  
Nyt kiitos hälle kanna,  
Ylistys, hoosianna! 
 
Nyt ilomielellä  
Sun äänes ylennä  
Armonsa kiitokseksi,  
Uhriksi mieluiseksi.  
Nyt kiitos hälle kanna,  
Ylistys, hoosianna! 
 

Tuntematon tanskalainen 1500-luvulta – Hemminki Maskulainen 
VK 1938  1:4,5,7,9. 
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P e r j a n t a i  

Kuoleman voittaja  
Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä anna hurskaasi nähdä 
kuolemaa. Sinä neuvot minulle elämän tien: ylenpalttisesti on iloa 
sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaik-
kisesti.  Ps. 16:10,11. 

 
Nämä sanat on Daavid kirjoittanut, mutta ne eivät puhu hänestä. 

Iankaikkinen Jumalan Poika, joka oli oleva luvattu Daavidin Poika, 
Messias, on puhunut nämä sanat Daavidin kautta. Sen opettavat 
meille nuo kaksi erehtymätöntä raamatunselittäjää, apostolit Pietari 
ja Paavali, kuten luemme Apostolien teoissa (Apt. 2:25–31; 13:35–
37). Näillä sanoilla Jumalan Poika on puhunut ylösnousemuksestaan, 
joka oli tapahtuva aivan pian hänen ristinkuolemansa jälkeen. Ja niin 
kuin Jumalan Poika on ennustanut, niin on myös tapahtunut. Jo kol-
mantena päivänä kuolemansa jälkeen hän on noussut kuolleista. Ja 
näin on hän, joka on meidän Vapahtajamme ja Edustajamme, koko-
naan raivannut tieltä ja tyhjäksi tehnyt meidän kuolemamme kauhe-
an syyn ja sen hirveät seuraukset. Kristuksen ylösnousemuksen kaut-
ta olemme me syntiset tulleet Jumalan edessä vanhurskaiksi, me kuo-
levat olemme tulleet eläviksi ja me tuomitut iäti autuaiksi. Tätä ovat 
ennustaneet Vanhan Testamentin profeetat ja sitä ovat julistaneet 
Uuden Testamentin evankelistat ja apostolit. Ja sillä, joka Pyhän 
Hengen kautta uskossa tämän vastaanotti ja vastaanottaa ja tällä itse-
ään lohdutti ja lohduttaa, sillä oli ja on tämä kaikki. — Kristitty! 
Katso uskossa ainoastaan Kristukseen ja iloitse siitä, mitä hän on 
tehnyt puolestasi! 

 

Rukoilkaamme. Rakas Herra Jeesus. Minä en voi voittaa syntieni 
enkä kuoleman voimaa enkä tuomion enkä kadotuksen hirveätä val-
taa enkä voi pelastaa itseäni. Tämän kaiken olet sinä, Herra, tehnyt 
minun puolestani. Sen tähden kiitän sinua sydämestäni. Ja auta, Her-
ra Jeesus, minua, että katsoisin yksin sinuun ja turvaisin siihen, mitä 
sinä olet tehnyt puolestani ja minkä pyhä sanasi julistaa minulle. Sil-
loin on sinun vanhurskautesi oleva minun vanhurskauteni, sinun 
elämäsi minun elämäni, sinun autuutesi minun autuuteni. Herra, sinä 
ylösnoussut ja elävä Vapahtaja! Sinuun minä turvaudun. Aamen. 

4.12.  
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L a u a n t a i  

Taivaan valtias  
Herra sanoi minun Herralleni: »Istu minun oikealle puolelleni.»  
  Ps. 110:1. 

 

Kuningas Daavid, joka myös oli profeetta ja jonka jälkeläisestä 
Kristus oli syntyvä, ennusti näin Herramme taivaaseenastumisesta. 
Pyhä Henki ilmoitti jo etukäteen, miten Isä Jumala lausui Pojalleen 
Kristukselle, kun tämä oli saavuttanut suuren voiton ja täyttänyt lu-
nastustyönsä: »Istu minun oikealle puolelleni.» Niinpä Herramme 
Kristus, tosi Jumala ja tosi ihminen, edustajamme ja Vapahtajamme, 
on mennyt taivaaseen ja — huomaa tarkoin — hän on avannut meille 
synnin tähden suljetun taivaan. Kun hän meni taivaaseen, aukaisi 
hän jälleen tien kauniiseen paratiisiin. Kerubi ei ole enää sitä varti-
oimassa. Jumalalle olkoon kiitos, kunnia ja ylistys! Hän, tosi Jumala 
ja tosi ihminen, istuutui Jumalan oikealle puolelle. Näin hän valmisti 
meille paikan, jossa saamme iäti olla mitä läheisimmässä yhteydessä 
Jumalan kanssa. Siellä Jumalan kirkkaus kokonaan valaisee ruu-
miimme ja sielumme. Kristus on täyttänyt kaiken puolestamme. Hän 
on valmistanut kaiken meitä varten. Ja hän, tosi Jumala ja tosi ihmi-
nen, Vapahtajamme ja edustajamme, istuu nyt Jumalan oikealla puo-
lella. Se on: hän täyttää kaiken läsnäolollaan ja kaikkivallallaan ja 
hallitsee kaikkea. Näin rakas Vapahtajamme on kanssamme joka 
päivä maailman loppuun asti. Ja näin hän suojelee, johtaa ja ohjaa 
meitä niin, että me pelastumme. Ottakaamme hänet vastaan, turvat-
kaamme häneen, joka on hankkinut meille pelastuksen ja vie meidät 
iäiseen autuuteen! 

 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus, sinä korotettu Vapahtaja. Sinä kut-
sut minua, köyhää syntistä siihen kirkkauteen, jonka olet minulle 
hankkinut ja valmistanut. Kallis Vapahtajani. Yksin sinun haltuusi 
jätän itseni. Suojele minua pimeyden ruhtinasta vastaan, pahaa maa-
ilmaa vastaan ja omaa ilkeätä lihaani ja vertani vastaan. Auta, että 
uskon ja luotan sinuun, kun mainen matkani kerran päättyy. Aamen. 

5.12.  
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T o i n e n  a d v e n t t i s u n n u n t a i   

Kristuksen toinen tuleminen  
Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen. on tuleva samalla 
tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän.  Apt. 1:11. 

 
Näin nuo kaksi taivaasta lähetettyä enkeliä lausuivat apostoleille, 

kun Jeesus oli astunut ylös taivaaseen ja he yhä tähystelivät taivaal-
le. Enkelien ennustus on myös toteutuva. Herra Jeesus, joka näkyväl-
lä tavalla meni taivaaseen apostolien nähden, on kerran tuleva sieltä 
takaisin nähtävällä tavalla suuressa voimassa ja kirkkaudessa. Hänen 
mukanaan tulevat kaikki pyhät enkelit. Ja silloin hän tuomitsee elos-
sa olevat ja kuolleet. Silloin hän pystyttää tuon iäisen, ihanan juma-
lanvaltakunnan, jota varten Jumala on alussa meidät luonut, Poikan-
sa Kristuksen kautta lunastanut ja Pyhän Henkensä kautta pyhittänyt. 
Halveksijat eivät saa halveksia Kristusta loputtomasti eivätkä pilk-
kaajat pilkata, sillä hän tulee ja saattaa heidät vaikenemaan. Omiensa 
kaipuun ja ikävöimisen hän on täyttävä. Hän on tuleva myös niiden-
kin luo, jotka kuollessaan ovat huoanneet Jaakobin tavoin: 'Sinulta 
minä odotan pelastusta, Herra'. Hän on täyttävä heidän suunsa nau-
rulla ja heidän kielensä riemulla. Näin Jumala on pelastava meidät 
kokonaan kaikesta tämän nykyisen ajan hädästä, pimeyden ruh-
tinaasta ja kaikesta pahasta, ahdistuksesta, tuskasta ja pilkasta, mur-
heesta, voihkimisesta ja valituksesta, sairaudesta, kivusta ja mielipa-
hasta, raskasmielisyydestä, surusta ja pelosta. — Oi kristitty, pukeu-
du uskossa Kristuksen ansioon ja vanhurskauteen ja ole näin aina 
hänen omansa, jotta hän tullessaan ilmestyisi sinulle iäiseksi au-
tuudeksi. 

Rukoilkaamme. Oi Herra Jeesus Kristus. Minä kiitän sinua kai-
kesta sydämestä, että uskollisesti muistutat minua voitollisesta tuo-
miolle tulostasi, opetat minua, että aina olisin valmis sinua vastaan-
ottamaan, ja näin annat minun tuntea tulemisesi suurta ja iäisesti 
kestävää lohdutusta. Minä rukoilen sinua; anna minulle Pyhä Henke-
si, että vaeltaisin sinun pelossasi ja oikeassa uskossa, pitäisin hyvän 
omantunnon ja toivoen odottaisin iloisin sydämin ja rohkein katsein 
sinun ihanaa ilmestymistäsi: sinä, joka elät ja hallitset ja tulet takai-
sin tuomarina ja lunastajana, ylistetty iankaikkisesti! Aamen. 

6.12.  
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M a a n a n t a i  

Viimeinen tuomio 
Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat ka-
toavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja 
kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.  2 Piet. 3:10. 

 

Näin apostoli Pietari kirjoittaa Herran Jeesuksen tulemisesta 
tuomiolle. Silloin tapahtuu todella aivan kauheata. Kaikki menee 
ylösalaisin. Kaikki elomme ja olomme katoaa. Ihmisiä kohtaa silloin 
suurempi kauhistus kuin kuolemassa. Ja niistä, jotka ovat Vapahta-
jan hyljänneet, Raamattu sanoo: »Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki 
silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki 
maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa» (Ilm. 1:7). Mutta 
Kristukseen uskovat ovat Pyhän Hengen valaisemina tietoisia siitä, 
että tuomiolle tuleva Jumalan Poika kuitenkin on heidän Vapahta-
jansa, joka saapuu lopullisesti lunastamaan heidät kaikesta pahasta ja 
saattamaan heidät taivaalliseen valtakuntaansa. Aivan pian he saavat 
nostaa päänsä pystyyn, ja heidän kauhunsa muuttuu lohdutukseksi, 
rauhaksi ja iloksi. Kuinka voisitkaan pelätä, kun kaiken tuon kauhis-
tavan keskellä huomaat, että rakas Vapahtajasi saapuu luoksesi! Ole 
vain aina valmis! Pidä hänet aina rakkaana Vapahtajanasi, että tur-
vallisesti voit kohdata hänet myös tuona suurena päivänä! 

 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Sinä olet minun rakas Vapahtajani. 
Sinuun minä turvaan ja luotan. Sinä olet paras ystäväni, joka olet 
minut lunastanut ja ottanut armoihisi. Sinä annat minulle joka päivä 
runsaasti anteeksi kaikki syntini ja parannat kaikki rikokseni. Sinä 
lausut minulle elämän ja iankaikkisen autuuden sanoja. Herra Jee-
sus! Minä tunnen sinut. Pidä minua sinun autuaallisessa tuntemises-
sasi tulemiseesi asti, että silloin saisin iloita ja lausua sinulle: Rakas, 
Jeesus, minun Vapahtajani! Aamen. 

7.12.  
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T i i s t a i  

Kaikkien ihmisten ylösnousemus  
Hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen ää-
nensä ja tulevat esiin; ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylös-
nousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylös-
nousemukseen.  Joh. 5:28,29. 

 

Herra Jeesus puhuu tässä tuomiolle tulemisensa hetkestä. Silloin 
hänen äänensä kaikuu valtavana. Sen kuulevat poikkeuksetta kaikki 
kuolleet ja he tulevat elävinä esiin haudoistaan maasta ja merestä ja 
missä ikinä ovat tuona alkuaineitten myllerryksen päivänä. Kuolema 
on tosin hirveän väkevä, niin ettei kukaan ihminen eikä mikään muu 
luotu voi herättää meitä sen unesta, mutta Jeesuksen ääni on kaikki-
valtias, ja sen kuolleetkin kuulevat. — Kuolleitten kesken vallitsee 
erotus. On olemassa sellaisia, jotka eläessään ovat tehneet hyvää: he 
ovat kurjina syntisinä uskoneet Vapahtajaan ja ovat osoittaneet tä-
män uskonsa siten, että ovat taistelleet syntiä vastaan ja palvelleet 
Herraa. Nämä nousevat iäiseen elämään ja iäiseen autuuteen. Mutta 
on myöskin sellaisia, jotka eläessään ovat tehneet pahaa: he ovat hyl-
jänneet Vapahtajan ja vaeltaneet seuraten omia ajatuksiaan ja halu-
jaan. Nämä nousevat tuomioon ja iäiseen kadotukseen. — Kristityt! 
Mikä voimakas kutsu ja kehotus tässä onkaan meille jo tänään, kun 
vielä olemme elossa: uskokaamme Vapahtajaamme ja turvautu-
kaamme hänen armoonsa. Luopukaamme synnistä ja palvelkaamme 
häntä! 

 

Rukoilkaamme. Rakas Herrani Jeesus. Auta minua, että voittai-
sin epäuskoni ja eläisin uskossa sinuun ja tässä uskossa kuolisin. 
Varjele minua, että en joutuisi epäuskon ja synnin ansoihin ja pau-
loihin. Taluta minut luoksesi ja kuljeta minua seurassasi. Anna mi-
nulle autuas loppu, että ilomielin nousisin iäiseen elämään. Varjele 
minua tuomiosta ja iankaikkisesta kadotuksesta! Aamen. 

8.12.  
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K e s k i v i i k k o   

Miten heidät tuomitaan 
Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomi-
taan kadotukseen.  Mark. 16:16. 

Kristus on tuleva tuomitsemaan elossa olevat ja kuolleet. Ja me 
tiedämme aivan tarkasti, miten ja minkä lain mukaan hän tuomitsee. 
Hän ei tuomitse meitä Mooseksen lain mukaan eikä meidän teko-
jemme mukaan. Sillä jos hän niin tekisi, joutuisimme kaikki kado-
tukseen. Minkä mukaan Kristus tuomitsee? Hän tuomitsee meitä us-
kon ja epäuskon mukaan. Sen hän osoittaa lausumalla äsken luetut 
sanat: »Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se 

tuomitaan kadotukseen». Kas näin: Kristus lahjoittaa sinulle sanas-
saan ja kasteessa sinetöi hankkimansa pelastuksen: syntien anteek-
siantamuksen, elämän ja autuuden. Jos sen uskossa omistat, niin sinä 
pelastut. Mutta jos epäuskossa hylkäät sen, niin sinä joudut kadotuk-
seen. Tämän suuren lain, armahduksen lain mukaan Kristus tuomit-
see. Hän ei siis meitä tuomitse Mooseksen lain eikä meidän teko-
jemme mukaan. Ja kuitenkin hän tuomitsee myös tekojen mukaan. 
Mutta hän tuomitsee tekojen mukaan, mikäli hän voi niistä julkisesti 
osoittaa ihmisen uskon tai epäuskon. Kun ihminen uskoo Kristuk-
seen, alkaa hän heti palvella häntä töillään. Mutta joka ei Kristuk-
seen usko, ei myöskään palvele häntä millään työllä. Näin Kristus 
siis osoittaa ihmisen teoista, onko hän ollut uskova vai epäuskoinen. 
Se, mikä tuomiopäivänä ratkaisee, on siis joko usko tai epäusko. — 
Miten lohdullista onkaan, kun nyt jo tiedämme aivan tarkoin, minkä 
mukaan meidät tuomitaan! Tässä ei ole mitään tilaa epäilykselle tai 
tietämättömyydelle. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Minä, kurja syntinen ihminen us-
kon sinuun. Minun sieluni kaipaa ja ikävöi sinun pelastustasi. Minä 
turvaan sinun sanaasi. Sinä hyvä Paimen, et käy lapsesi kanssa tuo-
miolle, etkä tuomitse kurjaa lammastasi: älä katso minun syntejäni. 
Ne sinä olet täydellisesti sovittanut. Herra, minä kadun syntejäni ja 
luotan sinun armoosi. Ja niin saan iloisin ja turvallisin mielin rientää 
kohti tuomiopäivää enkä joudu kadotukseen, vaan pelastun. Aamen. 

9.12. 
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T o r s t a i  

Uskovan rauha Jumalan kanssa 

Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on 
rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
kautta..., ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo.  
 Room. 5:1,2. 

Ne, jotka uskovat Herraamme Jeesukseen Kristukseen, ovat tul-
leet vanhurskaiksi Jumalan edessä ja heillä on syntien anteeksianta-
mus. Kun Jumala antaa meille syntimme anteeksi ja julistaa meidät 
vanhurskaiksi, on meillä rauha hänen kanssaan Herramme Jeesuksen 
Kristuksen kautta. Jumalalla ei ole kerrassaan mitään meitä vastaan, 
vaan hän on kokonaan meidän puolellamme. On sen tähden varmaa, 
että hän ei ole meitä tuomitseva eikä kadottava, vaan hän on meidät 
pelastava ja antava meille iankaikkisen kirkkauden. Tämä on juma-
lallisena totuutena niin varmaa, että me nyt jo saamme kerskata sel-
laisesta toivosta. — Juuri tämän saman tohtori Martti Luther lausuu 
Vähässä Katekismuksessaan näillä sanoilla: »Missä syntien anteek-
siantamus on, siinä on myös elämä ja autuus.» Uskova kristitty! Sinä 
tiedät, että Jumala antaa sinulle Kristuksen tähden syntisi anteeksi. 
Kuinka sinä siis vielä voisit tulla tuomituksi ja kadotetuksi? Sinähän 
voisit tulla tuomituksi ja kadotetuksi ainoastaan synnin tähden. Mut-
ta juuri se on sinulle anteeksiannettu. Vain synti voisi erottaa sinut 
elämästä ja autuudesta. Mutta kun sinulla on syntien anteeksianta-
mus, on sinulla myös elämä ja autuus. Kun vain pidät kiinni syntien 
anteeksiantamuksesta, joka Kristuksen tähden on sinulle lahjoitettu, 
tulee sinulle taivaan lahjana myös elämä ja autuus. Luo katseesi iloi-
ten ja riemuiten yli kuoleman ja tuomion ja kerskaa tulevasta kirk-
kaudesta, jonka Jumala on antava sinulle. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus! Minä kiitän sinua kaikesta sydä-
mestäni, kun olet hankkinut ja lahjoittanut minulle syntieni anteek-
siantamuksen. Nyt minulla on rauha Jumalan kanssa, nyt voin toi-
vossa kerskata tulevasta kirkkaudesta, jonka Jumala on antava mi-
nulle. Niin, totisesti, Jumalani, anna minulle iankaikkinen elämä! 
Sen sinä varmaan olet tekevä, sillä sinä olet antanut minulle kaikki 
syntini anteeksi. Sinä uskollinen Jumala! Vahvista minun uskoani! 
Aamen. 

10.12.  
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P e r j a n t a i  

Uusi taivas ja uusi maa  
Katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää 
muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu.  Jes. 65:17. 

 
Näin Jumala ennustaa profeetta Jesajan kautta. Ja uudestaan hän 

sanoo: »Niin kuin uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen, pysyvät 
minun kasvojeni edessä, sanoo Herra, niin pysyy teidän siemenenne 
ja teidän nimenne», Jes. 66:22. Samoin apostoli Pietari, puhuttuaan 
taivaan ja maan katoamisesta Herramme Jeesuksen toisessa tulemi-
sessa, lausuu: »Hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia tai-
vaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu», 2 Piet. 3:13. — Jo-
hannes, pyhä näkijä, kirjoittaa: »Ja minä näin uuden taivaan ja uuden 
maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadon-
neet», Ilm. 21:1. Apostoli Paavali kirjoittaa: »Itse luomakuntakin on 
tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkau-
den vapauteen», Room. 8:21. — Tullessaan tuomiolle Herra Jeesus 
on tuova rakkaalle seurakunnalleen lopullisen iäisen lahjan. Kaikille 
niille täällä eläneille, maailman alusta viimeiseen hetkeen saakka, 
jotka ovat uskoneet häneen, on hän antava uuden taivaan ja uuden 
maan. Silloin entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen 
astu. Uusi taivas ja uusi maa jäävät iäti olemaan samoin kuin lunas-
tettu seurakuntakin. Niissä asuu vanhurskaus. Uusi luomakunta tulee 
osalliseksi Jumalan lasten ihanasta vapaudesta, joka on vapautta 
turmeluksen orjuudesta ja taivaallista kirkkautta. Siinä on oleva iäi-
nen ilo ja autuus. Taivas laskeutuu maan päälle, maa kohotetaan tai-
vaaseen ja yhdistetty taivas ja maa on oleva meidän paratiisimme. 
Oi, miten suuria armollinen Jumala on valmistanut meille! 

 

Rukoilkaamme. Oi, Herra, minun Jumalani, sinä täytät minut 
ihastuksella. Saanko minä tämän kaiken nähdä, omistaa ja sitä iäti 
nauttia? Aivan varmaan saan, sillä sinä olet sen luvannut ja sinä pi-
dät lupauksesi, sinä totuudellinen ja kaikkivaltias Jumala. Auta, Her-
ra, että minä aina pysyisin siinä joukossa ja siinä seurakunnassa, jol-
le olet antanut nämä suuret ja ihmeelliset lupaukset, että minäkin 
saisin ylistää ja iäti ihailla sinun kaikkivoipaa armoasi. Aamen. 

11.12.  
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L a u a n t a i  

Kristus tulee pian  
Totisesti, minä tulen pian. Aamen, tule, Herra Jeesus!  Ilm. 22:20. 

Milloin Herra Jeesus tulee kirkkaudessaan ja kirkastaa meidät? 
— Hän vastaa Raamatussa: » …siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä 
kukaan, eivät taivasten enkelit, vaan Isä yksin» (Matt. 24:36). Kui-
tenkin jo Johannes kirjoittaa: »Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika» 
(1 Joh. 2:18). Ja Pietari: »kaiken loppu on lähellä» (1 Piet. 4:7). Ja 
Jaakob: »Herran tulemus on lähellä. Katso, tuomari seisoo ovella» 
(Jaak. 5:8,9). Ja Paavali puhuu aikansa kristityistä niin kuin sellaisis-
ta, »joille maailmanaikojen loppukausi on tullut» (1 Kor. 10:11). Ja 
Herra Jeesus itse sanoi apostoli Johannekselle: »Totisesti, minä tulen 
pian». Siis jo noin 1900 vuotta sitten odotettiin Kristuksen tuloa 
tuomiolle milloin tahansa odotettavana asiana. — Mutta miten tämä 
on sitten ymmärrettävä? Eikö siitä lähtien ole kulunut vuosisata toi-
sensa jälkeen? Eikö sukupolvi toisensa jälkeen ole vaipunut hau-
taan? Eikö tämä vanha, kurja maailma ole olemassa tänäänkin vielä? 
Miten se on käsitettävä? Onko Jumalan sana rauennut tyhjiin? Kau-
kana siitä! Pietari kirjoittaa: »Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, 
rakkaani, salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin tuhat 
vuotta ja tuhat vuotta niin kuin yksi päivä» (2 Piet. 3:8). Niinpä, ra-
kas kristitty, kuolema tempaa sinut kohti Herran Jeesuksen tulemista 
yhdessä silmänräpäyksessä. Sillä kuolemassa sinun ruumiisi ei ole 
tietoinen mistään ajasta, vaikka se vielä silloin on ajassa. Mutta elä-
vä sielusi ei silloin enää ole lainkaan ajassa, vaan iankaikkisuudessa. 
Ja se, mikä täällä maan päällä on pitkä aika, on iankaikkisuudessa 
vain silmänräpäys. Kuolema siis, kuten sanottu, tempaa sinut yhdes-
sä silmänräpäyksessä kohti Herran Jeesuksen tulemusta. Oi, miten 
lähellä meitä on Herramme Jeesuksen tuleminen! »Totisesti, minä 
tulen pian», hän sanoo. Ja sano sinä turvallisesti uskossa: »Aamen, 
tule, Herra Jeesus!» 

Rukoilkaamme. Tule, Herra Jeesus! Tule ihanassa, viimeisessä 
tulemuksessasi tai jollen enää silloin ole elossa, tule minua vastaan 
autuaallisessa kuolemassani! Oi, Herra Jeesus, miten nopeasti ja äk-
kiä, silmänräpäyksessä sinä saatat eteeni tuon hetken, jolloin kaikki 
on uutta ja uusi taivas hymyilee uudelle maalle! Herra Jeesus, suo 
minun aina olla valmiina! Totisesti, sinä tulet pian. Tule, Herra Jee-
sus! Aamen. 

12.12.  
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K o l m a s  a d v e n t t i s u n n u n t a i   

Nyt Hän tulee meidän luoksemme 
 armonvälineiden kautta  

Joka paikassa, mihin minä säädän nimeni muiston, minä tulen si-
nun tykösi ja siunaan sinua.  2 Moos. 20:24. 

Ensimmäisen adventtiviikon luvuista olemme nähneet, että Ju-
malan Poika, meidän Herramme, on täyttänyt lupauksensa ja tullut 
ihmiseksi ja suorittanut lunastustyönsä. Toisen adventtiviikon lu-
vuista olemme nähneet, että rakas Herramme on tuleva takaisin tuo-
mitsemaan eläviä ja kuolleita ja samalla hän on rakentava kirkkau-
tensa iankaikkisen valtakunnan. Nyt me tahdomme edelleen tutkia, 
miten hän tulee luoksemme täällä murheen laaksossa ja tuo meille 
mukanaan pelastuksen ja armon. 

Jumalan Poika, meidän Herramme, oli monituhantisen enkeli-
joukon läsnä ollessa ja salamain leimahdellessa antanut pyhällä Sii-
nain vuorella lakinsa. (Vrt. Ps. 68:18,19; Ef. 4:8–10.) Tällöin Israe-
lin kansa oli kovin peljästynyt. Samalla Herra määräsi, että kansan 
oli uhrattava erilaisia uhreja. Uhri kuvasi Kristuksen armollista so-
vintokuolemaa, joka oli tapahtuva ajan täyttyessä. Sen yhteydessä 
Herra sanoi: »Joka paikassa, mihin minä säädän nimeni muiston, 
minä tulen sinun tykösi ja siunaan sinua». Siis sinne, missä Herran 
asetusta ja säädöstä seuraten muistettiin häntä sovittajana, lunastaja-
na ja vapahtajana, hän oli tuleva ja siunaava kansaansa pelastavalla 
armollaan ja ansiollaan. 

Tämä vanha sana on voimassa myös Uuden liiton aikana ja mei-
dänkin päivinämme. Missä evankeliumia Kristuksesta, Vapahtajas-
tamme luetaan, opetetaan, saarnataan ja kuullaan ja missä hänen ni-
meensä ja hänen käskystään Pyhää kastetta käytetään ja jaetaan Py-
hää ehtoollista, siellä hän, Vapahtaja ja Herra, tulee luoksemme. Hän 
tuo silloin mukanaan hankkimansa pelastuksen ja armon ja siunaa 
meitä. Silloin meidän tulee uskossa tervehtiä häntä ja turvallisesti 
ottaa vastaan hänen armonsa ja siunauksensa. 

Rukoilkaamme. Rakas Vapahtajani ja iankaikkinen kuninkaani. 
Nyt minä tiedän, mistä minä, kurja syntinen ja murheen murtama 
ihminen voin löytää sinut ja kaiken armosi ja pelastuksesi. Sanassasi 
ja pyhissä sakramenteissasi sinä tulet luokseni ja siunaat minua ian-
kaikkisella siunauksella. Oi, Herra. Anna minulle oikea, todellinen ja 
kestävä usko, että aina etsisin ja löytäisin sinut ja hankkimasi pelas-
tuksen näissä kalliissa armonvälikappaleissa, kunnes tulet ja viet 
minut sinne, missä saan sinua katsella iäisessä ilossa ja autuudessa. 
Aamen. 

13.12.  



Kolmas adventtiviikko 

 24 

 
M a a n a n t a i  

Sanan kautta  
Se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin: »Älä sano sydämes-
säsi: Kuka nousee taivaaseen?» se on: tuomaan Kristusta alas, tahi: 
»Kuka astuu alas syvyyteen?» se on: nostamaan Kristusta kuolleista. 
Mutta mitä se sanoo? »Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun 
sydämessäsi»; se on uskon sana, jota me saarnaamme.  Room. 10:6–8. 

Tässä annetaan meille seuraava kallis opetus: Jos tahdot saada 
omaksesi Kristuksen ja hänen mukanaan Jumalan edessä kelpaavan 
vanhurskauden, ei sinun tarvitse epäröiden kysyä: kuinka minä voin 
nousta taivaaseen tuomaan Kristusta alas?, tahi: kuinka minä voin 
astua alas syvyyteen nostamaan Kristusta kuolleista?, vaan saat sa-
noa aivan turvallisesti: minulla on sana, joka antaa minulle uskon 
Kristukseen. Tämä sana minulla on Raamatussani. Tätä sanaa minul-
le saarnataan. Tämä sana on sydämessäni — minä uskon sen. Tämä 
sana on suussani — minä tunnustan sen. Aivan, aivan lähellä tämä 
sana on ja se on omani. Yhtä lähellä ja yhtä oma on minulle Kristus 
ja hänen mukanaan Jumalan edessä kelpaava vanhurskaus. Juuri näin 
saat siis uskoa ja sanoa, sillä Kristus on sanaansa asettanut itsensä ja 
hankkimansa vanhurskauden, jonka turvissa voit kestää Jumalan 
edessä. Sinun ei tarvitse valittaen laulaa, kuten eräs uudenaikainen 
runoilija: 

»Sydän täynnä tuskaa, vaivaa huudan: miss' on Jeesuksein? 
En saa lepoa, en rauhaa, ennen kuin näen Jeesuksein.  
Mistä saisin kyyhkynsiivet joka hetki lentääksein  
Yli kukkulain ja vuorten sinne, miss' on Jeesuksein?». 

Päinvastoin voit riemuita ja sanoa: Sinä, Herra, olet sanassasi. 
Sieltä sinut varmasti löydän! 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus, rakas Vapahtajani. Sinä olet van-
hurskauteni, jonka turvissa minä, kurja syntinen, voin kestää Juma-
lan edessä. Sinä olet elämäni ja autuuteni. Sinä olet omani! Sinä olet 
asettanut itsesi ja kaiken autuutesi sanaan ja siinä sinä tulet minua 
aivan lähelle — aivan sydämeni syvyyteen ja jäät varmaksi, iankaik-
kiseksi omaisuudekseni. Minä kiitän sinua tästä suuresta armostasi, 
suloisuudestasi ja ystävyydestäsi. Auta minua, Herra Jeesus, Pyhällä 
Hengelläsi, että aina tarttuisin sinuun enkä koskaan luopuisi sinusta! 
Aamen. 

14.12.  
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T i i s t a i  

Kasteen kautta  
Te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuk-
sessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuk-
sen päällenne pukeneet.  Gal. 3:26,27. 

Kristus ja hänen pelastuksensa tulee omaksemme yksinomaan 
uskon kautta, ja sen kautta me tulemme Jumalan lapsiksi aikaa ja 
iäisyyttä varten. Siksi Pyhä Henki sanoo uskoville kristityille: »Te 
olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa». 
Kuitenkaan ei uskolla ole tällaista voimaa sen tähden, että se muka 
on kristittyjen jalo hyve ja kaunis, hyvä teko, vaan sen tähden, että se 
ei ole mitään muuta kuin Jumalan lahjan vastaanottamista. Jumala 
tulee ensin ja antaa meille Kristuksen ja hänen pelastuksensa, sitten 
me otamme vastaan Kristuksen ja hänen pelastuksensa, toisin sanoen 
uskomme häneen. Samoin kuin Jumala antaa meille Kristuksen ja 
hänen pelastuksensa sanassa, samoin hän tekee myös Pyhässä kas-
teessa. Sana ja kaste kuuluvat yhteen. Kasteessa Jumala on upottanut 
meidät Kristukseen ja hänen hankkimaansa pelastukseen, niin että 
autuuden ja armon virta tulvii ylitsemme. Kasteessa Jumala on ver-
honnut meidät, kadotetut syntiset Kristuksella aivan kuin autuuden 
vaatteella ja vanhurskauden puvulla. Tällaista Jumalan rakkautta 
meidän tulee halusta ja mielellämme ottaa vastaan ja sanoa: Rakas 
taivaallinen Isä, kiitos olkoon sinulle tästä lahjastasi! — Tällaista on 
uskominen. Sen kautta on todella meidän omanamme Kristus ja hä-
nen pelastuksensa. 

Kasteessa Kristus ja hänen hankkimansa pelastus on tullut myös 
sinulle, kristittyni. Katsele nyt uskossa kastettasi ja sitä, mitä Jumala 
siinä on sinulle lahjoittanut ja sano: »Minä olen Jumalan lapsi uskon 
kautta Kristukseen Jeesukseen, sillä minä olen kastettu ja olen Kris-
tuksen päälleni pukenut.» Näin uskoen ja tunnustaen kestät Jumalan 
edessä aivan varmasti ajassa ja iankaikkisuudessa. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Sinä olet se autuuden- ja armon-
virta, johon olen kasteessa upotettu. Sinä olet se autuuden vaate ja 
vanhurskauden puku, joka kasteessa on puettu ylleni. Näin minä us-
kon, Herra Jeesus. Pidä minua tässä uskossa lujana! Auta minua, että 
aina vetoaisin kasteeseeni kaikkea synnin-, kuoleman- ja helvetin-
pelkoa vastaan! Sinä, Herra, et peruuta lahjaasi, jonka olet minulle jo 
Pyhässä kasteessani antanut. Herra, Sinuun minä turvaan. Aamen. 

15.12.  
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K e s k i v i i k k o  

Ripissä  
Daavid sanoi Naatanille: »Minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan». 
Naatan sanoi Daavidille: »Niin on myös Herra antanut sinun syntisi 
anteeksi; sinä et kuole».  2 Sam. 12:13. 

Kun sinä Daavidin tavoin katuvana ja armoa isoavana tunnustat 
syntisi, mistä tulee silloin profeetta, joka Herran nimessä antaa sinul-
le syntisi anteeksi ja tekee sinut varmaksi iankaikkisesta elämästä? 
Tai mistä löydät itse Herran Jeesuksen, joka näin voisi sinua lohdut-
taa? — Selitämme tätä sinulle. 

Kristillisessä seurakunnassa on käytännössä synnintunnustus ja 
synninpäästö eli rippi. Siinä sinä tunnustat rippi-isälle eli kutsutulle 
sananpalvelijalle syntisi aivan kuin itse Jumalalle. Kun sitten rippi-
isä lausuu sinulle synninpäästön eli anteeksiantamisen Herran ni-
meen, on se yhtä voimakasta ja varmaa, myös taivaassa, kuin jos ra-
kas Herrasi Kristus itse toimisi kanssasi eikä sinun tule epäillä, vaan 
saat vakaasti uskoa, että syntisi ovat tämän päästön kautta Jumalan 
edessä taivaassa anteeksi annetut. Sillä näin luemme Johanneksen 
evankeliumissa: »Herra Jeesus puhalsi opetuslastensa päälle ja sanoi 
heille: Ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille 
ne ovat anteeksi annetut». Tällä tavalla Herra Jeesus on antanut us-
koville opetuslapsilleen vallan antaa syntejä anteeksi, ja näin ovat 
synnit todella anteeksi annetut. Tätä valtaa uskovat opetuslapset kus-
sakin seurakunnassa julkisesti käyttävät niiden sananpalvelijain 
kautta, jotka he ovat kutsuneet. Ripissä siis Herra Kristus itse on to-
tisesti läsnä ja lausuu kutsutun sananpalvelija suun kautta sinulle 
syntiesi anteeksiantamuksen ja vakuuttaa omaksesi iankaikkisen 
elämän. Mikä armo, mikä lohdutus tämä onkaan! Aukaise vain us-
konsilmät ja näe, kuinka armollisena ja lähellä Vapahtajasi on sinua. 
Lohduta itseäsi hänen armollaan. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Minulla, kurjalla syntisellä, armoa 
isoavalla ihmisellä on yhtä suuri armo ja lohdutus kuin Daavidilla-
kin. Sinä, rakas Vapahtajani lausut minulle sananpalvelijasi kautta 
täyden päästön kaikista synneistäni. Ja tällaisen armon ja lohdutuk-
sen saan niin usein kuin vain haluan, sillä sinun armolähteesi ei eh-
dy. Sen tähden kiitän sinua kaikesta sydämestäni. Vedä minua, kur-
jaa syntistä Pyhällä Hengelläsi, että tulen uudelleen ja uudelleen ot-
tamaan armoa armon lisäksi sinulta, joka olet aina läsnä oleva, ar-
mollinen ja korkeasti ylistetty Vapahtajani. Aamen. 

16.12.  
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T o r s t a i  

Herran Pyhän ehtoollisen kautta  
Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi ope-
tuslapsillensa ja sanoi: »Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumii-
ni». Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: »Juokaa tästä 
kaikki; sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä 
vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.»  Matt. 26:26–28. 

Näillä sanoilla asetettiin Pyhä ehtoollinen, jota kristittyjen tulee 
aina viettää siihen asti, kuin Herra Jeesus tulee tuomiolle. Sillä Pyhä 
Henki sanoo apostoli Paavalin kautta: »Niin usein kuin te syötte tätä 
leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen 
asti kuin hän tulee» (1 Kor. 11:26). Samoin kuin sanassa, kasteessa 
ja ripissä, Herra Jeesus tulee myös Pyhässä ehtoollisessa meidän 
luoksemme ja tuo meille hankkimansa pelastuksen, nimittäin syntien 
anteeksiantamuksen, elämän ja autuuden. Miten selvästi tuleekaan 
rakas Vapahtajamme luoksemme tämän kurjan maan päällä juuri 
Pyhässä ehtoollisessaan, näkymättömänä tosin, mutta silti olennolli-
sesti ja todellisesti! Pyhässä ehtoollisessa hän antaa meille leivässä 
ja viinissä ruumiinsa ja verensä, ruumiinsa, joka oli annettu edes-
tämme kuolemaan, ja verensä, joka oli vuodatettu meidän edestäm-
me syntien anteeksiantamiseksi. Ja hän antaa Pyhässä ehtoollisessa 
ruumiinsa ja verensä kaikkien lujimpana ja varmimpana panttina 
meille lahjoitetusta syntien anteeksiantamuksesta, elämästä ja ian-
kaikkisesta autuudesta. Mitä enempää hän voisikaan tehdä? Miten 
voisikaan hän tulla luoksemme läheisemmin ja ystävällisemmin? 
Kuinka tuleekaan nyt meidän kurjien, mutta korkeasti armoitettujen 
syntisten rientää hänen luokseen, kun hän näin armollisena tulee 
meidän luoksemme. Ottakaamme sydämen halulla vastaan hänet ja 
hänen kalliit lahjansa! 

Rukoilkaamme. Rakas Herra Jeesus! Todellakaan et ole jättänyt 
minua tänne yksin vaeltamaan, vaan sinä tulet luokseni ja annat itse-
si omakseni Pyhässä ehtoollisessa kaikkein ihmeellisimmällä tavalla, 
että minä, kurja syntinen, tulisin sinun kauttasi autuaaksi. Sinä täytät 
minut armosi runsaudella. Iäisen elämän ruuaksi ja juomaksi sinä 
annat minulle ruumiisi ja veresi! Tällä tavalla sinä tahdot tehdä mi-
nut uskossa lujaksi ja rohkaista sydämeni sillä, että sinä varmaan viet 
minut perille iankaikkiseen elämään. Rakas Herrani! Kuinka voisin-
kaan pysyä loitolla sinusta, kun sinä niin ystävällisesti kutsut ja huu-
dat minua luoksesi! Vedä minua Pyhän Henkesi kautta sinun armosi 
omistamiseen! Aamen. 

17.12.  



Kolmas adventtiviikko 

 28 

 
P e r j a n t a i  

Hän on aina meidän kanssamme  
Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun 
asti.  Matt. 28:20. 

Näin ylösnoussut Vapahtaja lausui sille uskovien joukolle, jonka 
hän yhdentoista apostolin kanssa oli koonnut eräälle Galilean vuorel-
le. Mutta sanalla »teidän» hän tarkoittaa kaikkia opetuslapsiaan ja 
uskoviaan maailman loppuun asti. Hän tulee luoksemme sanassaan 
ja sakramenteissaan ja on kanssamme joka päivä. Mutta vain sanas-
saan ja sakramenteissaan hän tekee itsensä meille tunnetuksi, ja niis-
sä meidän on tartuttava häneen ja hänen hankkimaansa pelastukseen. 
Hän on kanssamme joka päivä ja hänellä on mukanaan suuri armo, 
suuri rakkaus ja uskollisuus. Hän ei anna omiensa olla yksin tässä 
pahassa maailmassa. Hän ei anna meidän olla orpoina. Hän on mei-
dän kanssamme. Ole kiitetty, Herra Jeesus! 

Mutta mitä hän sen lisäksi tahtoo toimittaa tällä meidän kans-
samme olemisellaan? Hän tahtoo meidän puheemme ja todistuk-
semme kautta voittaa yhä enemmän ihmisiä autuaalliseen valtakun-
taansa ja pitää kaikki omansa uskossa loppuun asti, että me pelas-
tuisimme. Juuri tämä on hänen päätarkoituksensa. Ja tämä onkin 
kaikkein kallein asia. Mitä auttaa meitä nimittäin kaikki muu, joll-
emme pysy uskossa ja pelastu! Tätä varten hän hallitsee koko elä-
mämme niin, että kaikki meitä palvelee. Hän, kaikkivaltias ja aivan 
laupias Vapahtajamme, on kanssamme joka päivä. Hän hoitaa meitä 
äärettömän paljon hellemmin kuin oma äitimme. Hän on antanut 
käskyn enkeleillensä meistä varjelemaan meitä kaikilla teillämme. 
Mutta sen lisäksi Herra itse lupaa olla omiensa kanssa. Hän on kans-
samme nukkuessamme ja valvoessamme, itkiessämme ja nauraes-
samme, harhaillessamme ja pelätessämme, huutaessamme ja häntä 
kaivatessamme. Hän on kanssamme joka päivä ja varjelee meitä pi-
meyden ruhtinasta, maailmaa ja meitä itseämme vastaan — meidän 
pahaa sydäntämme vastaan, joka tahtoo aina kulkea harhateitä. Hän 
on kanssamme joka päivä, kunnes vihdoin olemme hänen luonaan 
iankaikkisesti. 

Rukoilkaamme. Ole kiitetty, Herra Jeesus, siitä, että olet joka 
päivä kanssani! Minä iloitsen tietäessäni olevani sinun kädessäsi ja 
varjeluksessasi, sinun suojassasi ja turvassasi. Pysy luonani äläkä 
jätä minua milloinkaan yksin! Varjele minua niin kuin silmäterääsi! 
Minä jätän itseni kokonaan sinun uskollisiin Vapahtajan-käsiisi. Yk-
sin en voi löytää taivaan tietä enkä suojella itseäni vihollisiani vas-
taan. Mutta sinä olet kanssani. Ole kiitetty, Herra Jeesus! Aamen. 

18.12.  
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L a u a n t a i  

Erityisesti kun kuolemme  
Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan 
Jumalan oikealla puolella.  Apt. 7:56. 

Kun tulee kuolinhetkemme, silloin me joudumme tuohon suu-
reen ratkaisukohtaan, jota lääkärit nimittävät sairaustapausten kään-
nekohdaksi. Siinä taudin kulku muuttuu joko elämäksi tai kuolemak-
si. Se, joka kuolinhetkellään on uskomassa Kristukseen, pelastuu, 
mutta epäuskoinen joutuu kadotukseen. Ja juuri kuolinhetkellämme, 
joka on tärkein ratkaisun hetki, me olemme kaikkein heikoimmat ja 
kykenemme itse toimimaan kaikkein vähimmän. Silloin, kun me 
olemme kaikkein heikoimmat, odottaa paha vihollinen sopivaa het-
keä tehdäkseen viimeisen ja voimakkaimman hyökkäyksensä. Entä 
sitten? — Katsokaamme Stefanuksen kuolinhetkeä. Kun hän huoma-
si sen tulevan, hän oli täynnä Pyhää Henkeä, kiinnitti katseensa tai-
vaaseen ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan 
oikealla puolella. Samassa hän lausui: »Katso, minä näen taivaat 
auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella» Hän 
näki, että hänen Vapahtajansa Jeesus oli hänen luonaan ja oli autta-
massa häntä. — Ja nyt sanon sinulle, kristitty, että juuri silloin, kun 
eniten tarvitset Vapahtajaa, hän myöskin on lähimpänä sinua autta-
massa. Silloin, kun sinä olet heikko, on hänen voimansa oleva sinus-
sa. Näin olet voittava kaikki, kaikki kuoleman kauhut. Se on aivan 
varmaa. — Mutta älköön kukaan siirtäkö kääntymistään siihen het-
keen, jolloin sydämensä lakkaa lyömästä ja ajatuksensa pysähtyy 
liekin tavoin, joka lepattaen huojuu sinne tänne ja sitten sammuu. Ei, 
vaan tänä päivänä, kun olet elossa, muuta mielesi! Pakene nyt Jee-
suksen turviin, että hän kuolinhetkelläsi tuntee sinut omakseen ja 
auttaa sinua. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Auta minua sanallasi ja Pyhällä 
Hengelläsi, että nyt ja aina uskoisin sinuun ja olisin omasi! Ja kun 
tulee viime hetkeni, silloin vahvista minua uskollinen Vapahtaja, ja 
suojele minua pimeyden ruhtinasta vastaan ja ota minun henkeni 
luoksesi, niin kuin otit luoksesi Stefanuksen hengen. Niin sinä olet 
tekeväkin, sinä tosi Vapahtaja, joka sanot lampaistasi: »Minä annan 
heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryös-
tä heitä minun kädestäni». Totisesti niin olet tekevä, Herra Jeesus! 
Aamen. 

19.12.  
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N e l j ä s  a d v e n t t i s u n n u n t a i  

Ajan täyttyessä  
Mutta kun aika oli täytetty —.  Gal. 4:4. 

 
Nyt me puhumme siitä ajasta, jolloin Jumala iankaikkisen neu-

vonsa mukaan alkoi toteuttaa kaikki lupaukset ja ennustukset, jotka 
koskivat Vapahtajamme ihmiseksi tulemista. Neljätuhatta vuotta us-
kova seurakunta oli odottanut tätä aikaa. Kuinka usein tapaamme-
kaan Vanhassa Testamentissa tällaisia huudahduksia ja huokauksia: 
»Voi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas!» Kuinka usein 
siellä huolestuneina ja ikävöiden kysytään: »Vartija, miten pitkälle 
yö on kulunut? Vartija, miten pitkälle yö on kulunut?» Ennustusten 
ja lupausten tähdet loistivat liian kirkkaasti ja selkeästi ja täyttivät 
valollaan yön, mutta yö oli sittenkin yötä. Aamuruskoa ei vielä nä-
kynyt taivaanrannalla eikä sitä seuraavaa aurinkoa, iäistä ar-
monaurinkoa. Uskovien suku toisensa jälkeen koottiin isiensä luo 
odottavana, toivovana ja luottaen ajan täyttymiseen. Eikä tämä odo-
tus, toivo ja luottamus ollut raukeava tyhjiin, sillä täyttymyksen aika 
tuli. Se on tullut. Apostoli Paavali sanoo Pyhässä Hengessä: »Mutta 
kun aika oli täytetty». Hän puhuu siitä, mikä todella on tapahtunut. 
Aamurusko on tullut, aurinko on noussut — noin kaksituhatta vuotta 
sitten. Nykyään elävä uskova seurakunta katselee uskossa taakseen 
ja näkee lupausten täyttyneen ja puhkeaa laulamaan: Halleluja! Kris-
tus on tullut. Kaikki Jumalan lupaukset ovat hänessä niin ja aamen. 
Jumala olkoon kiitetty. Jumala pitää aina lupauksensa. Niin hän on 
pitävä vielä täyttymättä olevat lupauksensakin, jotka koskevat Her-
ramme Kristuksen iankaikkista valtakuntaa, kunnian valtakuntaa. Ei 
mikään lupaus jää toteutumatta. Mutta odotuksemme aikana kestä-
käämme lujina hänen sanansa turvissa! 

 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Sinä olet pitänyt lupauk-
sesi ja lähettänyt Poikasi, meidän Vapahtajamme. Aurinko on nous-
sut ja loistaa meille sanassasi. Siitä me iloitsemme. Oi taivaallinen 
aurinkoni, Jeesus, minun Herrani, loista sydämeeni ja karkota sieltä 
pois kaikki pimeys ja yö! Oi sinä Isän ja Pojan Henki, suo minun 
elää ja kuolla uskossa ja sen jälkeen iloisena nousta kuolleista ja 
mennä iankaikkiseen elämään. Aamen. 

20.12.  
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Iloitse, kristikansa,  
Nyt armon juhlana,  
Kun tullut taivaastansa  
On sulle auttaja.  
Hän alhainen on vaan,  
Mut voimallansa valta  
Jo murtuu saatanalta  
Ja raukee kokonaan. 
 
Ei etsimään hän tullut  
Maan päältä valtikkaa.  
On hällä aina ollut  
Vallassaan taivas, maa.  
Mut valtasuuruuttaan  
Ei tahtonut hän näyttää,  
Vaan Isän tahdon täyttää  
Hän tahtoi kuolollaan. 
 

Te Häntä palvelkaatte,  
Maan suuret, mahtavat.  
Vain hältä armon saatte  
Ja kruunut kirkkaimmat. 
Vaan valtaa, kunniaa  
Ken etsii ainoastaan  
Ja Kristusta on vastaan,  
Se taivaan kadottaa. 
 
Te työtä tekeväiset  
Ja raskautetut,  
Te köyhät, itkeväiset  
Ja maahan poljetut,  
Nyt ilovirtenne  
Veisatkaa kuninkaalle,  
Autuuden ruhtinaalle,  
Hän ain on turvamme. 
 

Hän kohta ilmestyvä  
On kunniassansa,  
Ja murehenne syvä  
On iloks muuttuva.  
Siis, lamput kädessä,  
Nyt rientäköön jo vastaan  
Kaikk' kansa ruhtinastaan.  
Hän on jo lähellä. 
 

Michael Schirmer – Elias Lönnrot  VK 1938   6:1–5. 



Neljäs adventtiviikko 

 32 

 
M a a n a n t a i   

Kristuksen edelläkävijän tulo ilmoitetaan  
Katso, minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun 
eteeni.  Mal. 3:1. 

Välittömästi ennen Kristusta oli tuleva sanansaattaja ja saarnaa-
ja, joka oli valtavalla parannussaarnallaan valmistava hänelle tien 
ihmissydämiin. Tästä puhuu kolme eri kertaa uusiutunut ennustus 
(Jes. 40:3–5; Mal. 3:1; 4:5,6). Ja kun Jumala ihmeellisellä tavalla 
antoi ilmoittaa, että tämä tienvalmistaja ja edelläkävijä nyt oli synty-
vä, silloin näkyi tuon aamuruskon ensi kajastus, joka ennusti päivän 
koittavan, kaiken ennustuksen täyttymispäivän. Katsokaamme, miten 
se tapahtui. 

Kuningas Herodeksen aikana eli Juudean maassa pappi, nimeltä 
Sakarias. Ja hänen vaimonsa nimi oli Elisabet. He olivat molemmat 
sydämeltään hurskaita. Mutta heillä ei ollut lasta ja he olivat nyt jo 
iäkkäitä. Eräänä päivänä, kun Sakariaan tuli suitsuttaa temppelissä ja 
kansanjoukko rukoili temppelin esikartanossa, ilmestyi hänelle Her-
ran enkeli seisoen suitsutusalttarin oikealla puolella. Hänet nähdes-
sään Sakarias peljästyi. Mutta enkeli sanoi hänelle: »Älä pelkää, Sa-
karias, sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on syn-
nyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes. 
Ja hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen 
syntymisestään. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä; viiniä ja vä-
kijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty Pyhällä Hengellä ha-
masta äitinsä kohdusta. Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Her-
ran, heidän Jumalansa tykö. Ja hän käy hänen edellään Eliaan hen-
gessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja 
tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimit-
taaksensa valmistetun kansan». — Sakarias sanoi: »Kuinka minä 
tämän käsittäisin? Sillä minä olen vanha, ja minun vaimoni on iälli-
seksi tullut». Enkeli vastasi: »Minä olen Gabriel, joka seison Juma-
lan edessä, ja minä olen lähetetty puhumaan sinulle ja julistamaan 
sinulle tämän ilosanoman. Ja katso, sinä tulet mykäksi etkä kykene 
mitään puhumaan siihen päivään saakka, jona tämä tapahtuu, sen 
tähden ettet uskonut minun sanojani, jotka käyvät aikanansa toteen». 
Ja Sakarias jäi mykäksi siihen päivään asti, jona hänen poikansa Jo-
hannes oli syntyvä (Luuk. 1:5–25). 

Rakkaat kristityt! Kääntäkää täydellä todella silmänne ja sydä-
menne tuohon aikaan, jolloin Jumalan suloiset ihmetyöt meidän iäi-
seksi autuudeksemme tapahtuivat. 

21.12.  
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Rukoilkaamme. Laupias Jumala. Sinä olet pitänyt sanasi, jonka 
olet puhunut profeettain kautta ja antanut koittaa autuuden päivän, 
jonka valossa minä nyt saan iloita ja kiittää sinua kaikesta sydämes-
täni. Minä rukoilen sinua: suo tämän tekosi olla silmieni valona ja 
sydämeni ilona, että uskoni olisi vakaa eikä perustuisi omaan har-
tauteeni, vaan sinun armolliseen tekoosi ja sanaasi, joka on yhtä 
muuttumaton ja luja kuin sinä itse, korkeasti ylistetty Jumalani! 
Aamen. 

 
 
 
 
 
 
 

Nyt kiitos Herran olkohon,  
Kansaansa etsinyt hän on  
Ja Israelin säästänyt,  
Sen tuomiosta päästänyt. 
 
Hän lähettänyt armossaan  
On Johanneksen maailmaan,  
Hän että eteen ihmisten  
Valmistais tietä Kristuksen. 
 
Ja saattais kansan saarnallaan  
Autuuden tietä tuntemaan, 
Se että synnit anteeks sais  
Ja elämänsä parantais. 
 

Sen Herran armo tehnyt on  
Ja hyvyytensä verraton.  
Näin ompi päivän koitto nyt  
Ylhäältä meitä etsinyt. 
 
Ne, jotka kuolon varjossa  
On olleet synnin vankeina,  
Ne valon kirkkaan nähdä saa,  
Ne Kristus rauhaan johdattaa. 
 
Siis olkoon kiitos Isälle 
Ja Jeesukselle, Pojalle,  
Hengelle myöskin ainainen  
Nyt kautta maan ja taivasten. 
 

Hemminki Maskulainen, VK 1938  411:1–6.
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T i i s t a i  

Kristuksen tulo ilmoitetaan  
Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle 
nimen: Immanuel.  Jes. 7:14. 

Kuudentena kuukautena sen jälkeen kuin enkeli oli ilmestynyt 
Sakariaalle, lähetti Jumala enkeli Gabrielin erääseen Galilean kau-
punkiin, jonka nimi oli Nasaret, neitsyen luo, joka oli kihlattu Joosef 
nimiselle miehelle, hänkin Daavidin huoneesta ja suvusta; ja neitsy-
en nimi oli Maria. Tullessaan sisälle hänen luoksensa enkeli sanoi: 
»Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi.» Mutta tämän näh-
dessään Maria hämmästyi kovin hänen puheestaan ja mietti, mitä 
tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle: »Älä 
pelkää, Maria: sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, 
sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinun on annettava hänelle 
nimi Jeesus. Hän on oleva suuri ja hänet pitää kutsuttaman Kor-
keimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen 
isänsä, valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas 
iankaikkisesti, ja hänen valtakannallansa ei pidä loppua oleman». 
Silloin Maria sanoi enkelille: »Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä 
en miehestä mitään tiedä?» Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: »Pyhä 
Henki tulee päällesi ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sen tähden 
myös se Pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. Ja 
katso, sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa 
vanhalla iällään, ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin 
hedelmättömäksi; sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta». Silloin 
Maria sanoi: »Katso, minä olen Herran palvelijatar; tapahtukoon 
minulle sinun sanasi mukaan». Ja enkeli lähti hänen tyköänsä (Luuk. 
1:26–38). — Näin yllä oleva ennustus täyttyi. Jumalan iankaikkinen 
Poika oli tullut ihmiseksi neitsyt Mariassa, siinnyt Pyhästä Hengestä. 

 
Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Minä kiitän 

sinua sanomattomasta armostasi, kun olet muistanut meitä, kurjia 
syntisiä lähettämällä Poikasi meidän lihaamme ja antamalla hänen 
tulla ihmiseksi meidän tähtemme. Minä rukoilen sinua: valaise mi-
nua Pyhällä Hengelläsi, jotta lohduttaisin itseäni hänen ihmiseksi 
tulemisellaan, kärsimisellään ja kuolemallaan, tuntisin ja vastaanot-
taisin hänet Herranani ja iankaikkisena Kuninkaanani ja hänen kaut-
taan sinun ja Pyhän Hengen kanssa iankaikkisesti eläisin ja autuaaksi 
tulisin. Aamen. 

 

22.12.  
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K e s k i v i i k k o  

Maria ja Elisabet — uskon esikuva  
Autuas se, joka uskoi. Luuk. 1:45. 

Niihin aikoihin, jolloin enkeli Gabriel oli ilmoittanut neitsyt Ma-
rialle tuon suuren asian, nousi tämä ja kulki kiireesti Galilean Nasa-
retista siihen Juudan kaupunkiin, jossa Sakarias ja Elisabet asuivat. 
Ja hän meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia. Ja tapahtui, kun 
Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, että lapsi hypähti hänen koh-
dussaan. Ja Elisabet tuli täyteen Pyhää Henkeä ja puhkesi puhumaan 
kovalla äänellä ja sanoi: »Siunattu sinä vaimojen joukossa, ja siunat-
tu sinun kohtusi hedelmä! Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että mi-
nun Herrani äiti tulee minun tyköni? Sillä katso, kun tervehdyksesi 
ääni tuli korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani. Ja autuas 
se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Her-
ralta». Silloin myös Maria tuli täyteen Pyhää Henkeä, puhkesi pu-
humaan ja viritti tuon ihanan kiitosvirren, jonka voit lukea Raama-
tustasi ja joka alkaa näillä sanoilla: »Minun sieluni suuresti ylistää 
Herraa, ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani». Ja 
Maria oli Elisabetin luona noin kolme kuukautta ja palasi jälleen 
kotiinsa (Luuk. 1:39–56). 

Rakas kristitty. Minä en tunne toista kertomusta, joka huokuu 
niin ihanaa kristityn uskoa kuin tämä. Mieti toki: Elisabet kutsuu 
Mariaa nimellä: minun Herrani äiti! Hän ylisti Mariaa autuaaksi, hän 
ylisti hänen kohtunsa hedelmää. Hän oli täynnä uskoa Vapahtajaan, 
täynnä iloa tästä Vapahtajasta. Ja Maria täynnä autuasta ihastusta 
kiitti Jumalaa, joka nyt oli tullut hänen Vapahtajakseen — ja lapsek-
seen. Ja itse syntymätön Johannes täyttyi, kuten enkeli oli sanonut, 
Pyhällä Hengellä äitinsä kohdussa ja tervehti Vapahtajaa. Autuaita, 
todella autuaita nämä uskovaiset! Suokoon Jumala meille Pyhän 
Henkensä, että mekin tulisimme yhtä täyteen uskoa ja oikeaa iloa. 

Rukoilkaamme. Uskollinen Jumala. Minun täytyy valittaa sinulle 
sydämeni surkeaa tilaa. Minähän kyllä sinun armosi kautta uskon 
sinuun, rakas Vapahtajani Jeesus Kristus, mutta minun kurja, synti-
nen sydämeni on niin kuiva, taipuva maallisiin, mutta hidas taivaalli-
siin. Jumala, Pyhä Henki, sinä ainoa voimani, sytytä sanallasi uskon-
liekki sydämessäni palamaan, jotta jumalallinen tuli minussa leimu-
aisi näkyen sydämellisessä ilossa ja riemussa ja suuressa rakkaudes-
sa Vapahtajaani kohtaan. Aamen. 

23.12.  
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J o u l u a a t t o  

Edelläkävijän syntymä  
Meidän puoleemme katsoo aamun koitto korkeudesta, loistaen meil-
le, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa, ja ohjaten mei-
dän jalkamme rauhan tielle.  Luuk. 1:78,79. 

 

Elisabet synnytti pojan ja iloitsi siitä suuresti, samoin myös hä-
nen naapurinsa ja sukulaisensa. Kahdeksantena päivänä he tulivat 
ympärileikkaamaan lasta ja tahtoivat antaa hänelle hänen isänsä mu-
kaan nimen Sakarias. Mutta hänen äitinsä sanoi: »Ei suinkaan, vaan 
hänen nimensä on oleva Johannes». Ihmeissään he kysyivät asiaa 
isältä. Tämä pyysi taulua ja kirjoitti: »Johannes on hänen nimensä». 
Ja kohta hänen suunsa aukeni, ja täynnä Pyhää Henkeä hän ennusti 
ja sanoi: »Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä hän on katso-
nut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen ja kohottanut 
meille pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin huoneesta — niin 
kuin hän on puhunut hamasta ikiajoista pyhäin profeettainsa suun 
kautta — pelastukseksi vihollisistamme ja kaikkien niiden kädestä, 
jotka meitä vihaavat, tehdäkseen laupeuden meidän isillemme ja 
muistaakseen pyhän liittonsa, sen valan, jonka hän vannoi Aabraha-
mille, meidän isällemme; suodakseen meidän, vapahdettuina vihol-
listemme kädestä pelkäämättä palvella häntä pyhyydessä ja vanhurs-
kaudessa hänen edessään kaikkina elinpäivinämme». — Ja lapseen 
kääntyen hän sanoi: »Ja sinä, lapsukainen, olet kutsuttava Korkeim-
man profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Herran edellä valmistaaksesi 
hänen teitään, antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen 
heidän syntiensä anteeksisaamisessa, meidän Jumalamme sydämelli-
sen laupeuden tähden, jonka kautta meidän puoleemme katsoo aa-
mun koitto korkeudesta, loistaen meille, jotka istumme pimeydessä 
ja kuoleman varjossa, ja ohjaten meidän jalkamme rauhan tielle» 
(Luuk. 1:57–79). 

24.12.  
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Rukoilkaamme. Herra Jeesus Kristus! Sinä olet aamun koitto 
korkeudesta, Isän iankaikkinen Poika, meidän valomme ja au-
tuutemme. Sinä olet ilmestynyt meille, jotka istumme pimeydessä ja 
kuoleman varjossa. Sinä olet valaissut meitä ja ohjannut jalkamme 
iäisen rauhan tielle. Sinussa, Herra Jeesus, meillä on pelastus, an-
teeksiantamus kaikista synneistämme. Oi meidän Jumalamme sydä-
mellistä laupeutta! Sinä olet pitänyt sanasi ja olet kohottanut meille 
pelastuksen sarven, joka on Herramme Jeesus Kristus, Daavidin Poi-
ka. Sinä olet hänen kauttaan lunastanut ja pelastanut meidät kaikista 
vihollisistamme, ja nyt me olemme sinun omiasi ja voimme palvella 
sinua iloisella lapsenmielellä koko elämämme ajan, kunnes otat mei-
dät luoksesi taivaalliseen kotiin. Kiitos ja ylistys olkoon sinulle, ar-
mollinen Jumala! Auta minua aina pysymään sinun sanassasi, jossa 
sinä ilmoitat meille koko pelastuksesi ja annat meille voimaa sen 
käsittämiseen uskossa. Aamen. 

 

 
On täyttynyt jo lupaus se Herran,  
Hän jonka kansallensa antoi kerran.  
Hän muisti liittoaan ja lapsiaan  
Ja tuli tänne meitä auttamaan. 
 
Vapaina vainoojista olla saamme,  
Siks pelvotta me häntä palvelkaamme  
Nyt pyhyydessä aina nöyrinä  
Tään kaiken elämämme päivinä. 
 

Johannes tietä tuli valmistamaan,  
Kristuksen saapumista julistamaan,  
Niin että anteeks' anto syntien  
Tois uskoville tunnon autuuden. 
 
On koitto ylhäältä jo noussut meille,  
Yön kuolonvarjoon kauas eksyneille.  
Oi, johda rauhan teille jalkamme,  
Taivaasta tänne tulit Herramme. 
 

Lauri Stenbäck – Elias Lönnrot  VK 1938  410:1 – 4. 
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J o u l u p ä i v ä  

Kristuksen syntymä  
Lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, ja hänen hartioil-
lansa on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen, Neuvonantaja, 
Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas. Jes. 9:5. 

Tämän ennustuksen täyttymistä kristikunta tänään juhlii. Joosef 
oli saanut enkelin kautta Jumalalta ilmoituksen, että hänen mor-
siamensa oli se neitsyt, josta Jesaja oli ennustanut (Jes. 7:14), ja hän 
oli Jumalan käskystä ottanut hänet luokseen. Mutta he asuivat Gali-
lean Nasaretissa ja Kristus oli Miikan ennustuksen (Miika 5:1) mu-
kaan syntyvä Betlehemissä. Ja tapahtui niinä päivinä, että maail-

manvaltiaalta, keisari Augustukselta lähti käsky, että kaikki maailma 

oli verolle pantava. Tämä verollepano oli laadultaan ensimmäinen. 

Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa. 

Niin Joosefkin lähti Marian, kihlatun morsiamensa kanssa Betlehe-

miin, Daavidin kaupunkiin, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua. 

Ja kun he olivat siellä, tuli Marian synnyttämisen aika. Ja hän syn-

nytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, kos-

ka heillä ei ollut sijaa majatalossa (Luuk. 2:1–7). 

Kristityt! Meille tämä lapsi on syntynyt, meille tämä poika on 
annettu — Vapahtajaksi. Köyhänä hän makasi seimessä, mutta hä-
nen hartioillaan oli taivaan ja maan herraus. Eikö tämä ole ihmeellis-
tä! Mutta tämä lapsi on itse »ihmeellinen», sillä hän on Jumala ja 
ihminen ja yliluonnollisella tavalla siinnyt ja syntynyt. Tämä lapsi 
on neuvonantaja, joka itsensä kautta hankki neuvon meille kadote-
tuille ja tuomituille syntisille, jotka olemme neuvottomat ja avutto-
mat. Hän on sankari, väkevä Jumala, joka polki rikki perkeleen pään 
ja lunasti meidät. Hän on meidän, lunastamiensa, iankaikkinen Isä; 
hänen autuaita lapsiaan saamme olla täällä ajassa ja siellä iankaikki-
sesti. Hän on rauhanruhtinas. Hänen valtakuntansa alamaisilla on 
rauha sydämessä ja omassatunnossa, kunnes iäisen rauhan virrat hei-
dät loppumattomasti virvoittavat. Oi, kalliit kristityt. Omistakaa us-
kossa tämä lapsi! 

25.12.  
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Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Minä kiitän 
sinua, että suuressa armossasi ja laupeudessasi olet antanut ainosyn-
tyisen Poikasi tulla meidän veljeksemme ja että hän on armollisesti 
auttanut meidät synneistä ja iankaikkisesta kuolemasta. Minä rukoi-
len sinua; valaise sydäntäni Pyhällä Hengelläsi, jotta minä kiittäisin 
sinua tästä suuresta armostasi, sillä itseäni lohduttaisin kaikessa hä-
dässä ja ahdistuksessa ja näin rakkaan Vapahtajani kautta saisin ian-
kaikkisen autuuden. Aamen. 

 

 
Oi armon lähde autuas,  
Elämän suuri ruhtinas,  
Sä taivaan kirkas aamunkoi,  
Sinulle virtemme nyt soi. 
 
Sinulle kiitos, kunnia,  
Jumalan Poika armoisa,  
Kun viimein tänne saimme sun,  
Vieraamme kauan kaivatun. 
 
Jo aivan alkuajoista  
Sua ikävöitiin halulla.  
Näin huokasivat hurskahat  
Es’isämme ja profeetat. 
 
Ah, kun jo tulis Herramme  
Katkaisemahan kahleemme,  
Omilleen tuomaan apua, 
Niin Israel sais iloita. 
 

Nyt saavuit, Vapahtajani,  
On seimen oljet vuoteesi.  
Sä, pieni, kaikki korotat,  
Alaston, sielut vaatetat. 
 
Mä täynnä saastaa, syntiä,  
En elänyt kuin käskit sä,  
Mut siksi tänne tulitkin,  
Synneistä että pääsisin.  
 
Siis käännyn puolees pelvotta,  
Sä vapahdat mun tuskista.  
Sä murheen muutat riemuksi  
Ja elämäksi kuoloni. 
 
Sä autuuteni, iloni,  
Suo mun ain olla omasi.  
Mä tahdon Henkes avulla  
Sua ikuisesti palvella. 
 

Paul Gerhardt – Julius Krohn  VK 1938  22:1 – 8. 
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T o i n e n  j o u l u p ä i v ä  

Ensimmäinen joulunvietto  
Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asu-
vat kuoleman varjon laaksossa, niille loistaa valkeus.  Jes. 9:1. 

 

Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä lau-
maansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirk-
kaus loisti heidän ympärillään ja he peljästyivät suuresti. Mutta en-
keli sanoi heille: »Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille 
suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä 
syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. 
Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimes-
sä makaamassa.» Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaal-
lista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat: »Kunnia Jumalal-
le korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hä-
nellä on hyvä tahto!» — Ja kun enkelit olivat menneet paimenten 
luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa: »Menkäämme nyt 
Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra 
meille ilmoitti». Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joo-
sefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Ja kun he tämän olivat näh-
neet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. 
Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille 
puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sy-
dämessänsä. Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kai-
kesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin heille oli 
puhuttu (Luuk. 2:8–20). 

Tässä kertomuksessa mekin näemme taivaallisen valkeuden ja 
iäisen autuuden, sillä me näemme siinä Vapahtajan. Tässä täytyy 
kaiken pimeyden väistyä. Kaikki pelko muuttuu riemuksi. Etsi-
käämme Vapahtajaa sanasta — siinä hänet näemme — ja niin pää-
semme uskossa vakuutetuiksi siitä, että hän se on. Ja kertokaamme 
hänestä muille. Kätkekäämme mieleemme tämä sana ja tutkistel-
kaamme sitä sydämissämme. Ja kiittäkäämme ja ylistäkäämme Ju-
malaa iloiten hänen suuresta armostaan. 

26.12.  
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Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, armollinen ja laupias Jumala 
siitä, ettet ole jättänyt meitä, kurjia syntisiä ja kadotettuja ihmisiä, 
pimeyteemme, vaan olet lähettänyt meille Vapahtajan, tuon todelli-
sen, iankaikkisen valkeuden ja ilmituonut hänet sanassasi. Uskolli-
nen Jumala. Anna tämän valkeuden loistaa köyhään sydämeeni, jotta 
se tosi uskon valaisemana jatkuvasti kiittäisi ja ylistäisi sinua saman 
poikasi, Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. 
Aamen. 

 

 

 
Jeesus Kristus meille nyt  
Neitseestä on syntynyt.  
Ihmiseks on Jumala  
Tullut tänne taivaasta. 
 
Isot ihmeet taivahan  
Teki Henki Jumalan,  
Sana tuli lihaksi,  
Tänne ihmislapseksi. 
 
Ainut Poika Jumalan  
Tuli tänne vaivahan,  
Synnittä on syntynyt,  
Syntein tähden kärsinyt. 
 

Jumala ja ihminen,  
Auttajamme armoinen,  
Rauhan ompi rakkahan  
Tuonut luota Jumalan. 
 
Isän luota lähtenyt,  
Isän luona taas on nyt,  
Voitti vallat turmion,  
Taivaan aukaissut hän on. 
 
Isän on hän vertainen,  
Yhtä iankaikkinen,  
Hallitsee nyt Isänsä  
Oikealla kädellä. 
 

Jumalalle kunnia  
Olkoon korkeudessa,  
Maassa rauha, suosio,  
Hyvä tahto, sovinto. 
 

Ambrosius – Martti Luther – Hemminki Maskulainen  VK 1938  12:1–7. 
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S u n n u n t a i  j o u l u n  j ä l k e e n  

Jeesuksen ympärileikkaus  
Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikatta-
va, annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut, 
ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa.   Luuk. 2:21 

. 

Vanhan Testamentin ympärileikkaus merkitsi sitä, että jokainen 
ihminen on synnissä siinnyt ja syntynyt, Jumalan vihan alainen ja 
iankaikkisesti kadotettu, jollei hän ole lunastettu ja puhdistettu Ju-
malan verellä. Ja tämän ympärileikkauksen kautta Jumala lahjoitti 
ihmisille Kristuksen veren lunastavan ja puhdistavan voiman, veren, 
joka oli vuodatettava ajan täyttyessä. Ja siihen tuli uskovien aina 
turvata ja näin olla ja pysyä osallisina tästä armosta. Vanhan Testa-
mentin ympärileikkaus tarkoitti siis samaa kuin nyt Pyhä kaste. — 
Kun Jeesus-lapsi oli kahdeksanpäiväinen, ympärileikattiin hänetkin, 
vaikka hän oli synnitön. Mutta hänen päällään lepäsivät koko maa-
ilman synnit, ja hän oli tullut lain alaiseksi meidän tähtemme. Jee-
sus-lapseen nähden ympärileikkaus oli pantti ja pyhä vakuutus siitä, 
että koko maailma todella tulisi hänen verensä kautta lunastetuksi 
kaikista synneistään. Sen tähden hänelle annettiin ympärileikkausti-
laisuudessa nimi Jeesus, joka merkitsee lunastaja, vapahtaja, autu-
aaksitekijä. Ja tähän nimeen, tähän lapseen, tähän Lunastajaan, Va-
pahtajaan ja Autuaaksitekijään meidän on luotava katseemme elä-
mässä ja kuolemassa. Silloin olemme osalliset hänestä ja hänen 
hankkimastaan pelastuksesta. 

 

Rukoilkaamme. Sinä, Herra Jeesus, olet kantanut koko maailman 
synnin ja myös minun syntini, sinä olet sovittanut koko maailman 
synnin ja myös minun syntini verelläsi. Sinä olet Vapahtajani, Autu-
aaksitekijäni, Lunastajani, Jeesukseni. Minä rukoilen sinua: kirjoita 
tämä Jeesus-nimesi sydämeeni jotta se siellä aina valaisee ja loistaa 
elämässä ja kuolemassa. Aamen. 

27.12.  
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Oi Jeesus, synnyit maailmaan  
Neitseestä puhtahasta,  
Näin saavuit meitä auttamaan  
Synnistä, kuolemasta,  
Näit syntimme sä kauhean,  
Näit meidän vaivaan joutuvan,  
Liekkeihin kadotuksen. 
 
Et voinut rakkaudessas  
Katsella kurjuuttamme,  
Sen tähden päätit voimallas  
Taistella puolestamme.  
Et itseäs sä säästänyt,  
On siitä meillä voitto nyt,  
Toit elon kuolos kautta. 
 

Lupasit meitä armahtaa,  
Kaikille avun tuottaa,  
Niin että sulta turvan saa,  
Ken yksin sinuun luottaa.  
Siks minäkään en epäile,  
Näin teet sä myöskin minulle  
Sun lupaukses mukaan. 
 
Niin meitä, Jeesus, rakastit,  
Sä että jätit taivaan,  
Ja että meidät omistit  
Sä veljiksesi aivan.  
Siis mahdamme me iloita,  
Kun meidät itse Jumala  
Nyt ottaa lapsiksensa. 
 

Armosta tästä suuresta  
Nyt ota kiitoksemme,  
Kun autit meidät tuskasta  
Ja päätit orjuutemme.  
Siit' ilon sydämemme saa  
Ja kunnioittaa Jumalaa,  
Isäämme taivahissa. 
 

Olaus Petri – Jaakko Suomalainen  VK 1938  293:1 – 5 
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M a a n a n t a i  

Jeesus-lapsi temppelissä  
Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään…, sillä minun 
silmäni ovat nähneet sinun autuutesi.  Luuk. 2:29,30. 

Siihen aikaan, jolloin Kristus syntyi, eli Jerusalemissa Simeon-
niminen mies, joka oli hurskas ja jumalinen. Ikävöiden hän odotti 
Israelin lohdutusta, luvattua Vapahtajaa, ja Pyhä Henki oli hänen 
päällänsä. Ja hänelle Pyhä Henki oli ilmoittanut, ettei hän näe kuo-
lemaa, ennen kuin hän on nähnyt Herran Voidellun. Nyt Joosef ja 
Maria noin kuusi viikkoa Jeesuksen syntymän jälkeen tulivat lapsen 
kanssa Jerusalemin temppeliin asettaaksensa tämän lapsen Herran 
eteen ja uhrataksensa puhdistusuhrin, kuten Mooseksen laki määräsi 
(2 Moos. 13:2; 3 Moos. 12). Sinne temppeliin oli Pyhän Hengen vai-
kutuksesta tullut myös vanha Simeon. Ja heti kun hän näki Jeesus-
lapsen, hän otti hänet syliinsä, kiitti Jumalaa ja sanoi: »Herra, nyt 
sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan; sillä minun 
silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut 
kaikkien kansojen nähdä valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, 
ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille». Kun Joosef ja Maria näkivät ja 
kuulivat tämän, oli se heille pyhä ja jälleen uusi, ihmeellinen todis-
tus Jeesuksesta. 

Jumala on meille yhtä armollinen kuin Simeonille. Mekin 
voimme eläessämme nähdä Vapahtajan — sanassa. Mekin voimme 
ottaa hänet syliimme — sanassa ja pyhissä sakramenteissa. Meidän-
kin sydämemme tulee autuaallisesti iloita hänestä Pyhässä Hengessä, 
joka on annettu meillekin. Ja niin mekin kerran menemme rauhaan, 
sillä joka näkee ja omistaa Vapahtajan ja hänestä iloitsee, hänellä on 
iankaikkinen elämä. 

 

Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, Herra Jeesus Kristus, sinä ai-
noa Vapahtaja, minun autuuteni ja elämäni, siitä, että voin sinut 
nähdä ja käsittää ja sinusta iloita. Nyt minäkin voin rauhassa eritä 
tästä elämästä, kun lähtöhetkeni lyö. Auta minua Pyhällä Hengelläsi, 
jotta aina sinuun katsoisin ja sinuun tarttuisin ja aina antaisin sinun 
olla ylimpänä ilonani. Ja kun lähtöhetkeni lyö, niin anna minulle sil-
loin iäinen rauha, jonka sinä rakas Vapahtaja, olet minulle ansainnut. 
Aamen. 

28.12.  
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T i i s t a i  

Simeonin ennustus  
Tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa.
 Luuk. 2:34. 

Vanha Simeon, josta eilen kuulimme, siunasi lopuksi Joosefia ja 
Mariaa. Samalla hän ennusti Jeesus-lapsesta ja lausui Marialle, hä-
nen äidilleen: »Katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemuk-
seksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan — ja 
myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä — että monen sydämen 
ajatukset tulisivat ilmi». — Jeesus on yhä viimeiseen päivään asti 
kasvavan Jumalan temppelin, nimittäin lunastetun ja uskovan seura-
kunnan kulmakivi. Muuta kulmakiveä, muuta peruskiveä ei ole. Se, 
joka epäuskossa satuttaa itsensä häneen ja loukkaantuu, on lankeava 
iäiseen perikatoon, mutta se, joka kurjana, maahan vaipuneena synti-
senä pitäytyy häneen rohkaisten mielensä, on nouseva uuteen, ian-
kaikkiseen elämään. Jeesus on suuri Jumalan armon merkki ja osoi-
tus meille kurjille syntisille. Mutta voi, kuinka häntä vastaan sanot-
tiin! Katso häntä pitkänäperjantaina! Silloin Simeonin ennustus to-
teutui, ja miekka kävi Marian sielun sisimpään. Ja kuten Jeesuksen 
eläessä, samoin tänäkin päivänä ja aina häntä vastaan väitettäessä 
tulevat varsinaisesti näkyviin ajatukset, ihmissydänten Jumalaa vi-
haavat ajatukset. Viimeinen päivä tuo ne sitten julki. Sinä, joka tätä 
luet, salli Jeesuksen Kristuksen Hengen itseäsi hallita, jotta uskot 
Vapahtajaasi ja sallit hänen näin olla itsellesi nousemukseksi, elät 
Jumalan armossa ja menet iankaikkiseen elämään! 

 
Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Sinä olet 

antanut pyhän Simeonin ennustaa, että Poikasi Kristus on pantu lan-
keemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa. Sen tähden rukoi-
len sinua: valaise sydäntäni Pyhällä Hengelläsi, jotta oikein tunnen 
Poikasi vapahtajakseni, aina pitäydyn häneen ja hän on näin minulle 
nousemukseksi ja etten suruttoman, sokean maailman tavoin häneen 
loukkaannu ja lankea. Suo, Herra, minun iäti pysyä elävänä kivenä 
sinun temppelissäsi, joka on rakennettu Kristukselle, ainoalle kul-
makivelle ja joka on sinun asumuksesi, sinä armorikas, kolmiyhtei-
nen Jumala! Aamen. 

29.12.  
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K e s k i v i i k k o  

Itämaan tietäjät  
Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, 
jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lam-
pusta.  2 Piet. 1:19. 

Itämailla oli monta vuosisataa sitten viisaitten järjestö, joka har-
joitti tieteitä. Heidän johtajanaan oli aikanaan profeetta Daniel ja 
hänen kauttaan ja hänen kirjansa välityksellä tieto odotetusta »juuta-
laisten kuninkaasta» oli levinnyt heidän keskuuteensa. Siihen aikaan, 
jolloin Kristus oli syntyvä, Jumala antoi näille viisaille ilmestyä eri-
koisen tähden ja antoi heidän ymmärtää, että tämä tähti tarkoitti nyt 
odotettavissa olevaa Kristuksen syntymää. — Kun nyt Jeesus oli 
syntynyt, tuli tietäjiä itäisiltä mailta Jerusalemiin ja he sanoivat: 
»Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme 
hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumarta-
maan». Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko 
Jerusalem hänen kanssaan ja hän käski koota kaikki ylipapit ja kir-
janoppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä. He sanoivat 
hänelle: »Juudean Betlehemissä; sillä näin on kirjoitettu profeetan 
kautta: Ja sinä Betlehem, sinä Juudean seutu, et suinkaan ole vähäi-
sin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, 
joka kaitsee minun kansaani Israelia». Silloin Herodes kutsui salaa 
tietäjät tykönsä ja tutkiskeli heiltä tarkoin, mihin aikaan tähti oli il-
mestynyt, lähetti heidät Betlehemiin sanoen: »Menkää ja tiedustel-
kaa tarkasti lasta; ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että 
minäkin tulisin häntä kumartamaan». Kuultuaan kuninkaan sanat he 
lähtivät matkalle. Ja katso, tähti, jonka he olivat itäisillä mailla näh-
neet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa 
lapsi oli, ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähden he ihastuivat suures-
ti, menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. 
Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja 
antoivat hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta ja mirhaa. Ja Jumala 
kielsi heitä unessa Herodeksen tykö palaamasta, ja he menivät toista 
tietä takaisin omaan maahansa (Matt. 2:1–12). 

Rakkaat kristityt! Meillä on jotakin, joka on parempi ja vielä 
varmempi kuin se tähti, jonka nuo tietäjät näkivät. Meillä on Juma-
lan sana, joka osoittaa Kristukseen ja ohjaa meidät hänen luokseen. 
Sitä katsokaamme ja se olkoon johtotähtemme! 

30.12.  
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Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka annat 

rakkaan sanasi, tuon oikean tähden osoittaa meitä Kristuksen luo ja 
johdattaa meitä. Sinua rukoilemme: anna meille Pyhä Henkesi, jotta 
me, joita kutsutaan kristityiksi, ottaisimme vastaan tämän valon, 
käyttäisimme sitä autuudeksemme ja sitä seuraten tulisimme johde-
tuiksi Vapahtajamme Jeesuksen luo ja viimein iäiseen valoon ja 
kirkkauteen. Aamen. 

 
 
 
 

Tähti taivahinen kerran  
Tietäjiä itämaan  
Johdatteli luokse Herran  
Kirkkahalla valollaan,  
Häntä kunnioittamaan,  
Kiittämään, rukoilemaan.  
 
Tähti taivahinen vielä  
Ompi nytkin loistava,  
Täällä elämämme tiellä  
Välkkyvä, valaiseva.  
Kirkas tähti taivahan  
Ompi sana Jumalan. 
 

Auta, että puhtahasti  
Sanas selvä saarnataan  
Idästä niin länteen asti,  
Etelästä pohjolaan,  
Niinkuin itse sääsit sen  
Autuudeksi kaikkien. 
 
Käskit, että sanas pyhä  
Vietäis kaikkeen maailmaan.  
Auta, Jeesus, meitä yhä  
Tämä käskys muistamaan.  
Saarnaajille Henkes suo,  
Siunausta työhön tuo.  
 

Auta, että viimein valta  
Pimeyden vaipuisi,  
Että kansat kaikkialta,  
Kaikki kielet taipuisi,  
Sua, oi Herra, kiittämään,  
Nimeäs ylistämään. 
 

Elias Lönnrot  VK 1938  42:1,2,4,5,7. 
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T o r s t a i  

Betlehemin lastenmurha  
Ne ovat kuolleet, jotka väijyivät lapsen henkeä.  Matt. 2:20. 

Kun tietäjät olivat menneet, niin katso, silloin Herran enkeli il-
mestyi Joosefille unessa ja sanoi: »Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä 
ja pakene Egyptiin, ja ole siellä siihen asti kuin minä sanon sinulle, 
sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet». Ja Joosef nousi, 
otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin. — Silloin Hero-
des, nähtyään, että tietäjät olivat hänet pettäneet, vihastui kovin ja 
lähetti tappamaan kaikki poikalapset Betlehemistä ja koko sen ympä-
ristöstä, kaksivuotiaat ja nuoremmat, sen mukaan kuin hän oli aikaa 
tietäjiltä tarkoin tiedustellut. Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu 
profeetta Jeremiaan kautta joka sanoo: »Ääni kuuluu Raamasta, itku 
ja iso parku; Raakel itkee lapsiansa eikä lohdutuksesta huoli, kun 
heitä ei enää ole». — Mutta kun Herodes oli kuollut, niin katso, Her-
ran enkeli ilmestyi unessa Joosefille Egyptissä ja sanoi: »Nouse, ota 
lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja mene Israelin maahan, sillä ne ovat 
kuolleet, jotka väijyivät lapsen henkeä». Niin Joosef nousi, otti lap-
sen ja hänen äitinsä ja meni Israelin maahan. Mutta kun hän kuuli, 
että Arkelaus hallitsi Juudeaa isänsä Herodeksen jälkeen, niin hän 
pelkäsi mennä Betlehemiin. Ja hän sai unessa Jumalalta käskyn ja 
lähti Galilean alueelle ja asettui jälleen asumaan Nasaretiin. Näin 
täyttyi kaksi ennustusta: »Egyptistä minä kutsuin poikani» ja »Hän 
on kutsuttava Nasaretilaiseksi» (Matt. 2:13–23). 

Jumalaton Herodes tahtoi tuhota Jeesus-lapsen, mutta Jumala pe-
lasti sen. Uskoton maailma tahtoo hävittää kirkon ja kristikunnan, 
mutta Jumala pitää sitä yllä ja kun hätä on suurin, johtaa sen, kuten 
Betlehemin lapsukaiset, iankaikkiseen elämään. Mutta Kristusta vi-
haavan maailman suhteen käy aina toteen tämä sana: »ne ovat kuol-
leet, jotka väijyvät lapsen henkeä». Niin, ja mitä sitten? Älä pelkää 
noin voimatonta Kristuksen vihollisten uhmaa! 

Rukoilkaamme. Herra Kristus, tosi Jumala ja ihminen! Ehkäise 
ja torju kaikkien pyhän nimesi vihollisten jumalattomat juonet ja 
hankkeet, jotta ne häpeään joutuvat. Ja suo meidän, sinun armoosi 
otettujen ja rakkaitten ystäviesi, nauttia pyhien enkelien suojaa, jotta 
me ruumiin ja sielun puolesta turvattuina saisimme iloisina ja autu-
aina mennä iäiseen elämään, jonka sinä olet meille ansainnut vapaa-
ehtoisen ristinkuolemasi kautta. Aamen. 

31.12.  
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VAPAHTAJAN ELÄMÄ JA VAIKUTUS 
 

U u d e n v u o d e n  p ä i v ä  

Jumalan uskollisuuden lupaus 
Minä en jätä sinua, ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä minä 
olen sinulle puhunut.  1 Moos. 28:15. 

Tänään aloitat uuden vuoden etkä tiedä, mitä se tuo mukanaan. 
Mutta Jumala on Kristuksessa antanut sinulle kaikkein kalleimmat 
armolupauksensa. Hän on luvannut sinua suojella ja varjella, ohjata 
ja johdattaa matkallasi iäiseen kotiin. Voimakkaat, sangen kavalat ja 
hirmuisesti varustetut viholliset asettuvat väijymään ja vastustamaan 
sinua, mutta heidän ja sinun väliisi asettuu Jumala. Ja jos silmäsi 
aukenisivat, kuten kerran Jaakobin (1 Moos. 32:1,2), niin sinä näki-
sit, miten Jumalan enkelit tulevat sinua vastaan, ja riemuiten sanoi-
sit: »Mahanaim», tämä on Jumalan sotajoukko! — Oi, aukaise us-
konsilmäsi, katso ja riemuitse! Hän on antanut käskyn enkeleilleen 
sinusta varjelemaan sinua kaikilla teilläsi. Ja kuitenkin saattaa tapah-
tua, että tulet pelkäämään jopa kovastikin sitä tai tätä, mikä sinua 
uhkaa, sillä lihasi on arka ja pelokas. Silloin sinä hädissäsi rukoilet 
ja huudat Jumalalle ja vetoat niihin lupauksiin, jotka hän on sinulle 
antanut. Niin tuleekin tehdä! Kuitenkin saattaa tapahtua, että Jumala 
esiintyy vihollisenasi koetellakseen sinua. Näin hän teki kerran Jaa-
kobille (1 Moos. 32:24–30). Pidä silloin kiinni Jumalasta, kuten Jaa-
kob, ja sano: »En päästä sinua, ellet siunaa minua». Hän on varmasti 
siunaava sinua, ja sinä olet uudelleen sanova riemuiten: »Pniel, minä 
olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja olen pelastanut sieluni!» 
Jumala on auttava sinua ja kuljettava sinua oikeaa tietä ja kerran, 
joko tänä tai jonakin muuna vuonna on hän johdattava sinut kotiin 
taivaaseen. Tämä ja paljon muuta hän on luvannut ja hän sanoo: 
»Minä en jätä sinua, ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä minä 
olen sinulle puhunut». Tähän saat sanoa iloisena ja turvallisesti: 
Aamen! 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Minä kiitän sinua lujista 
ja lohdullisista lupauksistasi, jotka olet antanut minulle Kristuksessa 
Jeesuksessa ja jotka olet tähän asti niin uskollisesti pitänyt. Minä 
rukoilen sinua, että pitäisit ne edelleenkin etkä hylkäisi minua, kun-
nes olet tehnyt kaikki, mitä olet minulle puhunut. Herra! Sinä olet 
uskollinen. Anna minulle Pyhä Henkesi, että pitäytyisin sinun sanaa-
si, iloisena ja turvallisesti pitäisin kiinni sinun kädestäsi ja siten 
vaeltaisin uuteen vuoteen ja tulevaisuuteen kohti iäistä kotia.  
Aamen. 

1.1.  
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L a u a n t a i  

Jeesus 12-vuotiaana temppelissä  
Äkisti on temppeliinsä tuleva Herra, jota te etsitte.  Mal. 3:1. 

Joosef ja Maria matkustivat joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuh-
lille. Jeesuksen ollessa kaksitoistavuotias he niin ikään vaelsivat ylös 
sinne juhlan tavan mukaan. Ja kun nuo päivät olivat kuluneet ja he 
lähtivät kotiin, jäi poikanen Jeesus Jerusalemiin, eivätkä hänen van-
hempansa sitä huomanneet. He luulivat hänen olevan matkaseuru-
eessa ja kulkivat päivänmatkan ja etsivät häntä sukulaisten ja tutta-
vien joukosta; mutta kun eivät löytäneet, palasivat he Jerusalemiin 
etsien häntä. Ja kolmen päivän kuluttua tapahtui, että he löysivät hä-
net pyhäköstä, jossa hän istui opettajain keskellä kuunnellen heitä ja 
kysellen heiltä. Ja kaikki, jotka häntä kuulivat, ihmettelivät hänen 
ymmärrystänsä ja vastauksiansa. 

Ja hänet nähdessään hänen vanhempansa hämmästyivät, ja hänen 
äitinsä sanoi hänelle: »Poikani, miksi meille näin teit? Katso, sinun 
isäsi ja minä olemme huolestuneina etsineet sinua.» Niin hän sanoi 
heille: »Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää niis-
sä oleman, mitkä minun Isäni ovat?» Mutta he eivät ymmärtäneet 
sitä sanaa, jonka hän heille puhui. Ja hän lähti pois heidän kanssansa 
ja tuli Nasaretiin ja oli heille alamainen. Ja hänen äitinsä kätki kaikki 
nämä sanat sydämeensä. Ja Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja ar-
mossa Jumalan ja ihmisten edessä (Luuk. 2:41–52). 

Tämä on Raamatun ainoa kertomus Herramme Jeesuksen nuo-
ruusvuosilta. Siitä näemme, miten hänen vapaaehtoisesta alennusti-
lastaan loistaa hänen jumalallisen kirkkautensa säde: »Ettekö tien-
neet, että minun pitää niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat?» Näin 
tämä Isän ainoasyntyinen Poika lausui. Hänessä siis oli temppeliinsä 
tullut se Herra, jota niin kauan oli odotettu ja etsitty. Tällaisena si-
nunkin on tunnettava Jeesus-lapsi. 

Rukoilkaamme. Rakas Jeesus, joka köyhänä lapsena makasit 
seimessä ja olit köyhien vanhempiesi kuuliainen poika, joka otit or-
jan muodon, tulit ihmisten kaltaiseksi ja havaittiin olennaltasi sellai-
seksi kuin ihminen, joka nöyryytit itsesi ja olit kuuliainen kuolemaan 
asti, hamaan ristin kuolemaan asti: sinä olet kuitenkin Herra, tosi 
Jumala, Isästä iankaikkisuudessa syntynyt. Minä kiitän sinua, että 
olet tullut ihmiseksi, köyhäksi ihmiseksi ja olet lunastanut meidät, 
kurjat syntiset. Auta minua, Herra Jeesus, että oikein tunnen sinut ja 
uskossa kutsun sinua Herrakseni ja Vapahtajakseni, kunnes saan kat-
sella sinua suuressa kirkkaudessasi. Aamen. 

2.1.  
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Herra, kun sä sanassasi  
Annat kuulla äänesi,  
Ilmisaatat totuuttasi  
Sieluillemme valoksi,  
Auta, että minäkin  
Sanassas sun löytäisin. 
 
En mä tunne viisauttas,  
Järki sit' ei tajua,  
En voi nähdä kirkkauttas,  
Silmäni on sokea.  
Auta, että silmäni  
Totuutesi näkisi. 
 

Isä, kun sä runsahasti  
Saarnata suot sanaasi,  
Uskovilles armahasti  
Avaat armoporttisi,  
Minulle se avaa myös,  
Että tunnen armotyös. 
 
Jeesus, joka uhriks annoit  
Puolestamme itsesi,  
Kovan kuolon tuskat kannoit  
Elääksemme iäti,  
Suo sä, Vapahtajani,  
Että oisin omasi. 
 

Johan Ludvig Runeberg – Elias Lönnrot  VK 1938  163:1 – 4. 
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S u n n u n t a i  u u d e n v u o d e n  j ä l k e e n  

Edelläkävijän saarna  
Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. 
   Matt. 3:2. 

 
Kun Jeesus oli noin kolmenkymmenen vuoden ikäinen, esiintyi 

Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa ja sanoi: »Tehkää 
parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!» Nämä sanat 
merkitsevät: Kristus on nyt tullut; tuntekaa syntiturmeluksenne ja 
uskokaa Vapahtajaan. Nyt syntyi Israelissa valtava liikehtiminen. 
Kaikki kansa virtasi Johanneksen luo. Ihmiset tunnustivat syntinsä ja 
antoivat hänen kastaa heidät syntien anteeksisaamiseksi. Ja Johannes 
opetti heitä edelleen, miten heidän nyt tuli palvella Jumalaa ja osoit-
taa uskoaan niillä yksinkertaisilla töillä, joita itse kukin teki säädys-
sään ja kutsumuksessaan. Mutta kun hän näki monen itsehurskaan 
fariseuksen ja jumalattoman saddukeuksen tulevan pyytämään kas-
tetta, lausui hän heille: »Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut 
teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sen tähden parannuksen 
soveliaita hedelmiä, älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: 
Onhan meillä isänä Aabraham; sillä minä sanon teille, että Jumala 
voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille. Jo on kirves pantu 
puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis haka-
taan pois ja heitetään tuleen. Minä kastan teidät vedellä parannuk-
seen, mutta se, joka tulee minun jäljessäni, on minua väkevämpi, 
jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa 
teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään 
ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta 
ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa». Taivasten valta-
kunta on tullut myös meitä lähelle, aivan lähelle (Matt. 3:1–12). 
Meidänkin on tehtävä parannus ja uskottava Vapahtajaan sekä etsit-
tävä syntien anteeksisaamista sanasta, kasteesta ja ehtoollisesta. Sit-
ten meidän on tehtävä oikeaa, parannuksen mukaista hedelmää. Mut-
ta voi niitä, jotka ovat itsehurskaita ja jumalattomia ja tyytyvät sii-
hen, että ovat kirkon ulkonaisia jäseniä! Kristus, joka sytyttää Pyhän 
Hengen tulen ja antaa tosi uskon armonvälikappaleitten kautta, on 
vihdoin lakaiseva sellaiset ulkokullatut seurakunnastaan ja tuomitse-
va heidät. 

3.1.  
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Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Minä rukoi-
len sinua rakkaan Poikasi, Vapahtajani Jeesuksen Kristuksen kautta: 
anna minulle aina armollisesti Pyhä Henkesi sanasi ja sakramenttien 
kautta, että tosi parannuksessa tuntisin syntini, saisin uskon kautta 
lohdutuksen Vapahtajaltani, tekisin oikeaa, parannuksen mukaista 
hedelmää ja kerran tulisin iankaikkisesti autuaaksi saman Vapahta-
jani, sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen. 

 
 
 
 
 
 

Sua syvyydestä avuksi  
Mä huudan, Jumalani.  
Ah, ota korviis huutoni  
Ja auta sieluani. 
Jos syntejä sä muistelet  
Ja luet syyksi vääryydet,  
Ken kestää edessäsi? 
 
Jos synneistä me tahdomme  
Vapaiksi, puhtaiks tulla,  
Ei auta omat tekomme,  
Muu apu täytyy olla.  
Jumala meitä armosta  
Voi auttaa synnin vallasta.  
Vain Herraan turvatkaamme. 
 

Siis armoos, Herra, uskallan,  
Et vaivaista sä heitä,  
Mä omat työni unhotan,  
Ne syntiä ei peitä.  
Mä turvaan kurjuudessakin  
Sun sanas lupauksihin,  
Ne totta ovat aina. 
 
Vaikk' ovat suuret syntini,  
Suurempi armos vielä.  
On hätääntynyt sieluni,  
Vaan armoas et kiellä.  
Mua synneistäni puhdistat,  
Mua murheellista lohdutat.  
Sun, Herra, kiitos olkoon! 
 

Martti Luther – Jaakko Suomalainen  VK 1938  290:1-3,5. 
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M a a n a n t a i  

Kristuksen kaste  
Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kris-
tuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi.  Apt. 2:38. 

Siihen aikaan kun Johannes saarnasi kansalle ja kastoi useita, 
Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen luo hänen kastettavak-
seen. Mutta Johannes esteli häntä siitä sanoen: »Minun tarvitsee 
saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni!» Jeesus vastasi ja sa-
noi hänelle: »Salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki van-
hurskaus.» Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nou-
si hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja Johannes näki 
Jumalan Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan 
hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: »Tämä 
on minun rakas Poikani, johon olen mielistynyt» (Matt. 3:13–17). 

Synnittömän Jeesuksen päällä lepäsi koko maailman synti. Sen 
tähden hän kastatti itsensä samoin kuin hän jo aikaisemmin oli saa-
nut ympärileikkauksen syntien anteeksisaamiseksi, jonka hän itse oli 
katkeralla kärsimisellään ja kuolemallaan ansaitseva koko maailmal-
le. Ja niin Isän Jumalan mielisuosio lepäsi hänen, tämän rakkaan Po-
jan päällä. Ja Pyhä Henki täytti hänet hänen inhimillisen luontonsa 
puolesta, niin että hän oli valmis astumaan suureen tehtäväänsä. Täl-
lä Jeesuksen kasteella me olemme kastetut. Siinä me olemme kaste-
tut häneen ja hänen ansioonsa ja saaneet syntien anteeksiantamuk-
sen. Siinä Pyhä Henki on tullut meidän luoksemme ja uudestisynnyt-
tänyt meidät Jumalan lapsiksi. Siinä Isä Jumala on sanonut meille 
itse kullekin: »Sinä olet minun rakas lapseni, johon olen mielisty-
nyt.» Ja tosi parannuksessa, se on oikeassa syntiemme tunnossa ja 
elävässä uskossa meidän tulee aina turvata kasteeseemme. Siihen 
Jumala meitä auttakoon! 

Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, kolmiyhteinen Jumala, autu-
aallisesta kasteestani. Sinä, Herra Jeesus, olet tullut siinä omakseni 
ja antanut minulle kaiken ansiosi. Samoin sinä, Herra Jumala Pyhä 
Henki, olet siinä vaikuttanut minussa uskon ja tehnyt minut Kristuk-
sessa Jumalan lapseksi. Ja Sinä, Isä Jumala olet siinä sangen armolli-
sesti julistanut ja ottanut minut rakkaaksi lapseksesi. Laupias Juma-
la: Auta minua nyt, että uskossa pitäisin kiinni armosta, jonka olen 
saanut ja että eläisin ja kuolisin sinun omanasi ja vihdoin tulisin iäi-
sesti autuaaksi. Aamen. 

4.1.  
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Kun kasteen Jordan-virrassa  
Myös Kristus otti vastaan,  
Vanhurskautta kaikkea  
Hän täytti ainoastaan.  
Näin pyhitti hän kastehen  
Pyhäksi pesoksemme.  
Se elämähän uutehen  
Vie alta syntiemme  
Kristuksen veren kautta. 
 

Silmämme näkee kasteessa  
Vain veden paljaastansa, 
Vaan sana Hengen voimassa  
On siinä veden kanssa.  
Uskossa meidät peitetään  
Kristuksen pyhään vereen,  
Kun synti siinä heitetään  
Kuin Punaisehen mereen.  
Uus luomus nousee sieltä. 
 

Oi Herra, kasteen uudistaa  
Sä anna elämämme!  
Sen joka päivä puhdistaa  
Suo meidät synneistämme.  
Suo siihen vanhan ihmisen  
Upota himoinensa,  
Ja nousta uuden ihmisen  
Uusine haluinensa.  
Voimastas voima anna. 
 

Martti Luther – Jaakko Suomalainen  VK 1938  218:1–3. 
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T i i s t a i  

Kristuksen kiusaaminen  
Hän on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin 
ilman syntiä.  Hebr. 4:15. 

Kun Jeesus oli kastettu, vei Henki hänet ylös erämaahan perke-
leen kiusattavaksi. Ja kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päi-
vää ja neljäkymmentä yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja 
tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: »Jos sinä olet Jumalan Poika, 
niin käske näiden kivien muuttua leiviksi». Mutta hän vastasi ja sa-
noi: »Kirjoitettu on: Ei ihminen elä ainoastaan leivästä vaan jokai-
sesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.» Silloin kiusaaja otti hänet 
kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sa-
noi hänelle: »Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; 
sillä kirjoitettu on: Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, ja he kan-
tavat sinua käsillään, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi». Jeesus sanoi 
hänelle: »Taas on kirjoitettu: Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi.» 
Taas kiusaaja otti hänet mukaansa hyvin korkealle vuorelle ja näytti 
hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi hänel-
le: »Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumar-
rat minua.» Silloin Jeesus sanoi hänelle: »Mene pois, saatana, sillä 
kirjoitettu on: Herraa, sinun Jumalaasi pitää sinun kumartaman ja 
häntä ainoata palveleman.» Silloin perkele jätti hänet; ja katso, enke-
leitä tuli hänen tykönsä ja he tekivät hänelle palvelusta (Matt. 4:1–
11). 

Me olemme esivanhemmissamme ja heidän kanssaan joutuneet 
perkeleen kiusaamiksi ja langenneet syntiin. Vapahtajamme tuli kor-
jaamaan ja hyvittämään tämän turmion. Sen tähden on hän kaikkien 
ihmisten sijaisena ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, 
kuitenkin ilman syntiä. Hän kyllä havaitsi pyhän miehuutensa ole-
muksessa, miten saatana yritti vietellä häntä siihen, että hän eksyisi 
pois Jumalasta. Saatana koetti houkutella häntä ylpeyteen ja siihen, 
että Jeesus kiusaisi Jumalaa ja kunnianhimoisena palvelisi pimey-
denruhtinasta. — Mutta Herra Jeesus varustautui Jumalan sanalla 
eikä pienimmälläkään tavalla, ei sydämen himoin eikä ajatuksin, 
tehnyt Jumalan tahtoa vastaan. Meidän on nähtävä ja uskottava tämä 
ja annettava sen olla todellisena vanhurskautenamme, sillä Jumala 
tahtoo lukea meille sen, mitä Vapahtajamme on puolestamme tehnyt. 

5.1.  
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Rukoilkaamme. Rakas Vapahtajani! Minä olen jo esivanhemmis-
sani tuhansin kerroin kiusauksiin langennut, mutta sinä olet kaikki 
kiusaukset kestänyt. Minä olen viheliäinen syntinen, mutta sinä olet 
tahraton, pyhä ja vanhurskas. Sinun vanhurskautesi on minun van-
hurskauteni, jonka turvin voin kestää Jumalan edessä. Minä kiitän 
sinua siitä, että olet minun, kurjan syntisen puolesta voittanut kiusa-
ukset ja lisäksi tehnyt paljon muutakin ja näin saattanut huonon asi-
ani hyväksi. Auta minua Pyhällä Hengelläsi, että uskossa lujasti tur-
vaudun vanhurskauteesi ja kaikkea pahan omantunnon kauhistusta 
vastaan siitä iloisesti kerskaan. Aamen. 

 
 
 

Nyt silmäni mä nostan  
Taas ylös mäkihin,  
Saan avun armaan sieltä  
Ja valon kaunihin.  
Hän on mun apunani,  
Ken maan ja taivaan loi,  
Hän kuulee huutoani  
Ja auttaa kyllä voi. 
 

Hän valpas, on, ei salli  
Horjahtaa jalkani,  
Ei nuku hän, vaan valvoo  
Ja pysyy luonani,  
Armossaan suojeleepi  
Ja tukee kättäni,  
Öin, päivin varjeleepi  
Ja siunaa työtäni. 
 

Hän pahat multa poistaa  
Ja sielun pelastaa,  
Suo mulle armon loistaa,  
Vaivoissa virvoittaa.  
Hän kätkee käymiseni,  
Mua tarttuu kätehen.  
Hän ohjaa askeleni,  
Kun turvaan hänehen. 
 

Jakob Arrhenius – Erik Cajanus  VK 1938  340:1 – 3. 
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L o p p i a i n e n  

Me kristityt olemme maailman valo  
Te olette maailman valkeus.  Matt. 5:14. 

Tänä päivänä on vanhastaan muistettu pakanalähetystyötä. 
Jeesus sanoo opetuslapsilleen ja uskovilleen: »Te olette maail-

man valkeus». Valkeus merkitsee pelastusta. Maailman valkeus eli 
pelastus on varmasti yksin ja ainoastaan Kristus, Vapahtaja, eikä 
suinkaan kukaan muu. Mutta kun hän nyt sanoo uskovilleen: »Te 
olette maailman valkeus», tarkoittaa hän tällä sitä, että uskovien kris-
tittyjen tulee viedä maailmalle tätä valoa eli pelastusta. Kun me 
Kristuksen sanan ja hänen Pyhän Henkensä kautta tunnemme ja 
omistamme hänet, joka on valomme ja pelastuksemme tulee meidän 
viedä hänen nimensä ja sanansa niille, jotka ovat hengellisessä pi-
meydessä ja synkeydessä eivätkä tunne Vapahtajaa. Tämä on hänen 
nimenomainen, ehdoton tahtonsa. Sen tähden hän lausuu myös meil-
le: »Menkää ja tehkää kaikki kansat opetuslapsikseni, kastamalla 
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen». Ja jälleen: »Menkää 
kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.» 
Ja jo profeetta Jesajan kautta hän lausuu ennustavasti: »Nouse, ole 
kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee ja Herran kunnia koittaa sinun 
ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta 
sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa» 
(Jes. 60:1–3). 

Kristityt noudattavat kuuliaisesti Herran Jeesuksen tahtoa ja 
heillä on Pyhän Hengen vaikuttama armahtava rakkaus, samoin 
myös varma lupaus siitä, ettei tämä työmme ole oleva turha. Tämä 
kaikki taivuttakoon meitä viemään autuuden valoa ja pelastusta niil-
le, joilla sitä ei ole. 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isämme, joka 
olet uskon kautta saattanut meidät tuntemaan rakkaan Poikasi Jee-
suksen Kristuksen, joka on valomme ja pelastuksemme. Me rukoi-
lemme sinua: Valaise meitä Pyhällä Hengelläsi, että tällaisen armon 
oikein tunnemme, siitä sinua sydämestämme kiitämme ja tällaisen 
valon ja pelastuksen tiettäväksi teemme myös niille, jotka vielä elä-
vät pimeydessä ja kuoleman varjossa. Tässä auta meitä, laupias Ju-
mala, joka tahdot, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tunte-
maan totuuden. Aamen. 
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T o r s t a i  

Edelläkävijän suurin todistus Kristuksesta  
Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! Joh. 1:29. 

Siihen aikaan, jolloin Johannes Kastaja aikaansai saarnaamisel-
laan ja kastamisellaan Israelissa valtavan liikehtimisen, neuvosto 
lähetti hänen luokseen pappeja ja leeviläisiä kysymään, kuka hän oli. 
Nämä kysyivät, oliko hän Kristus. Kun Johannes Kastaja oli vastan-
nut kieltävästi, kysyivät he edelleen, oliko hän Elias. Kun hän kielsi 
senkin, kysyttiin häneltä: oliko hän se ennustettu profeetta. Kun hän 
kielsi senkin, he kysyivät, kuka hän sitten oli. Hän vastasi: »Minä 
olen huutavan ääni erämaassa: 'Tehkää tie tasaiseksi Herralle', niin 
kuin profeetta Jesaja on sanonut.» Sitten he kysyivät häneltä, miksi 
hän kuitenkin kastoi. Hän vastasi tekevänsä sitä Kristuksen edellä-
kävijänä ja että tämä jo seisoo heidän keskellään, vaikkeivät häntä 
tunne. — Tämän tapauksen jälkeisenä päivänä Johannes näki Jee-
suksen tulevan luoksensa ja todisti julkisesti, huusi ja sanoi: »Katso, 
Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!» Ja uudelleen hän 
todisti ja sanoi: »Tämä on Jumalan Poika.» (Joh. 1:19–34) 

Tämä on oikea, vieläpä ainoa oikea todistus Jeesuksesta ja tämä 
on oikea, ainoa oikea Jeesuksen tunteminen, että hän on Jumalan 
Karitsa, joka otti pois maailman synnin ja että hän on ihmiseksi tul-
lut Jumalan Poika. Rakas kristitty! Olkoon sinunkin uskosi, lohdu-
tuksesi, turvasi ja uskalluksesi elämässä Ja kuolemassa se, että ian-
kaikkinen Jumalan Poika on tullut ihmiseksi ja että hän on se oikea, 
tosi Jumalan karitsa, jonka esikuvia olivat kaikki Vanhan Testamen-
tin uhrikaritsat. Usko sinäkin, että tämä Jumalan Karitsa on kantanut 
ja poisottanut maailman synnin ja sinunkin syntisi. Minä sanon si-
nulle: tämä voimakas Karitsa on kyennyt ottamaan pois syntisi, niin 
etteivät ne enää ole sinun päälläsi. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus, sinä iankaikkinen Jumalan Poika, 
minun Vapahtajani ja Herrani! Minä kurja syntinen olen nyt koko-
naan vapaa kaikista synneistäni, niin etteivät ne enää ole painamassa 
minua raskaana, sietämättömänä ja tuomitsevana velkana, sillä sinä, 
rakas Herrani, olet Jumalan Karitsana täydellisesti kantanut, maksa-
nut, sovittanut ja tieltä raivannut koko maailman synnit ja myös mi-
nun syntini. Siitä olkoon sinulle kiitos ja ylistys! Varusta minua Py-
hällä Hengelläsi, jotten tässä tosi uskossani koskaan peljästyisi enkä 
joutuisi epätoivoon, vaan iloisin ja turvallisin mielin astuisin Juma-
lan kasvojen eteen ja saisin iankaikkisen elämän. Aamen. 
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P e r j a n t a i  

Ensimmäiset opetuslapset  
Seuraa minua!  Joh. 1:43. 

Seuraavana päivänä Johannes Kastaja ja kaksi hänen opetuslas-
taan näkivät Jeesuksen kulkevan heidän ohitseen. Tällöin Johannes 
sanoi uudestaan: »Katso, Jumalan Karitsa!» Ja ne kaksi opetuslasta 
seurasivat Jeesusta. Kello oli silloin noin neljä iltapäivällä. Jeesus 
kääntyi ja sanoi heille: »Mitä te etsitte?» He vastasivat: »Rabbi, mis-
sä sinä majailet?» Hän sanoi: »Tulkaa ja katsokaa!» Ja he menivät 
Jeesuksen kanssa ja viipyivät hänen luonaan sen päivän. Nämä ope-
tuslapset olivat Andreas ja Johannes. Silloin Andreas ensin tapasi 
veljensä Simonin ja sanoi hänelle: »Me olemme löytäneet Messi-
aan!» ja vei hänet Jeesuksen luo. Tälle Jeesus antoi lisäniemen: Kee-
fas eli Pietari, se on »Kalliomies». Sitten Johannes vei Jeesuksen luo 
veljensä Jaakobin. Seuraavana päivänä Jeesus tapasi Filippuksen, 
joka oli, samoin kuin äsken mainitut neljä, Galilean Beetsaidasta, ja 
sanoi hänelle: »Seuraa minua!» Edelleen Filippus tapasi Natanaelin 
eli Bartolomeuksen ja sanoi hänelle: »Me olemme löytäneet sen, jos-
ta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin 
pojan, Nasaretista.» Natanael sanoi: »Voiko Nasaretista tulla mitään 
hyvää?» Filippus sanoi: »Tule ja katso!» Kun Jeesus näki Na-
tanaelin, sanoi hän: »Katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole!» 
Natanael sanoi hänelle: »Mistä minut tunnet?» Jeesus vastasi: »En-
nen kuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä 
sinut». Natanael vastasi ja sanoi hänelle: »Rabbi, sinä olet Jumalan 
Poika, sinä olet Israelin kuningas.» Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: 
»Sen tähden, että minä sanoin sinulle: 'minä näin sinut viikunapuun 
alla', sinä uskot. Sinä saat nähdä suurempia kuin nämä ovat» (Joh. 
1:35–50). Sinullekin, kristitty, evankeliumi sanoo: »Katso, Jumalan 
Karitsa!» Sinullekin Jeesus sanoo: »Seuraa minua!» Tunne Jeesus 
hänen sanastaan ja seuraa häntä! Ja johda toisia hänen luoksensa! 
Todista Jeesuksesta puheellasi ja vaelluksellasi! Tee velvollisuutesi, 
jotta monet sanoisivat Jeesukselle: sinä ole Jumalan Poika! Sinä olet 
Jumalan Karitsa! 
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Rukoilkaamme. Herra Jeesus! Sinä olet Jumalan Poika, sinä olet 
Jumalan Karitsa, joka olet ottanut pois minun syntini ja maailman 
synnin. Sinua tahdon seurata. Vain sinun luonasi löydän autuuden ja 
elämän. Auta minua sanasi ja Pyhän Henkesi kautta, että uskoisin 
Sinuun ja seuraisin Sinua! Täytä sydämeni palavalla rakkaudella 
niitä kohtaan, jotka eivät vielä tunne sinua ja avaa suuni, että voisin 
vapaasti tunnustaa sinun suloista nimeäsi heille! Rakas Jeesus! Pe-
lasta minut ja omaiseni ja paljon muita uskon kautta sinuun! Aamen. 

 

 

 

 

 

 
Mun tutkit, Herra, tarkasti,  
Sä tiedät kaikki tekoni.  
Jos missä lienen, sulle näyn,  
Jos makaan, istun, nousen, käyn,  
Sä kaikki tieni havaitset,  
Myös ajatukset salaiset. 
 
Ei sana ykskään suustani  
Käy, Herra, tietämättäsi,  
Eloni päivät vastaiset  
Sä tunnet niinkuin entiset.  
Ei mikään täällä minua  
Voi tietämättäs kohdata.  
 

Mua tutki, Herra Jumala,  
Mun sydäntäni koeta,  
Ojenna aivoitukseni  
Ja johdata mun jalkani.  
Jos lienen tiellä pahalla,  
Mua oikealle taluta. 
 
Niin kiitän aina armoas,  
Kun minut suljet huomahas,  
Kun elohon sä minut loit  
Ja hyvän kaiken mulle soit.  
Sä ole mulle turvana,  
Mun tahtoas suo seurata. 
 

Knut Legat Lindström  VK 1938  343: 1,2,10,11.
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L a u a n t a i  

Jeesuksen ensimmäinen ihmetyö  
Jeesus ilmoitti kirkkautensa; ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. 
 Joh. 2:11. 

Kun Herra Jeesus saatuaan Johannekselta kasteen oli joutunut 
perkeleen kiusattavaksi ja hän oli koonnut ensimmäiset opetuslap-
sensa, palasi hän heidän kanssaan Galileaan. Silloin oli häät Galilean 
Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä. Ja myös Jeesus ja hänen ope-
tuslapsensa olivat kutsutut häihin. Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuk-
sen äiti hänelle: »Heillä ei ole viiniä.» Jeesus sanoi hänelle: »Mitä 
sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut.» Eihän 
hänen äidillään ollut oikeutta määrätä, miten tai milloin hän oli 
osoittava jumalallisen kirkkautensa. Maria sanoi palvelijoille: »Mitä 
hän teille sanoo, se tehkää.» Niin oli siinä juutalaisten puhdistamis-
tavan mukaan kuusi kivistä vesiastiaa, kukin kahden tai kolmen mi-
tan vetoinen. Jeesus sanoi heille: »Täyttäkää astiat vedellä.» Ja he 
täyttivät ne reunoja myöten. Ja hän sanoi heille: »Ammentakaa nyt ja 
viekää edeskäyvälle.» Ja he veivät. Mutta kun edeskäypä maistoi 
vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut 
mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen — kut-
sui edeskäypä yljän ja sanoi hänelle: »Jokainen panee ensin esille 
hyvän viinin ja sitten, kun juopuvat, huonomman. Sinä olet säästänyt 
hyvän viinin tähän asti.» Tämä oli Jeesuksen ensimmäinen ihmetyö. 
Näin hän ilmoitti siihen asti salassa olleen jumalallisen kirkkautensa. 
Ja hänen opetuslapsensa uskoivat sitä lujemmin häneen. 
(Joh. 2:1–11) 

Kristitty! Sinä uskot Vapahtajaasi ja olet hänen opetuslapsensa. 
Hyvin ovat asiasi. Mutta jos tahdot säilyä uskossa ja siinä yhä 
enemmän lujittua, juurtua ja perustua, on sinun jatkuvasti luettava ja 
kuultava Jumalan sanaa. Se kertoo Jeesuksesta ja tuo ilmi hänen 
kirkkautensa, Isän ainoasyntyisen Pojan, sinun Vapahtajasi kirkkau-
den. Ilman tällaista Jeesuksen sanan käyttöä lihasi tukahduttaa sinus-
sa olevan uskon ja sinä hukut. Siitä Jumala sinua varjelkoon! 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, Pyhä Henki, joka kirkastat Kris-
tusta uskovien sydämissä. Minä rukoilen sinua: Anna minulle sellai-
nen mieli, että mielelläni luen, kuulen ja tutkin sanaasi, siitä katselen 
Vapahtajani kirkkautta ja yhä lujemmalla uskolla riipun hänessä, 
kunnes viime hetkelläni kirkastat hänen armorikkaan kuvansa sielus-
sani iankaikkiseksi autuudekseni. Aamen. 
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E n s i m m ä i n e n  s u n n u n t a i  l o p p i a i s e s t a  

Jeesus parantaa kuninkaan virkamiehen pojan 
»Mene, sinun poikasi elää!» Ja mies uskoi sanan.  Joh. 4:50. 

Nyt oli tullut aika, jolloin Jeesus esiintyi julkisesti. Hän saarnasi 
ja teki ihmetöitä. Näin hän osoitti olevansa Jumalan Poika ja maail-
man Vapahtaja. Ensin hän esiintyi enemmän kuin puolen vuoden 
aikana Juudeassa, Jerusalemissa ja sen eteläpuolella. Sitten hän meni 
Galileaan ja tuli jälleen Kaanaan, jossa oli tehnyt ensimmäisen ihme-
työnsä. Viiden, kuuden tunnin matkan päässä Kaanasta oli Kaper-
naum, jossa erään Galilean ja Perean kuninkaanvirkamiehen poika 
makasi sairaana, aivan kuolemansairaana. Kun nyt pojan isä kuuli, 
että Jeesus oli Kaanassa, tuli hän sinne Jeesuksen luo ja pyysi, että 
hän tulisi Kapernaumiin auttamaan hänen poikaansa. Jeesus sanoi 
hänelle: »Ellette näe merkkejä ja ihmeitä, ette usko.» Mutta mies ei 
hellittänyt, vaan sanoi: »Herra, tule, ennen kuin minun lapseni kuo-
lee.» Jeesus sanoi hänelle: »Mene, sinun poikasi elää!» Ja mies uskoi 
sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle, ja meni. Ja toisena päivänä hänen 
palvelijansa kohtasivat hänet tiellä ja huudahtivat hänelle: »Poikasi 
elää!» Silloin hän tutki heiltä hetkeä, jona poika oli alkanut toipua. 
He vastasivat: »Eilen seitsemännellä tunnilla (noin klo 1 iltapäivällä) 
kuume lähti hänestä». Silloin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut sillä 
hetkellä, jolloin Jeesus oli sanonut hänelle: »Sinun poikasi elää.» Ja 
hän uskoi, hän ja koko hänen huonekuntansa (Joh. 4:46–54). 

Näin Jeesus ilmaisi jumalallisen kirkkautensa: lausumalla yhden 
ainoan lauseen pitkän matkan päästä hän paransi sairaan. Ja kunin-
kaanvirkamies osoitti uskonsa Jeesukseen pitämällä kiinni hänen 
sanastaan. Sanassaan, joka nyt on Raamatussa, Jeesus antaa sinulle 
syntien anteeksiantamuksen, elämän ja autuuden sen lunastuksen 
tähden, jonka hän on toimittanut sinullekin. Usko tämä sana ja mene! 
Jättäydy tämän sanan varaan elämässä ja kuolemassa, luota siihen ja 
rakenna sille, vaikket näkisi etkä tuntisi sen voimaa. Jeesuksen sana 
ei sinua petä. 

Rukoilkaamme. Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, joka olet lu-
vannut Pojassasi meille syntien anteeksiantamuksen, vanhurskauden 
ja iankaikkisen elämän. Minä rukoilen sinua: johda ja herätä sydän-
täni Pyhällä Hengelläsi, niin että joka päivä ja erikoisesti kaikessa 
ahdistuksessa rukoilen häneltä apua ja lujasti luotan siihen, että hän 
lupauksensa ja sanansa mukaan minua myös varmasti auttaa ja että 
viimein hänen kauttaan tulen iäti autuaaksi. Aamen. 

10.1.  



Ensimmäinen viikko loppiaisesta 

 64 

 
M a a n a n t a i  

Jeesus asettaa myrskyn merellä  
Millainen tämä on, kun sekä tuulet että meri häntä tottelevat?  
  Matt. 8:27. 

Herra Jeesus oli tullut Galileasta jälleen Jerusalemiin pääsiäis-
juhlaan ja oli temppelissä suuren seurakunnan edessä pitänyt kaik-
kein valtavimman saarnan. Siinä hän todisti jumalallisen valtasuu-
ruutensa. Mutta juutalaiset olivat hyljänneet hänen todistuksensa ja 
uhanneet häntä kuolemalla. Sen tähden hän meni nyt aina Galileaan 
asti ja esiintyi siellä oikeana profeettana, josta Mooses oli ennusta-
nut. Johannes Kastajan toiminta oli jo päättynyt. Asuinpaikakseen 
Jeesus valitsi Gennesaretin järven rannalla sijaitsevan Kapernaumin. 
Ja täällä hän erään erittäin raskaan työpäivän iltana astui veneeseen 
mennäkseen tuon järven yli sen itärannalle. Ja hänen opetuslapsensa 
seurasivat häntä. Ja katso, järvellä nousi kova myrsky, niin että vene 
peittyi aaltoihin. Mutta Jeesus nukkui. Niin opetuslapset menivät 
hänen luokseen ja herättivät hänet sanoen: »Herra, auta, me hukum-
me». Hän sanoi heille: »Te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita?» 
Silloin hän nousi ja nuhteli tuulta ja järveä, ja tuli aivan tyven. Mutta 
ihmiset ihmettelivät ja sanoivat: »Millainen tämä on, kun sekä tuulet 
että meri häntä tottelevat?» (Matt. 8:23–27) 

Tuo väsynyt mies, jota tuulet ja meri tottelivat, on lihaksi tullut 
Sana, iankaikkisen Isän ihmiseksi tullut iankaikkinen Poika. Hän on 
sinun Vapahtajasi, joka silloin oli alennuksen tilassa, mutta nyt on 
korkealle korotettu Isän Jumalan oikealle puolelle. Hän on sama, 
jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän on sinun kanssasi 
joka päivä sangen armollisena. Miksi siis niin usein pelkäät? Älä 
pelkää elämässä äläkä kuolemassa, vaan luota hänen armoonsa ja 
kaikkivaltaansa. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus Kristus, sinä tosi ihminen ja tosi 
Jumala, jota tuulet ja meri ja kaikki tottelevat. Minä tunnustan sinul-
le heikkouteni ja arkuuteni. Minä tunnustan, etten voi kestää tämän 
maailman myrskyissä ilman sinun lohdutustasi. Auta minua, etten 
minä huku! Suojele seurakuntaasi kaikkea uhkaavaa vihollisvaltaa 
vastaan, lohduta kaikkia arkoja sydämiä ja vahvista kaikkia heik-
kouskoisia. Asu luonamme, sinä ainoa kaikkivaltias auttaja, ylistetty 
iankaikkisesti! Aamen. 
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T i i s t a i  

Jeesus parantaa halvatun 
Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Matt. 9:2. 

Kun Herra Jeesus oli jälleen saapunut kaupunkiinsa Kaper-
naumiin ja oli asunnossaan, tuotiin suurin vaivoin — kadulla tun-
geksivan kansan keskitse hänen luokseen — eräs halvattu mies, joka 
makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halva-
tulle: »Poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan si-
nulle anteeksi.» Hän, sydäntentuntija, näki, että tuo sairas ikävöi en-
nen muuta Jumalan armoa ja syntiensä anteeksisaamista. Mutta muu-
tamat läsnä olleista kirjanoppineista sanoivat mielessään: »Tämä 
pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi muu kuin Jumala 
yksin?» Mutta Jeesus ymmärsi heidän ajatuksensa ja sanoi: »Miksi 
te ajattelette pahaa sydämessänne? Sillä kumpi on helpompaa, sa-
noako: Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, vai sanoa: Nouse ja 
käy? Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä 
antaa syntejä anteeksi, niin» — hän sanoi halvatulle — »nouse, ota 
vuoteesi ja mene kotiisi!» Ja hän nousi ja lähti kotiinsa. Mutta kun 
kansanjoukot sen näkivät, peljästyivät he ja ylistivät Jumalaa, joka 
oli antanut senkaltaisen vallan ihmisille (Matt. 9:1–8). 

Tässä Ihmisen Poika Jeesus Kristus tekemällä jumalallisen ihme-
työn osoittaa, että hän on iankaikkinen Jumalan Poika, jolla on kaik-
ki valta ja myös valta antaa maan päällä syntejä anteeksi. Se onkin 
hänelle mieluinen työ. Tästä näet, että sinun tulee ennen muuta etsiä 
häneltä syntien anteeksiantamusta. Sillä mitä auttaa sinua kaikki 
muu, jollei sinulla ole syntien anteeksiantamusta ja Jumalan armoa? 
Mutta jos syntien anteeksiantamuksen kautta elät Jumalan armossa, 
voit myös aina rukoilla häntä, niin kuin rakas lapsi rakasta isäänsä, ja 
hän on antava sinulle sen, mikä on sinulle parasta ajassa ja iankaik-
kisuudessa. 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä! Anna minulle kaikki syn-
tini anteeksi rakkaan Vapahtajani Jeesuksen Kristuksen tähden. Sinä 
olet luvannut minulle sanassasi, että tahdot sen tehdä. Pidä sanasi 
minulle! Suo minun elää armossasi! Silloin, rakas Isä, ei mikään voi 
minua vahingoittaa. Silloin minä voin turvata sinuun ja kerskata si-
nusta kaikessa hädässä, vieläpä kuolemassakin. Vahvista, Herra, us-
koni ja vie minut iäiseen elämään. Aamen. 
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K e s k i v i i k k o   

Jeesus herättää Jairuksen tyttären kuolleista  
Talita kuum!  Mark. 5:41. 

 
Siihen aikaan, kun Herra Jeesus seisoi Gennesaretin järven ran-

nalla likellä Kapernaumia ja paljon kansaa oli hänen ympärillään, 
synagogan esimies Jairus tuli hakemaan häntä. Jeesuksen nähdessään 
hän heittäytyi maahan hänen jalkojensa juureen, pyysi häntä hartaas-
ti ja sanoi: »Pieni tyttäreni on kuolemaisillaan; tule ja pane kätesi 
hänen päällensä, että hän tulisi terveeksi ja jäisi eloon». Niin Jeesus 
lähti hänen kanssansa. Ja häntä seurasi suuri kansan paljous. Ja hei-
dän tullessaan likelle Jairuksen kotia joku hänen palvelusväestään 
tuli hänelle sanomaan: »Tyttäresi kuoli; miksi enää opettajaa vai-
vaat?» Mutta kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän Jairukselle: »Älä pel-
kää, usko ainoastaan!» Ja hän ei sallinut kenenkään muun seurata 
mukanansa kuin Pietarin ja Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen. 
Ja hän tuli taloon ja näki hälisevän joukon ja ääneensä itkeviä ja vai-
keroivia ja huilunsoittajat, jotka soittivat valitusvirsiä. Ja hän astui 
heidän luokseen ja sanoi heille: »Mitä te hälisette ja itkette? Lapsi ei 
ole kuollut, vaan nukkuu». Niin he nauroivat häntä, sillä he tiesivät 
hyvin, että lapsi oli kuollut. Mutta Jeesus ajoi heidät kaikki ulos ja 
otti mukaansa lapsen isän ja äidin sekä kolme opetuslastansa ja meni 
sisälle sinne missä lapsi makasi. Ja hän tarttui lapsen käteen ja sanoi 
hänelle: »Talita kuum!» Se merkitsee suomeksi: Tyttö nouse! Ja heti 
tyttö nousi ja käveli. Hän oli kaksitoistavuotias ja vanhempiensa ai-
noa tytär. Ja he joutuivat suuren hämmästyksen valtaan. Ja Jeesus 
kielsi ankarasti heitä antamasta kenellekään tietoa tästä ja käski an-
taa tytölle syötävää (Mark. 5:21–24, 35–43). 

Herran Jeesuksen edessä kuolema on vain uni, myös sinun kuo-
lemasi, rakas kristitty, ja sinun rakkaittesi kuolema. Aivan helposti 
hän voi ja on varmasti myös herättävä kaikki omansa kuolleista iäi-
seen elämään. Anna Herrassa kuolleitten omaistesi vain turvallisesti 
nukkua ja suo heille tuo suloinen uni! Jeesus on sitten herättävä hei-
dät iäiseen elämään, kun hän tulee takaisin. Ja pysy itse Jeesuksen 
omana! Ja kun viime hetkesi lyö, niin sano: kuolema, sinä olet vain 
uni, josta Vapahtajani on minut herättävä. 
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Rukoilkaamme. Rakas Vapahtajamme, Herra Jeesus Kristus, jo-
ka olet sovittanut kaikki syntimme omalla verelläsi ja muuttanut kat-
keran kuoleman suloiseksi uneksi. Auta minua, ettei lihallisen järke-
ni ja tämän maailman pilkkaajain aikaansaama hälinä estäisi eikä 
eksyttäisi minua, vaan että sanassasi tarttuisin sinuun, uskossa pitäi-
sin sinusta kiinni ja sinun kauttasi tulisin iäisesti autuaaksi pyhän 
nimesi tähden. Aamen. 

 
 
 
 

Vapahtajani Jeesus on  
Ain ilo mulle verraton,  
Kun kuljen täällä outona  
Ja muukalaisna, vieraana. 
 
Tukala, ahdas on se tie,  
Mi kuolon maasta eloon vie,  
Vaan Jeesus kun on kanssani,  
Hän huojentaa mun matkani. 
 
Mua auta, Jeesus, vahvista,  
Niin etten tietä ahdasta  
Sun luokses täältä kulkeissain  
Uupuisi keskimatkallain. 
 
Sun ristis olkoon sauvani,  
Mun tukeni ja turvani,  
Sun veres sielun puhdistus  
Ja kuolos uskon uudistus. 
 

Mua kätke, Jeesus, haavoihis  
Ja ota minut turvihis  
Kuin kätkee lintu poikansa  
Ja suojaa niitä vaaroissa. 
 
Ah, estä epäilyksestä  
Ja varjele mua synnistä  
Ja viimein lähtö rauhassa  
Suo mulle sanas voimassa. 
 
Myös silloin köyhä sieluni  
Sä ota, Jeesus, huomaasi,  
Vie pyhiesi seurahan,  
Sun luokses riemuun taivahan. 
 
Ja ruumiini suo rauhassa  
Levätä maassa aikansa,  
Siks kun sen sieltä herätät,  
Taas sielun kanssa yhdistät. 
 

Martin Behm – Elias Lönnrot  VK 1938  313:1–8. 
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T o r s t a i  

Jeesus parantaa sadanpäämiehen palvelijan 
Totisesti minä sanon teille: en ole kenelläkään Israelissa löytänyt 
näin suurta uskoa.  Matt. 8:10. 

 
Läpi Galilean tekemänsä pitkän saarnamatkan perästä Herra Jee-

sus tuli jälleen kerran omaan kaupunkiinsa Kapernaumiin. Sinne si-
joitetun roomalaisen sotaväenosaston päällikkö, siis pakana, tuli hä-
nen luoksensa ja sanoi: »Herra, minun palvelijani makaa kotona hal-
vattuna ja on kovissa vaivoissa». Jeesus sanoi: »Minä tulen ja paran-
nan hänet», ja lähti kulkemaan tämän sadanpäämiehen taloa kohti. 
Mutta sadanpäämies lähetti ystäviään häntä vastaan sanomaan: 
»Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle; vaan 
sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Sillä minä it-
sekin olen toisen vallan alainen, ja minulla on sotamiehiä käskyni 
alaisina, ja minä sanon tälle: 'Mene' ja hän menee, ja toiselle: 'Tule', 
ja hän tulee, ja palvelijalleni: 'Tee tämä', ja hän tekee. Hänen tarkoi-
tuksensa oli sanoa: Niin kuin palvelijani tottelevat sanaani, niin täy-
tyy kaikkien asioiden totella sinua. Kun Jeesus kuuli tämän, ihmette-
li hän ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: »Totisesti minä sanon 
teille: en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Ja 
minä sanon teille: monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioivat Aab-
rahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa; mutta 
valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja 
hammasten kiristys». Ja Jeesus sanoi sadanpäämiehelle: »Mene. Niin 
kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon». Ja palvelija parani sillä 
hetkellä (Matt. 8:5–13). 

Pakanallinen sadanpäämies katseli avoimin uskon silmin Vapah-
tajamme orjanmuotoon kätkettyä jumaluuden ihanuutta ja suuressa 
nöyryydessä ja turvallisesti uskoi siihen. Ja — Jumalalle kiitos — 
samanlainen tosi, yksinkertainen usko on monella ollut kaikkina ai-
koina ja kaikissa kansoissa. Mutta tapaako sellaista uskoa usein ny-
kypäivinä kristikunnassa? Eipä suinkaan! Ja luuletko, että kaikki, 
jotka jo lapsina omat saatetut Jumalan valtakuntaan ja joita edelleen 
pidetään valtakunnan lapsina, todella pelastuvat? Eipä suinkaan! 
Jumalan edessä tulemme vanhurskaiksi ja autuaiksi vain sellaisen 
uskon kautta, joka tuntee Jeesuksen ja todella tarttuu häneen. 
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Rukoilkaamme. Kaikkivaltias Herra Jeesus Kristus. Sinun edes-

säsi jokaisen täytyy nöyrtyä ja sinun sanasi ja käskysi tieltä väistyä! 
Auta minua, että tuntisin oman mitättömyyteni ja sinun hyvyytesi ja 
armosi, lujasti uskossa tarttuisin sinuun, pysyisin valtakunnassasi, 
kaikessa hädässä uskaltaisin sinun apuusi ja vihdoin pelastuisin. Sinä 
olet kaikkien ihmisten auttaja ja pelastaja, ylistetty iankaikkisesti! 
Aamen. 

 
 
 
 
 
 
 

Neuvo, Pyhä Henki, tiesi,  
Johda sille jalkani.  
Kiinnitä mua totuuteesi,  
Käy mun sydämeheni.  
Sitä hoida, holhoa,  
Nuhtele ja lohduta. 
 

Auta, että ahkerasti  
Tutkin sanaas kallista,  
Elämäni loppuun asti  
Pysyn siinä vahvana.  
Uskoani kasvata,  
Voimallasi vahvista. 
 

Ääntäs, Jeesus, kuullakseni  
Jalkais juureen laskeun.  
Liikuta sä sydämeni,  
Taivuta se sinuhun,  
Että sua rakastan  
Sydämestä ainian. 
 

Johann Ludvig Runeberg – Elias Lönnrot  VK 1938  163:5–7 
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P e r j a n t a i  

Jeesus herättää kuolleista nuorukaisen Nainissa 
Hän hävitti kuoleman ainiaaksi, ja Herra, Herra pyyhkii kyyneleet 
kaikkien kasvoilta.  Jes. 25:8. 

Eilen kerrotun tapauksen jälkeisenä päivänä Herra Jeesus meni 
Kapernaumista noin seitsemän tai kahdeksan tunnin matkan päässä 
sijaitsevaan Nain-nimiseen kaupunkiin. Ja hänen kanssaan vaelsivat 
hänen opetuslapsensa ynnä suuri kansanjoukko. Kun hän nyt lähestyi 
kaupungin porttia, katso, silloin kannettiin ulos kuollutta, äitinsä ai-
nokaista poikaa. Ja äiti oli leski. Ja hänen kanssaan kulki paljon kau-
pungin kansaa. Ja hänet nähdessään Herra armahti häntä ja sanoi 
hänelle: »Älä itke». Ja hän meni ja kosketti paareja; niin kantajat 
seisahtuivat. Ja hän sanoi: »Nuorukainen, minä sanon sinulle: nou-
se». Niin kuollut nousi istualleen ja rupesi puhumaan. Ja hän antoi 
hänet hänen äidillensä (Luuk. 7:11–15). 

Tämä kuvaa nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Nykyisyydessä hallit-
see kuolema, synnin palkka. Se nielee nuoren ja vanhan, lapsen ja 
vanhuksen. Miten paljon valitusta ja sydänsurua se tuokaan muka-
naan! Mutta Herra Jeesus, jonka kirkkauden olet nähnyt tässä kerto-
muksessa, on meidän Vapahtajamme. Hän on voittanut synnin ja 
kuoleman ja on kerran tuleva takaisin ja hyökkäävä kuoleman kimp-
puun. Silloin hän koskettaa tätä vanhaa maata, joka kerran oli kuin 
Nain, niin ihana ja rakastettava, mutta on sittemmin muuttunut suu-
reksi hautausmaaksi. Hän herättää siitä omansa iankaikkiseen elä-
mään, hävittää kuoleman ainiaaksi ja pyyhkii kyyneleet omiensa 
kasvoilta, sillä hän on Herra ja hän antaa meidät jälleen toinen toi-
sellemme. Hän myös luo uuden ja oikean Nainin, jossa täydellinen 
ilo ja autuaallinen elämä iäti vallitsee hänen oikealla puolellaan. 
Kristitty! Katsele kuolemaa ja Vapahtajaasi tällä tavalla! Ja odota 
kuolemaa iloisena ja lujana uskossa!  

 
Rukoilkaamme. Kaikkivaltias Herra Jeesus Kristus, joka olet 

kuoleman voittaja ja säälit kaikkia, joita kuolema murehduttaa. Loh-
duta tuntemisesi kautta kaikkia murheellisia ja pidä uskossa jokaista 
kuolevaa. Anna minullekin Pyhä Henkesi, että jätän sieluni sinun 
käsiisi, tunnen ja pidän sinut aina Herrana, joka olet iäksi hävittävä 
kuoleman ja viimeisenä päivänä antava minulle ja kaikille valituille 
iankaikkisen elämän, ilon ja kirkkauden, jossa sinä Herra Jeesus nyt 
jo elät ja hallitset halki iankaikkisuuksien. Aamen. 
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Jumalan haltuun anna  
Sun ties ja tarpeesi  
Ja etehensä kanna  
Sun surus, murheesi,  
Hän, joka sinut loi,  
Elämän sulle soi,  
Sun tarpees kaikki tietää,  
Sua auttaa tahtoo, voi. 
 
Myös heitä haltuun Herran  
Sun ristis, vaivasi,  
Ne kaikki vielä kerran  
Hän kääntää parhaaksi.  
Ennenkuin luuletkaan  
Hän ehtii auttamaan,  
Ja ristit, tuskat, vaivat  
Hän poistaa aikanaan. 
 

Lujasti mielees paina  
Ja pidä muistossas:  
On armon Herra aina  
Lapsilleen laupias,  
Hän uskovaisiaan  
Ei heitä milloinkaan,  
Vaan murheen heistä kantaa  
Ja holhoo ainiaan. 
 
Sä Herran tietä kulje  
Vakaana uskossa,  
Sun sydämesi sulje  
Maailman himoilta.  
Ja armahtajaasi  
Sä luota alati,  
Jos mitkä vaiheet kohtaa  
Sua elämässäsi. 
 

Kun joudut epäilyksiin  
Sun murhepäivinäs,  
Niin turvaa Herraas yksin  
Kaikessa hädässäs.  
Kaikissa vaaroissa  
Hän ompi suojana.  
Hänelle kiitos olkoon  
Armonsa avusta! 
 

Andreas Oilen – K. G. von Essen  VK 1938  330:1–5. 
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L a u a n t a i  

Jeesus ruokkii viisituhatta 
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.  Matt. 6:11. 

Vuotta ennen kuolemaansa, pääsiäisen tienoissa, Herra Jeesus 
meni opetuslapsineen Galilean järven toiselle puolen saadakseen 
raskaan työn jälkeen heidän kanssaan vähäsen levätä sen itärannalla. 
Mutta häntä seurasi paljon kansaa sen tähden että he näkivät ne tun-
nusteot, joita hän teki sairaille. He eivät siis saaneetkaan levätä. 
Mutta illalla Jeesus nousi eräälle vuorelle ja asettui opetuslapsineen 
sinne. Ja kun hän näki paljon kansaa, sanoi hän Filippukselle: »Mistä 
ostamme leipää näiden syödä?» Mutta sen hän sanoi koetellakseen 
häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippus vastasi hänelle: 
»Eivät kahdensadan denaarin leivät heille riittäisi, niin että kukin 
saisi edes vähän». Niin toinen hänen opetuslapsistansa, Andreas, 
Simon Pietarin veli, sanoi hänelle: »Täällä on poikanen, jolla on viisi 
ohraleipää ja kaksi kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle?» Jeesus 
sanoi: »Asettakaa kansa aterioimaan». Ja siinä paikassa oli paljon 
ruohoa. Niin miehet, luvultaan noin viisituhatta, laskeutuivat maahan 
ja lisäksi vaimot ja lapset. Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja antoi ope-
tuslapsille, nämä taas jakelivat istuville; samoin kaloistakin, niin pal-
jon kuin tahtoivat. Mutta kun he olivat ravitut, sanoi hän opetuslap-
sillensa: »Kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi 
hukkaan». Niin he kokosivat ne ja täyttivät kaksitoista vakkaa pala-
silla, mitkä olivat viidestä ohraleivästä jääneet tähteeksi niiltä, jotka 
olivat aterioineet (Joh. 6:1–13). 

Tämän tapauksen kertovat kaikki neljä evankelistaa, joista kaksi 
näki sen omin silmin. Tämä oli ylen määrin suuri jumalallinen ihme-
työ, joka osoittaa meille Herramme Jeesuksen jumalallisen kirkkau-
den. Se ilmaisee meille myös hänen säälivän sydämensä. Hän tahtoo 
antaa seuraajilleen jokapäiväisen leivän. Me näemme, että hän voi 
sen myös tehdä. Vieläpä hän sanoo, että meidän tulee rukoilla: »An-
na meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme». Mitä me 
siis suremme tai murehdimme? Kun hän sanoo, että meidän tulee 
näin rukoilla, niin eikö hän myös rukoustamme kuulisi? 
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Rukoilkaamme. Kaikkivaltias Herra Jeesus Kristus. Me rukoi-
lemme sinua, että antaisit meille jokapäiväisen leipämme ja Pyhän 
Henkesi, jotta iloisesti turvaisimme sinuun emmekä leivän ja muun 
ravinnon tähden ikinä menettelisi evankeliumiasi, kunniaasi tai 
omaatuntoamme vastaan. Anna armoa myös minulle, heikkouskoi-
selle, jotta uskossa aina katsoisin sinun tyhjentymättömiin käsiisi ja 
näin olisin lohdutettu ja iloinen ja että ennen kaikkea etsisin sinulta 
iankaikkisia, katoamattomia tavaroita; sinä, joka elät ja teet hyvää 
aina ja iäti. Aamen. 

 

 

 

 
Kun Herra vain mua paimentaa, 
Ei mitään multa puutu,  
Hän kaitsemasta minua  
Ei väsy, ei hän suutu.  
Hän ruokkii taivaan leivällä,  
Ja elämän myös vedellä  
Hän sielun virvoittaapi. 
 
Hän itse tiellä autuuden  
Mua ohjaa Hengellänsä,  
Luo tuorehimman laitumen  
Mua kutsuu äänellänsä.  
Hän täyttää kaikki tarpeeni,  
Hän ravitsee mun sieluni  
Armollaan avaralla. 
 

Jos kuolon varjon laaksossa  
Mä yksin vaeltaisin  
Ja tuhansissa vaaroissa  
Mä tuta tuskaa saisin,  
En pelkäisi mä kuitenkaan,  
Kun vitsallaan ja sauvallaan  
Mua Herra johdattaapi. 
 
Hän sielulleni valmistaa  
Runsaimman armopöydän.  
Hän Hengellään mua vahvistaa, 
Ett' ilon suuren löydän.  
Mua hyvyydellään noudattaa  
Ja armollansa johdattaa  
Iäisiin majoihinsa. 
 

Pentti Jaakko Ignatius – Jaakko Tengström  VK 1938  334:1–4. 
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T o i n e n  s u n n u n t a i  l o p p i a i s e s t a  

Jeesus kulkee vetten päällä 
Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen: älkää peljätkö!   Matt. 14:27. 

 
Kun Herra Jeesus oli ihmeellisellä tavalla ruokkinut viisituhatta 

miestä, vaati hän kohta opetuslapsiansa astumaan veneeseen ja kul-
kemaan edeltä toiselle rannalle, sillä aikaa kun hän laski kansan luo-
tansa. Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen, ru-
koilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Mutta vene oli jo 
keskellä merta aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. Ja nel-
jännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven pääl-
lä. Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljäs-
tyivät he ja sanoivat: »Se on aave», ja huusivat pelosta. Mutta Jeesus 
puhutteli heitä kohta ja sanoi: »Olkaa turvallisella mielellä, minä se 
olen; älkää peljätkö!» Pietari vastasi hänelle ja sanoi: »Jos se olet 
sinä, Herra, niin käske minun tulla luoksesi vettä myöten». Jeesus 
sanoi: »Tule!» Ja Pietari astui ulos veneestä ja käveli vetten päällä 
mennäkseen Jeesuksen tykö. Mutta nähdessään, kuinka tuuli, hän 
pelästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen: »Herra, auta minua». 
Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle: 
»Sinä vähäuskoinen, miksi epäilit?» Ja kun he olivat astuneet venee-
seen, asettui tuuli. Niin veneessä olijat kumarsivat häntä ja sanoivat: 
»Totisesti sinä olet Jumalan Poika» (Matt. 14:22–33). 

Herra Jeesus on totisesti Jumalan Poika, Isän ainosyntyinen Poi-
ka. Ja hänen jumalallinen silmänsä näkee, milloin hänen omansa 
ovat hädässä ja hän rientää auttamaan. Mutta kun hän tulee — ih-
meellisiä teitä — eivät hänen omansa useinkaan tunne häntä, vaan 
pikemmin luulevat, että helvetti on heitä likellä ja pelkäävät kovin. 
Mutta silloin heidän tulee tarkata hänen sanansa ääntä: »Olkaa tur-
vallisella mielellä, minä se olen; älkää peljätkö!» Ja heidän tulee olla 
rohkeita ja hyvässä turvassa eikä peljätä mitään ja jättäytyä yksistään 
hänen ja hänen sanansa turviin. Mutta miten helposti katoaakaan 
jälleen tällainen uskonrohkeus, kun uusi onnettomuuden aalto uh-
kaavana nousee! Miten vähäuskoisia he ovatkaan! Silloin jää ainoak-
si turvaksi tämä: »Herra, auta minua». Mutta uskollinen Herra ei 
hylkää. Hän ojentaa kätensä ja auttaa, auttaa aina iäiseen elämään 
asti. 
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Rukoilkaamme. Herra Jeesus, sinä suuri ja uskollinen Vapahtaja! 
Minä olen kurja, vähäuskoinen ihminen, joka helposti erehdyn ja 
pelkään. Ole kärsivällinen minua kohtaan! Älä heitä minua pois kas-
vojesi edestä äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi! Lohduta minua 
aina uudelleen ja auta minua. Sinun Pyhä Henkesi tukekoon minua! 
Herra, älä jätä minua, älä vedä pois suojelevaa kättäsi! Johda minut 
nimesi tähden ulkonaisten ja sisäisten ahdistusten kautta iäiseen 
elämään, jossa sinua iankaikkisesti kiitän ja ylistän. Aamen 

 
 
 
 

Siion, apus ainoastaan  
On vain Herra Jumala,  
Niinkuin isä hoitaa lastaan,  
Niin hän holhoo sinua.  
Sinua hän kurittaa,  
Koska hän sua rakastaa.  
Ei hän kirkkoansa heitä,  
Vaikka viekin vaivain teitä. 
 
Vaikka peljättääkin myrskyt,  
Vaikka aallot haahtees lyö,  
Upottaa sua ei voi tyrskyt,  
Eikä peittää kuolon yö.  
Jeesus matkassa kun on,  
Siion, ole pelvoton,  
Haahtesi hän rantaan johtaa,  
Vaikka mitkä vaiheet kohtaa. 
 

Kestä, Siion, tuskat, vaivat  
Uskoen ja toivoen,  
Kestää myöskin isät saivat  
Vaivat ahdistuksien.  
Herra ottaa armossaan,  
Sinut, Siion, kunniaan,  
Loppuu kilvoitukses, vaivas,  
Alkaa autuus, aukee taivas. 
 
Enkelit ja pyhät taivaan,  
Riemuvirttä veisatkaa!  
Eipä sorru Siion vaivaan,  
Periä se voiton saa.  
Rantaan haaksi joutuvi,  
Jota myrskyt heitteli.  
Voitostansa luona Herran  
Kiittää Siion saapi kerran. 
 

Karoly Jeszensky  VK 1938  168:1,2,6,7. 



Toinen viikko loppiaisesta 

 76 

 
M a a n a n t a i  

Jeesus parantaa pakanavaimon tyttären 
Joka uskoo, se ei pakene. Jes. 28:16. 

 

Kun Herran Jeesuksen toiminta Galileassa oli päättynyt, lähti 
hän sieltä opetuslapsineen Foinikian kaupunkien Tyyron ja Siidonin 
tienoille. Ja katso, kanaanilainen, pakanallinen vaimo huusi hänen 
jäljessään ja sanoi: »Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja 
vaivaa kauheasti minun tytärtäni». Mutta hän ei vastannut hänelle 
sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sa-
noen: »Päästä hänet menemään, sillä hän huutaa jälkeemme». Hän 
vastasi ja sanoi: »Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huo-
neen kadonneitten lammasten tykö». Israelin kansan eikä pakanain 
keskuudessa Vapahtajamme tuli maanpäällisen vaelluksensa aikana 
tehdä ihmeitä ja osoittaa olevansa Jumalan Poika. Mutta vaimo tuli 
ja kumarsi häntä ja sanoi: »Herra, auta minua.» Jeesus taas vastasi ja 
sanoi: »Ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille». 
Mutta vaimo sanoi: »Niin, Herra; mutta syöväthän penikatkin niitä 
muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat». Silloin Jeesus 
vastasi ja sanoi: »Oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon si-
nulle, niin kuin tahdot». Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve 
(Matt. 15:21–28). 

»Joka uskoo, se ei pakene.» Huuda avuksesi Kristusta kaikessa 
ruumiin ja sielun hädässä. Pyydä häneltä pelastusta aikaa ja iäisyyttä 
varten. Ja kun hän tekeytyy sellaiseksi, kuin hän ei sinua kuulisi ja 
kun hänen lakinsa asettaa eteesi kelvottomuutesi, ja omantuntosi täy-
tyy myöntää sen arvostelu oikeaksi, niin älä kuitenkaan pakene. Si-

nun uskosi ei tule nojata kelvollisuuteesi, vaan Kristuksen laupeu-

teen, joka on sinulle luvattu hänen sanassaan. Vetoa siihen ja ole 
rukouksessasi kestävä! Hän ei voi kieltää armoaan eikä peruuttaa 
sanaansa. Hän on antava sinulle, mitä haluat. »Joka uskoo, se ei pa-
kene.» 

18.1. 
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Rukoilkaamme. Rakas Herra Jeesus Kristus. Sinun suuri, sydä-
mellinen laupeutesi näyttää usein kovalta meitä kohtaan, jotka us-
komme sinuun ja toivomme sinulta apua. Ja kuitenkin sinä olet mei-
dän iankaikkinen Isämme ja Lunastajamme: se on vanhastaan sinun 
lohdullinen nimesi. Auta minua, että opin sinut oikein tuntemaan ja 
pidän sinusta kiinni sinun omassa sanassasi. Ja kun sinä ahdistusten 
ja murheitten aikana kanssani taistelet, vahvista minua, että uskossa 
turvallisesti voitan sinut sinun itsesi kautta ja vihdoin saan kokea 
sinun apusi. Tee tämä, rakas Vapahtajani, sydämesi uskollisuuden 
tähden. Aamen. 

 

 

 
Hädässä huudan Herraa  
Kaikesta sielusta.  
Ah, auta tällä kertaa,  
Oi Jeesus, auttaja!  
Sun korvas avaa vielä  
Ja kuule huutoni,  
Suo mulle murheen tiellä  
Sun armos, apusi. 
 
Jos oikeutes mukaan  
Sä tahdot tuomita,  
Ei vastata voi kukaan,  
Vaan täytyy hukkua.  
Mutt' olet katuville  
Sä hidas kostamaan  
Ja altis syntisille  
Anteeksi antamaan. 
 

Mä panen sanaas varmaan  
Mun kaiken turvani.  
Sä annat avun armaan,  
Jos kuinkin kävisi.  
Kuin päivää aamuun asti  
Odottaa vartija,  
Niin Herraa hartahasti,  
Sieluni, odota. 
 
Israel, lujaan luottaa  
Saat Herras hyvyyteen.  
Hän sulle avun tuottaa,  
Sun auttaa autuuteen.  
Hän synnit anteeks antaa  
Armostaan suuresta,  
Kansansa kuormat kantaa,  
Sen päästää tuskasta. 
 

Clément Marot – suomennos vk 1692  VK 1938  291:1-4. 
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T i i s t a i  

Jeesus kirkastetaan 
Minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita 
itseni sinun muotosi katselemisella.  Ps. 17:15. 

Kun yhä lähemmäksi tuli aika, jolloin Herra Jeesus oli kärsivä ja 
kuoleva, alkoi hän myös puhua siitä opetuslapsilleen ja näin valmis-
taa heitä vastaanottamaan tätä sanomaa, joka on kurjalle lihalle ja 
verelle kauhistus. Hän kertoi heille edessä olevasta kärsimisestään ja 
kuolemastaan sekä sitä seuraavasta ylösnousemisestaan. Ja hän teki 
vielä muuta. Hän otti eräänä päivänä mukaansa Pietarin ja Jaakobin 
ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle, yksinäisyyteen. Ja 
hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loisti-
vat niin kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin 
kuin valo. Hän riisui hetkeksi yltään inhimillisen luontonsa alhai-
suuden ja antoi taivaallisen ja jumalallisen kirkkautensa loistaa. Ja 
katso, Mooses ja Elias ilmestyivät taivaallisessa kirkkaudessa ja pu-
huivat hänen kanssansa. Mutta Pietari aivan kuin unessa sanoi Jee-
sukselle: »Herra, meidän on tässä hyvä olla; jos tahdot, niin minä 
teen tähän kolme majaa, sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Eli-
aalle yhden». Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa 
pilvi; ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi: »Tämä on minun ra-
kas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä». Kun ope-
tuslapset sen kuulivat, lankesivat he kasvoilleen ja peljästyivät ko-
vin. Niin Jeesus tuli heidän tykönsä, koski heihin ja sanoi: »Nous-
kaa, älkää peljätkö». Ja kun he nostivat silmänsä, eivät he nähneet 
ketään muuta kuin Jeesuksen yksinään (Matt. 17:1–8). 

Mitä me tästä opimme? Me opimme ja näemme, että Ihmisen 
Poika Jeesus on todellinen Jumala kirkkaudessaan, joka on meidät 
lunastanut. Me näemme, että tämän elämän perästä meitä odottaa 
toinen elämä, jossa ylösnousseet ruumiimme ovat hänen kirkastetun 
ruumiinsa kaltaiset. Silloin meidän on hyvä olla. Silloin tapaamme 
toisemme jälleen, tunnemme toisemme ja saamme pitää toisemme. 
Me näemme, että meidän on täällä maan päällä pantava kaikki toi-
vomme yksin Jeesukseen ja hänen sanaansa. Tämä on Jumalan tahto. 
Tämä olkoon laulumme ajallisissa majoissa asuessamme ja taivaa-
seen matkatessamme: »Minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskau-
dessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella». 
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Rukoilkaamme. Kaikkivaltias Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka 
olet koko maailman edessä kirkastanut rakkaan Poikasi Jeesuksen 
Kristuksen. Minä rukoilen sinua: kirkasta hänet Pyhällä Hengelläsi 
myös minun peljästyneessä sydämessäni, jotta pysyn yksin hänessä 
ja kokonaan jättäydyn hänen sanansa varaan, kunnes vihdoin herät-
tyäni kuolleista tulen kaikkien valittujen kanssa iäisesti kirkastetuksi 
ja saan olla luonasi iankaikkisessa ilossa ja autuudessa. Tee tämä, 
rakas taivaallinen Isä, minulle kurjalle syntiselle, rakkaan Poikasi, 
Herrani ja Vapahtajani Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen. 

 
 
 
 
 

Sä, Jeesus, Kristus, Herramme,  
Hallitset taivahassa,  
Sä nousit Isäs rinnalle  
Ja istut kunniassa.  
Kuitenkin olet luonamme  
Ja nytkin taasen kanssamme,  
Kun nimees kokoonnumme. 
 
Oi kuule, Herra, armossas,  
Sua kun me rukoilemme,  
Suo voimaa meille sanastas  
Nyt virvoitukseksemme.  
Sä Lohduttaja lähetä  
Ja kylmät mielet lämmitä,  
Sua että ylistämme. 
 

Sä Henkes armokasteella,  
Oi Jeesus, meitä kasta.  
Elämän uuden virtoja  
Vuodata taivahasta.  
Sun sanas ovi aukaise,  
Suo voima sanas saarnalle,  
Kirkasta itses meille. 
 
Sun anna Henkes iloa  
Nyt sielujemme maistaa  
Ja murheissamme lohduta,  
Suo armopäiväs paistaa.  
Yks sydän, sielu meihin luo  
Ja hengen yhteyttä suo  
Ja rauhan vyöllä vyötä. 
 

Fredrik Gabriel Hedberg  VK 1938  207:1,2,4,5. 
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K e s k i v i i k k o  

Jeesus kutsuu syntisen (Leevin) 
Minä en ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä.   Matt. 9:13. 

 

Tänä loppiaisaikana olemme jo oppineet tuntemaan Herramme 
Jeesuksen ihmetöistä hänen jumalallista kirkkauttaan. Nyt aiomme 
katsella hänen Vapahtaja-kirkkauttaan, hänen laupeuttaan kurjia 
syntisiä kohtaan. 

Kun Herra Jeesus oli Kapernaumissa parantanut halvatun mie-
hen, meni hän opetuslapsineen järven rannalle. Siellä hän näki erään 
Leevi- eli Matteus-nimisen miehen istumassa tulliasemalla. Hänen 
tehtävänään oli kantaa kansalta veroa. Veronkantajat ottivat usein 
omaksi hyödykseen enemmän veroa kuin olisi saanut ottaa. Sen täh-
den näiden veronkantajien eli publikaanien nimellä oli yleisesti huo-
no kaiku. Hänelle Herra Jeesus sanoi: »Seuraa minua». Niin tämä 
nousi ja seurasi häntä. Hänet tunnemme myöhemmin apostoli Mat-
teuksen nimellä. Sitten tämä Matteus valmisti Herralle Jeesukselle ja 
hänen opetuslapsilleen kodissaan suuret pidot, ja sinne tuli paljon 
muita publikaaneja ja syntisiä, jotka aterioivat Jeesuksen ja hänen 
opetuslastensa kanssa. Kun itsehurskaat ja tekopyhät fariseukset sen 
näkivät, sanoivat he aterian jälkeen Jeesuksen opetuslapsille: »Miksi 
teidän opettajanne syö publikaanien ja syntisten kanssa?» Mutta kun 
Jeesus sen kuuli, sanoi hän: »Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan 
sairaat. Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on: Laupeutta minä tah-
don enkä uhria. Sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, 
vaan syntisiä» (Matt. 9:9–13). 

Rakas Vapahtaja on tullut juuri meitä kadotettuja ja tuomittuja 
varten eikä hurskaita ja vanhurskaita varten. Ja meitä syntisiä hän 
kutsuu mielenmuutokseen. Herran tahto on, että me tuntisimme syn-
timme, katuisimme niitä, uskoisimme häneen ja kokonaan häneen 
turvaisimme. Tämä on Jumalan tahto jokaisen — suurimmankin syn-
tisen kohdalla. 

20.1. 
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Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Sinä olet 
sanassasi kutsunut meidät, viheliäiset syntiset valtakuntaasi, jossa on 
nautittavanamme Poikasi hankkima syntien anteeksiantamus ja kaik-
ki armo ja laupeus. Minä rukoilen sinua: herätä ja valaise sydämeni 
Pyhällä Hengelläsi, että publikaani Matteuksen tavoin aina ottaisin 
vastaan tämän kutsusi, luopuisin synneistäni, katuisin niitä sekä 
odottaisin sinulta kaikkea armoa rakkaan Poikasi kautta. Herra auta, 
että näin tulisin autuaaksi. Aamen. 

 

 

 
 

Jeesus armon soi,  
Voiton meille toi,  
Hän on valkeus, tie, totuus, elämä. 
Hän, vanhurskaus.  
Armo, laupeus  
Meille nyt on ilmestynyt ylhäältä. 
Hän koitto on,  
Hän valaisee  
Ja kuolon kahleet katkaisee,  
Poistaa orjuuden,  
Kuorman syntien.  
Nyt jo aavistaa me saamme autuuden. 
 

Kirkas aamun koi  
Päivän uuden loi,  
Meitä ohjaa taivaan tietä kulkemaan.  
Luota, turvaton,  
Herran armohon,  
Ota lahjaks armo hänen armostaan.  
Hän kävi ristinkuolohon  
Ja nyt hän armoistuin on.  
Siihen luottaa saa,  
Siihen turvatkaa.  
Ristin tiellä  
Kristuksessa riemuitkaa! 
 

Johan August Gottlieb Hymander  VK 1938  298:1–2. 
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T o r s t a i  

Syntinen nainen 
Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin mi-
nä annan teille levon. Matt. 11:28. 

Eräässä Galilean kaupungissa asuva fariseus pyysi kerran Jee-
susta kanssaan ruualle. Jeesus meni hänen taloonsa ja laskeutui ate-
rioimaan, vaikkei hänelle osoitettukaan tavanmukaista kohteliaisuut-
ta. Ja katso, siinä kaupungissa oli eräs nainen, joka oli tunnettu syn-
tinen. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli ruualla fariseuksen talossa, 
toi hän alabasteripullon täynnä hajuvoidetta ja asettui hänen taak-
seen hänen jalkojensa kohdalle, itki ja rupesi kastelemaan hänen jal-
kojansa kyynelillään ja kuivasi ne päänsä hiuksilla ja suuteli hänen 
jalkojaan ja voiteli ne hajuvoiteella. Kun fariseus näki tämän, ajatteli 
hän mielessään näin: »Jos tämä olisi profeetta, tietäisi hän, mikä ja 
millainen tuo nainen on, joka häneen koskee: että hän on syntinen». 
Jeesus sanoi hänelle: »Simon, minulla on jotakin sanomista sinulle». 
Hän virkkoi: »Opettaja, sano». Jeesus sanoi: »Lainanantajalla oli 
kaksi velallista; toinen oli velkaa viisisataa denaaria, toinen viisi-
kymmentä. Kun heillä ei ollut, millä maksaa, antoi hän molemmille 
velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän?» Simon 
vastasi: »Minun mielestäni se, jolle hän antoi enemmän anteeksi». 
Jeesus sanoi: »Oikein sinä ratkaisit». Ja naiseen kääntyen hän sanoi 
Simonille: »Näetkö tämän naisen? Minä tulin sinun taloosi; et sinä 
antanut vettä minun jaloilleni, mutta tämä kasteli kyynelillään minun 
jalkani ja kuivasi ne hiuksillaan. Et sinä antanut minulle suudelmaa, 
mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta minun jalkojani siitä asti, 
kuin tulin sisään. Et sinä voidellut öljyllä minun päätäni, mutta tämä 
voiteli hajuvoiteella minun jalkani. Sen tähden minä sanon sinulle: 
tämän monet synnit ovat anteeksi annetut, ja sen vuoksi hän rakasti 
paljon; mutta jolle vähän annetaan anteeksi, se rakastaa vähän». Sit-
ten hän sanoi naiselle: »Sinun syntisi ovat anteeksi annetut». Silloin 
ateriakumppanit rupesivat ajattelemaan mielessänsä: »Kuka tämä on, 
joka synnit anteeksi antaa?» Mutta Jeesus sanoi naiselle: »Sinun us-
kosi on sinut pelastanut; mene rauhaan» (Luuk 7:36–50). 
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Tarkkaa otsakkeessa mainittua raamatunlausetta! Huomasitko 
tästä kertomuksesta, miten Vapahtaja osoittaa sen todeksi? Näetkö, 
miten hän vastaanottaa syntisiä? Huomaatko, miten ne, jotka käsittä-
vät, että Vapahtaja on antanut heille paljon anteeksi, myös paljon 
rakastavat häntä? Ja näetkö, miten vähän rakkautta Vapahtajaa koh-
taan osoittavat taas ne, jotka luulevat tarvitsevansa vähän anteeksian-
tamusta? Tunnetko syntisi? Tunnetko Vapahtajasi laupeuden? Ja 
rakastatko häntä paljon? 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Sinä olet syntiselle naiselle anta-
nut anteeksi paljon syntejä ja täten ilmaissut suuren rakkautesi meitä 
syntisiä kohtaan. Sen tähden rukoilen sinua: anna minullekin katuva 
mieli, jotta minunkin kyyneleeni osoittaisivat, että sydämestäni ka-
dun syntejäni. Ja auta minua, että todella uskon sanasi ja näin tulen, 
luoksesi ja että saan aina syntini anteeksi ja sydämeeni rauhan ja 
ilon. Silloin yli kaiken rakastan sinua, armollinen Vapahtajani.  
Aamen. 

 

Ei mikään niin voi virvoittaa,  
En muusta iloani saa,  
Ei autuutta saa suurempaa  
Kuin minkä Jeesus lahjoittaa. 
 
En lepoa mä löytänyt,  
En muusta mistään tyytynyt,  
Ennenkuin löysin aartehen, 
Ystävän, Herran Jeesuksen. 
 

Ainoa anteeks'antamus,  
Ainoa synnin sovitus  
Ja ainoa tie armohon  
Jeesuksen risti yksin on. 
 
Maailman viettelyksistä,  
Kiusauksista, synneistä  
Ainoa ompi pelastus  
Jeesuksen suuri rakkaus. 
 

Ainoa tosi viisaus  
Ja ainoa vanhurskaus,  
Ainoa puhdas pyhitys  
On Vapahtajan yhteys. 
 

Johan Kahl  VK 1938  299:1,2,5,7,8. 
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P e r j a n t a i  

Jeesus etsii eksyneitä 
Tämä ottaa vastaan syntisiä!  Luuk. 15:2. 

 

Tämän itsehurskaat fariseukset lausuivat pilkkasanana, mutta me 
käytämme sitä kiitos- ja ylistyssanana. Se on peräisin seuraavasta 
kertomuksesta. 

Jeesuksen luo tuli kaikenlaisia publikaaneja ja syntisiä kuule-
maan häntä. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat: 
»Tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan». Tällöin Jeesus 
puhui heille tämän vertauksen sanoen: »Jos jollakin teistä on sata 
lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä yhdeksää-
kymmentä yhdeksää erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kun-
nes hän sen löytää? Ja löydettyään hän panee sen hartioillensa iloi-
ten. Ja kun hän tulee kotiin, kutsuu hän kokoon ystävänsä ja naapu-
rinsa ja sanoo heille: 'Iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lam-
paani, joka oli kadonnut'. Minä sanon teille: samoin on ilo taivaassa 
suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin yhdeksäs-
täkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tar-
vitse» (Luuk. 15:1–7). 

Jeesus ottaa vastaan syntisiä. Jeesus etsii kadonneita lampaita. 
Hänellä on paljon valtaa ja monta tietä kuljettavana. Tunnetko jon-
kun kadonneen lampaan? Usko hänet Jeesukselle! Jeesus esiintyy 
syntisiä kohtaan ystävällisenä etsiäkseen ja löytääkseen heidät. Tee 
sinäkin samoin ja käytä hänen nimessään hänen sanaansa. Ja kun hän 
on löytänyt syntisen, joka tekee parannuksen, ottaa hän hänet hel-
maansa, painaa sydämellensä, julistaa hänet sanansa kautta vapaaksi 
synneistä, lohduttaa häntä, vaimentaa hänen tuskansa ja antaa hänel-
le uskon luottamuksesta johtuvan iloisen mielen. Koko taivas iloitsee 
vieläpä yhdestäkin tällaisesta syntisestä enemmän kuin kaikista suu-
resti rakastetuista Herran omista, joilla jo on tuo jalo uskonvanhurs-
kaus. Oi suurta Vapahtajamme rakkautta ja Jumalamme armoa: Jee-
sus ottaa vastaan syntisiä! 

22.1. 
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Rukoilkaamme. Oi armorikas, rakas Herra Jeesus Kristus, joka 
olet tullut maailmaan etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadon-
nut ja asut kurjien syntisten keskellä. Minä kiitän sinua suuresta lau-
peudestasi ja armostasi ja rukoilen, että vaikuttaisit minussakin tosi 
parannuksen. Auta että elämäni olisi jatkuvaa mielenmuutosta, ja 
taivaassa iloittaisiin minustakin. Vie minut sinne iäiseen ja täydelli-
seen iloon. Aamen. 

 

 

 
Kirkasta, oi Kristus, meille  
Ristinuhri Golgatan,  
Josta meille langenneille  
Loistaa sydän Jumalan.  
Uskon silmä kiinnitä  
Aina kohti ristiä. 
 
Synkeys nyt hajoaapi,  
Yöstä päivä valkenee.  
Kun näin Jeesus voiton saapi,  
Taivas meille aukenee.  
Herra Jeesus verellään  
Rauhan tuotti ristillään. 
 
Ain on Paimen lammastansa  
Eksyneintä säälinyt,  
Nostanut myös laumahansa,  
Siinä sitä kärsinyt.  
Uskon, että käydä saan  
Kasvojansa katsomaan. 
 

Ei siis alla kiusausten  
Epäillä mun tarvitse,  
Eikä tiellä huokausten  
Epätoivo vallitse,  
Kun on täysi sovitus,  
Sielun turva, pelastus. 
 
Niinpä uskon silmä kantaa  
Yli matkan myrskyisen.  
Kun mä katson rauhan rantaa, 
Kaipuu täyttää sydämen.  
Saavu kohta määränpää,  
Silloin tyyntyy myrskysää. 
 
Sun on Jeesus alkamasi  
Uskoni ja kilvoitus  
Sun on myöskin hallussasi  
Matkan päässä vapahdus.  
Silloin minut nääntyneen  
Noudat luokses taivaaseen. 
 

Gustaf Skinnari  VK 1938  301:1–6. 
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L a u a n t a i  

Tuhlaajapoika 
Samoin on ilo taivaassa yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. 
   Luuk. 15:7. 

 
Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Ja nuorempi heistä sanoi isäl-

leen: »Isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva». 
Niin hän jakoi heille omaisuutensa. Eikä kulunut montakaan päivää, 
niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukai-
seen maahan; ja siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti. Mutta kun 
hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan, ja hän 
alkoi kärsiä puutetta. Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansa-
laiseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. Ja hän 
halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta 
niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Niin hän meni itseensä ja sanoi: 
»Kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, 
mutta minä kuolen täällä nälkään! Minä nousen ja menen isäni tykö 
ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja si-
nun edessäsi enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsu-
taan; tee minut yhdeksi palkkalaisistasi». Ja hän nousi ja meni isänsä 
tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja 
armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja 
suuteli häntä hellästi. Mutta poika sanoi hänelle: »Isä, minä olen 
tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä enää ansaitse, 
että minua sinun pojaksesi kutsutaan». Silloin isä sanoi palvelijoil-
leen: »Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin ja pan-
kaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa; ja noutakaa 
syötetty vasikka ja teurastakaa. Ja syökäämme ja pitäkäämme iloa, 
sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadon-
nut ja on jälleen löytynyt». Ja he rupesivat iloa pitämään (Luuk. 
15:11–24). 

Herra Jeesus esitti tämän vertauksen ja lausui sitä tarkoittaen: 
»Samoin on ilo taivaassa yhdestä syntisestä, joka tekee parannuk-
sen». Ja sinä voit olla aivan varma siitä, että Jumala ottaa sinut vas-
taan, kun turvaten Jeesukseen ja hänen sanaansa tulet taivaallisen 
Isäsi luokse, jonka mieltä olet monasti synneilläsi loukannut. Jeesus 
itsehän johtaa sinua Isän luo sanallaan ja Pyhällä Hengellään. 
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Rukoilkaamme. Herra Jeesus! Kun minä olen tehnyt syntiä, vie-
läpä juossut harhaan, eksynyt ja syvälle langennut, niin älä jätä mi-
nua, Vapahtajani, synteihini makaamaan, vaan vaikuta minussa sa-
nallasi ja Pyhällä Hengelläsi mielenmuutos, jotta minä sanon: minä 
nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt 
syntiä sinua vastaan enkä enää ansaitse, että minua kutsutaan sinun 
pojaksesi. Kallis Vapahtajani! Johda itse minut Isän luo, jonka olet 
veresi ja kuolemasi kautta lepyttänyt ja puolusta minua! Silloin Isä 
varmaan ottaa minut vastaan, hyväilee ja suutelee minua ja antaa 
minun olla lapsenaan ajassa ja iankaikkisesti. Älä jätä minua, Herra 
Jeesus, vaan hoida minua, kunnes vihdoin tulen taivaaseen, iäiseen 
isänkotiin! Aamen. 

 
 

Älä sure sielu parka,  
Niinkuin Herra hylkäisi,  
Turvaa sanaan, sydän arka,  
Niin sun raukee kuormasi.  
Vaikka olet syntinen  
Jumala on armoinen,  
Ansainnut oot kadotuksen,  
Vaan hän tuotti pelastuksen. 
 
Kurjimmankaan kuolemata  
Milloinkaan ei tahdo hän,  
Käymään tietä oikeata  
Soisi kaikkein kääntyvän.  
Herra näkee iloiten,  
Kuinka kääntyy syntinen,  
Luopuu täällä vääryydestään,  
Etsii Herraa sydämestään. 
 

Niinkuin armas isä lastaan  
Niin sua Herra rakastaa,  
Juoksee kiirehesti vastaan,  
Armahtaa sua, tuhlaajaa,  
Säälii sinun kurjuuttas,  
Lohduttaa sua murheessas,  
Kuolemastas murehtuupi,  
Elämästäs ihastuupi. 
 
Enkeleillä taivahassa  
Ompi ilo yltäinen,  
Koska täällä maailmassa  
Kääntyy kurja syntinen.  
Sieluni, käy Herran luo,  
Synnintaakkas hälle tuo,  
Hän sun syntis unhoittaapi,  
Meren pohjaan upottaapi. 
 

Paul Gerhardt – Erik Cajanus  VK 1938  307:1–3,5. 
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K o l m a s  s u n n u n t a i  l o p p i a i s e s t a  

Ilo taivaassa 
Samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee pa-
rannuksen, kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta, 
jotka eivät parannusta tarvitse.  Luuk. 15:7. 

Vieläkin opimme lisää tuhlaajapojan kotiinpaluusta. Hänen van-
hempi veljensä oli pellolla. Ja kun hän tuli ja lähestyi kotia, kuuli 
hän laulun ja juhlailon. Ja hän kutsui luoksensa yhden palvelijoista 
ja tiedusteli, mitä se oli. Tämä sanoi hänelle: Sinun veljesi on tullut, 
ja isäsi teurastutti syötetyn vasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. 
Niin hän vihastui eikä tahtonut mennä sisälle; mutta hänen isänsä 
tuli ulos ja puhutteli häntä leppeästi. Mutta hän vastasi ja sanoi isäl-
leen: Katso, niin monta vuotta minä olen sinua palvellut enkä ole 
milloinkaan sinun käskyäsi laiminlyönyt, ja kuitenkaan et ole minul-
le koskaan antanut vohlaakaan pitääkseni iloa ystävieni kanssa. Mut-
ta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi 
porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan. Niin 
hän sanoi hänelle: Poikani, sinä ole aina minun tykönäni, ja kaikki, 
mikä on minun omaani, on sinun. Mutta pitihän nyt riemuita ja iloi-
ta, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadon-
nut ja on jälleen löytynyt (Luuk. 15:25–32). 

Tästä näet, kuinka taivaassa on suurempi ilo yhdestä syntisestä, 
joka tekee parannuksen, kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä 
vanhurskaasta, jotka eivät tarvitse parannusta, syvää lankeemusta 
seuraavaa, uutta parannusta. Tästä näet, kuinka Jumalan lapsia kiu-
saavat pahat ajatukset, niin että he katsovat karsaasti sen tähden, että 
Jumala on niin hyvä. Tästä näet, että Jumala tällaisissa tapauksissa 
heti aivan ystävällisesti jälleen ojentaa lapsiaan sanallaan ja Pyhällä 
Hengellään. Ja tästä näet, että meidän, jumalanlasten tulee yhtyä sii-
hen iloon, joka taivaassa on yhdestä syntisestä, joka tekee parannuk-
sen. 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Minä kiitän sinua siitä, 
että olet armollisesti ottanut minut lapseksesi ja sallit minun elää 
sinun hoidossasi, jotta kaikki, mikä on sinun omaasi, on minun eikä 
minulta puutu mitään todellista hyvää. Oi, rakas Isä! Tämä on sinun 
pelkkää, puhdasta armoasi Kristuksessa, Vapahtajassani, ja minä 
olen siihen nähden aivan ansioton.  Kun  sinä  sitten  herätät  jonkun  
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kurjan, kadotetun syntisen uuteen elämään ja suljet hänet syliisi, niin 
auta minua, etten unohda, että itsekin elän yksinomaan armostasi, ja 
etten katso häntä karsaasti. Jos joutuisin sellaisten pahojen ajatusten 
kiusaamaksi, niin riennä ojentamaan minuakin, että minäkin iloitsi-
sin sinun ja pyhien enkelien kanssa veljestäni, joka oli kuollut ja vir-
kosi eloon, joka oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Tee tämä, oi, 
armollinen Isä, Vapahtajani Jeesuksen Kristuksen tähden! Aamen. 

 
 
 
 

Ei niin vuorta korkeata,  
Pohjatonta syvyyttä,  
Sadetta niin siunaavata,  
Paistetta niin lämmintä  
Että Herran armoa  
Voisi niihin verrata,  
Syntisi on suuri aivan,  
Suurempi on armo taivaan. 
 
Rohkaistu siis, sielu parka,  
Joka kannat murhetta,  
Heitä surus, sydän arka,  
Surustas ei apua.  
Syntiesi suuruutta,  
Ei voi armoon verrata:  
Ääretön on armo aivan,  
Määrätön kuin vahvuus taivaan. 
 

Tuhatta jos suuremmaksi  
Oisi luotu maailma  
Ja sen synti painavaksi  
Kuormaks päälles koottuna,  
Eipä Herra armoaan  
Kieltäis sulta silloinkaan.  
Herran laupeus sua kohtaan  
Niinkuin liekki palaa, hohtaa. 
 
Armos oven, Jumalani,  
Anna olla avoinna,  
Että tunnen tuskissani  
Rauhas rakkaan ilolla.  
Rakasta sä minua,  
Suo, rakastan sinua.  
Hyvän Henkes suo mua hoitaa, 
Ettei synnin valta voita. 
 

Paul Gerhardt – Erik Cajanus  VK 1938  307:5–9.
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M a a n a n t a i  

Varoitus itsevanhurskaudesta 
Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. 
   Matt. 20:16. 

Jeesus esitti jälleen varoittavan vertauksen taivasten valtakun-
nasta. Se on perheenisännän kaltainen, joka varhain aamulla lähti 
ulos palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Kun hän oli sopinut 
työmiesten kanssa denaarista päivältä, lähetti hän heidät viinitar-
haansa. Ja hän lähti ulos kolmannen hetken vaiheella ja näki toisia 
seisomassa torilla joutilaina; ja hän sanoi heille: Menkää tekin mi-
nun viinitarhaani, ja mikä kohtuus on, sen minä annan teille. Niin he 
menivät. Taas hän lähti ulos kuudennen ja yhdeksännen hetken vai-
heilla ja teki samoin. Ja kun hän lähti ulos yhdennentoista hetken 
vaiheilla, tapasi hän vielä toisia siellä seisomassa; Ja hän sanoi heil-
le: Miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilaina? He sanoivat hänel-
le: Kun ei kukaan ole meitä palkannut. Hän sanoi heille: Menkää 
tekin minun viinitarhaani, (ja mikä kohtuus on, sen te saatte). Mutta 
kun ilta tuli, sanoi viinitarhan herra tilansa hoitajalle: Kutsu työmie-
het ja maksa heille palkka viimeisistä alkaen ensimmäisiin asti. Kun 
nyt tulivat ne, jotka olivat saapuneet yhdennentoista hetken vaiheilla, 
saivat he kukin denaarin. Ja kun ensimmäiset tulivat, luulivat he saa-
vansa enemmän; mutta hekin saivat kukin denaarin. Kun he sen sai-
vat, napisivat he perheenisäntää vastaan ja sanoivat: Nämä viimeiset 
ovat tehneet työtä vain yhden hetken, ja sinä teit heidät meidän ver-
taisiksemme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. 
Niin hän vastasi eräälle heistä ja sanoi: Ystäväni, en minä tee sinulle 
vääryyttä; etkö sopinut minun kanssani denaarista? Ota omasi ja me-
ne. Mutta minä tahdon tälle viimeiselle antaa saman verran kuin si-
nullekin. Enkö saa tehdä omallani, mitä tahdon? Vai onko silmäsi 
nurja sen tähden, että minä olen hyvä? (Matt. 20:1–15) 

Tämän vertauksen esitettyään Herra Jeesus lausui: »Näin viimei-
set tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi». Jumalan val-
takunnassa pätee vain armo. Jumala tahtoo suuressa armossaan tehdä 
viimeiset ensimmäisten vertaisiksi. Se, joka tietää tämän ja kuitenkin 
itsepintaisena katsoo karsaasti toisia ja tahtoo kerskua omasta ansi-
ostaan, tulee viimeiseksi sillä tavoin, että hän ei voi pysyä Jumalan 
valtakunnan jäsenenä. Siitä Jumala meitä varjelkoon! 
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Rukoilkaamme. Kaikkivaltias Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka 
olet monin tavoin kutsunut ja houkutellut meitä lapsesta pitäen sinun 
armovaltakuntaasi, sinun viinitarhaasi. Minä kiitän sinua omalta 
kohdaltani tästä ansaitsemattomasta laupeudestasi ja rukoilen: suo 
Pyhän Henkesi kautta minulle sellainen mieli, että iloiten seuraan 
ääntäsi enkä turvaa mihinkään muuhun kuin rakkaan Poikasi Jeesuk-
sen Kristuksen ansioon, pysyn sinun armossasi ja siten viimein pe-
lastun. Aamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oi Jumala, sä huolen meistä kannat,  
Tarpeemme kaikki armostasi annat.  
Suo, että aina sinuun luotamme,  
Sun hyvyyteesi, Isä, turvaamme. 
 

Osani olkoon suuri taikka pieni,  
Sun haltuus uskon vaiheet elontieni,  
Mua hyvä Henkes aina johtakoon 
Ja taivaaseen mun vihdoin saattakoon. 
 

Pentti Jaakko Ignatius  VK 1938  352:1,8.
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T i i s t a i  

Avionrikkoja 
En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee. 
  Joh. 8: 11. 

 
Maallisen vaelluksensa viimeisenä syksynä Herra Jeesus oli Je-

rusalemissa lehtimajanjuhlilla. Juhlan jälkeisenä päivänä varhain 
aamulla hän saapui pyhäkköön. Ja kaikki kansa tuli hänen luoksensa, 
ja hän istuutui ja opetti heitä. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset 
toivat hänen luoksensa erään aviorikoksessa kiinni otetun naisen, 
asettivat hänet keskelleen ja sanoivat Jeesukselle: »Opettaja, tämä 
nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on 
laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitäs 
sinä sanot?» Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä päästäkseen häntä 
syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maa-
han — luultavasti osoittaakseen, että hänen virkaansa ei kuulu yh-
teiskunnallisen lain määräämän, oikeudenmukaisen rangaistuksen 
ehkäiseminen. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi 
hän itsensä ja sanoi heille: »Joka teistä on synnitön, se heittäköön 
häntä ensimmäisenä kivellä». Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti 
maahan, tällä kertaa kaiketi sen tähden, että antaisi sanansa häiritse-
mättä vaikuttaa heihin. Kun he tämän kuulivat, heidän omatuntonsa 
todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois toinen toisensa perästä, 
vanhimmista alkaen viimeisiin asti; ja siihen jäi ainoastaan Jeesus 
sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Ja kun Jeesus ojensi itsensä 
eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle: »Nainen, 
missä ovat sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?» Hän 
vastasi: »Herra, ei kukaan». Niin Jeesus sanoi hänelle: »En minäkään 
sinua tuomitse, mene, äläkä tästedes enää syntiä tee» (Joh. 8:1–11). 

Tässä Herra Jeesus esiintyi Vapahtaja-virassaan. Hän ei ole tul-
lut maailmaa tuomitsemaan, vaan että maailma hänen kauttaan pelas-
tuisi. Hän ei tuominnut tuota naista, vaan esiintyi häntä kohtaan pe-
lastajana. Hän antoi hänelle hänen syntinsä anteeksi. Ja hän sanoi: 
»Älä tästedes enää syntiä tee». Näin hän esiintyy myös meitä koh-
taan. Hän antaa anteeksi kaikki syntimme. Se meidän on uskottava. 
Sitten meidän on lähdettävä kutsumuksemme tehtäviin, mutta emme 
saa enää tehdä syntiä. 

26.1. 



Kolmas viikko loppiaisesta 

 93 

 
 
 
 
 
 

Rukoilkaamme. Lempeä Vapahtajani. Sinä annat minullekin 
kaikki synnit anteeksi. Sen tiedän aivan varmasti. Laki tuomitsee 
minut, omatuntoni tuomitsee minut, ihmiset tuomitsevat minut, mut-
ta sinä et. Anna minulle myös Pyhä Henkesi, jotta uskossani osoitan 
sinulle kiitollisuutta, vihaan syntiä, mutta sinua rakastan ja palvelen. 
Anna minulle aina ja joka päivä anteeksi syntini, anna minulle aina 
ja joka päivä Pyhä Henkesi, jotta aina elän uskossa ja vihaan syntiä, 
mutta rakastan ja palvelen sinua, lempeä Vapahtajani. Aamen. 

 
 
 

Sinuhun, Jeesus, ainoaan  
Mä turvaan tuskissani,  
En toista turvaa tunnekaan  
Mä ahdistuksissani.  
Sit' ihmistä ei löytynyt,  
Ei yhtään tänne syntynyt,  
Ken vapahtaa voi vaivoista.  
Mua armahda  
Ja auta ahdistuksesta 
 
Mua suuret synnit ahdistaa  
Ja sydäntäni soimaa.  
Suo, että sielu tuta saa  
Sun kovan kuolos voimaa.  
Mua puolla luona Isäsi,  
Maksoithan syntivelkani.  
Mua päästä synnin kuormasta  
Ja vaarasta,  
Niinkuin sä lupaat sanassa. 
 

Suo usko mulle armostas,  
Se kallis lahja taivaan,  
Ett' turvattuna avullas  
Kestäisin kaiken vaivan,  
Sua voisin aina rakastaa  
Ja veljeäni armahtaa.  
Näin eläissä ja kuollessa  
Suo apua  
Ja karkoita, pois kiusaaja. 
 
Kunnia Jumalallemme,  
Isälle, Luojallemme  
Ja Kristukselle, Pojalle,  
Rakkaalle Herrallemme,  
Niin Hengelle myös Pyhälle, 
Lohduttajalle hyvälle,  
Jok' ajassa tääll' opettaa  
Ja vahvistaa,  
Iäiseen iloon valmistaa. 
 

Johann Schneesing – Hemminki Maskulainen  VK 1938  305:1–4.
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K e s k i v i i k k o  

Fariseus ja publikaani 
Tämä meni kotiinsa vanhurskaana.  Luuk. 18:14. 

 
Kuka meni kotiinsa vanhurskaana? Kenellä oli omanaan syntien 

anteeksiantamus? Kuka oli vapautettu, täydellisesti vapautettu kai-
kista synneistään? Kenellä siis oli omanaan Jumalan edessä kelpaava 
vanhurskaus — kenellä? — Tätä asiaa valaisee seuraava Vapahta-
jamme vertaus. 

Muutamille, jotka luottivat itseensä luullen olevansa vanhurskai-
ta ja ylenkatsoivat muita, Jeesus puhui tämän vertauksen: Kaksi 
miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen 
publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: »Jumala, minä 
kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärä-
mieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Mi-
nä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista 
tuloistani». Mutta publikaani seisoi taaempana eikä edes tahtonut 
nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: »Jumala, 
ole minulle syntiselle armollinen». — Tähän Jeesus sanoi selitykse-
nä: Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se 
toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka 
itsensä alentaa, se ylennetään (Luuk. 18:9–14). 

Nyt tiedät, kenet Jumala vanhurskauttaa: ei sitä, joka ylvästellen 
esittää hänelle omaa vanhurskauttaan, halveksii toisia ja itsensä ylen-
tää, ei — sillä ihmisen oma vanhurskaus on niin kuin saastutettu vaa-
te eikä sen turvin kukaan voi kestää hänen edessään; se, joka sillä 
tahtoo kerskailla hänen edessään, alennetaan, hyljätään ja tuomitaan 
kadotukseen. Vaan: Jumala vanhurskauttaa ja on aina vanhurskaut-
tanut ja tulee myös aina vanhurskauttamaan sen, joka itsensä alentaa, 
tuntee syntinsä tietäen olevansa Jumalan edessä kauhistus, mutta 
samalla katsoo Kristukseen ja evankeliumin kautta Pyhän Hengen 
rohkaisemana sanoo: Jumala, ole Kristuksen tähden minulle, synti-
selle leppynyt, ole minulle, syntiselle armollinen! Tällä tavalla myös 
kaikkein suurin syntinen tulee Jumalan edessä vanhurskaaksi ja pää-
see hänen suosioonsa. Ja tämän tekee Herramme Jeesuksen Kristuk-
sen armo. 
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Rukoilkaamme. Vanhurskas Jumala, laupias Isä! Sinun edessäsi 
ei voi auttaa mikään muu koko maailmassa kuin yksistään rakkaan 
Poikasi veri ja kuolema, jonka kautta olet varustanut kaikille ihmisil-
le iankaikkisen vanhurskauden. Sinä vihaat jokaista, joka turvaa 
omiin töihinsä. Minä kiitän sinua suuresta armostasi ja rukoilen si-
nua sydämestäni: varjele minua armollisesti epäuskosta, ylpeydestä 
ja röyhkeydestä, niin myös epätoivosta ja muista suurista synneistä, 
jottei rukoukseni tulisi edessäsi kauhistukseksi, vaan turvaisin yk-
sinomaan Poikasi ansioon ja eläisin kristillisesti hänen kunniakseen: 
rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. 
Aamen. 

 
 
 
 

Suo, Jeesus, paras opettaja,  
Mun itseäni tuntea,  
Ja sulle, rakas Vapahtaja,  
Mun sydämeni avata,  
Ett' tilani mä tuntisin  
Ja sulta avun löytäisin. 
 
Sun sanas kätke sydämeeni  
Ja tule sinne asumaan.  
Oi Jeesus, paras paimeneni,  
Mua Henkes anna johtamaan  
Sun sanas valkeudessa  
Ja elämässä uudessa. 
 

Kun kristityn on nimi mulla,  
Tee siksi minut todella,  
Suo tahtos tekijäks mun tulla,  
Sun nuhteitasi totella,  
Ja käydä tielläs taivaaseen,  
Elämään, iloon iäiseen. 
 
Sä kunniakses olet luonut  
Myös minut tänne maailmaan  
Ja kaikki tarpeet mulle suonut  
Tääll' aina asti kuolemaan.  
Siis anna armos minulle,  
Ett' elän, kuolen sinulle. 
 

Tuntematon ruotsalainen – Antti Räty  VK 1938  212:1–3,5
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T o r s t a i  

Sakkeus 
Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. 
 Luuk. 19:10. 

Kun Herra Jeesus oli matkalla Jerusalemiin kärsiäkseen ja kuol-
lakseen siellä, kulki hän Jerikon läpi. Ja katso, siellä oli mies, nimel-
tä Sakkeus. Hän oli publikaanien päällysmies ja rikas. Hän koetti 
saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli 
varreltansa vähäinen. Hän juoksi edelle ja nousi metsäviikunapuu-
hun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli kulkeva siitä ohitse. Ja tultuaan 
sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle: »Sakkeus, tule 
nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olla sinun huoneessasi». Ja 
hän tuli nopeasti alas ja otti Jeesuksen iloiten vastaan. — Tämä on, 
lukijani, varmaan ollut autuas aika Sakkeukselle! — Mutta kun ih-
miset näkivät tämän, nurisivat he kaikki sitä, että Jeesus meni synti-
sen miehen luokse majailemaan. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi 
Herralle Jeesukselle: »Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä 
annan köyhille ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin 
annan nelinkertaisesti takaisin». Näin ilmeni Sakkeuksen usko Va-
pahtajaan. Mutta Jeesus sanoi hänestä: »Tänään on pelastus tullut 
tälle huoneelle, koska hänkin on Aabrahamin poika; sillä Ihmisen 
Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on 
(Luuk. 19:1–10). 

Tällä tavoin Jumala osoittaa armonsa Kristuksessa: Isä vetää 
kurjat syntiset Jeesuksen luo antamalla heidän kuulla evankeliumia 
hänestä. Jeesus ottaa kurjat syntiset vastaan aivan ystävällisesti il-
maisten itsensä heille Vapahtajana ja Autuaaksitekijänä. Kurjat syn-
tiset saavat Pyhältä Hengeltä uskon ja iloisen mielen, aloittavat uu-
den elämän ja ovat Aabrahamin, uskovien isän, lapsia. Suuressa ar-
mossaan Jumala ei anna heidän syntiensä suuruuden olla itseään es-
tämässä, sillä hän on lähettänyt Poikansa ja tämä on tullut etsimään 
ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Minä tarvitsen sinun ar-
moasi. Vedä minua aina Poikasi, minun Vapahtajani luo. Ota minut, 
rakas Jeesus, aina ystävällisesti vastaan ja anna minulle autuutesi. 
Tee minut, oi Pyhä Henki, aina uskossa iloiseksi ja luo minuun uusi 
sydän. Oi Jumala! Suo, etten näin turvatessani armoosi koskaan pel-
jästyisi enkä joutuisi epätoivoon, en koskaan eksyisi enkä horjuisi, 
en koskaan pettyisi enkä joutuisi harhaan. Suo minun pysyä lujana 
uskossa armoosi ja sen kautta saavuttaa oikea päämäärä, sielujen 
autuus Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen. 
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P e r j a n t a i  

Meidän tulee kuulla Jeesuksen sana 
Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuul-
kaa häntä. Matt. 17:5. 

Lukijani! Tärkein asiasi maan päällä on se, että olet aivan varma 
tästä: Jeesus Kristus on Jumalan iankaikkinen Poika ja sinun laupias 
Vapahtajasi ja Autuaaksitekijäsi. Tähän varmuuteen voi sinut johtaa 
vain yksi tie, nimittäin hänen sanansa kuuleminen ja lukeminen. Pa-
lautamme mieleemme sen, mitä Isä Jumala lausui Jeesuksesta: »Tä-
mä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa 
häntä». Sen johdosta apostoli Pietari kirjoittaa: »Me emme seuran-
neet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi 
Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me 
olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Sillä hän sai 
Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirk-
kaudelta tuli hänelle tämä ääni: 'Tämä on minun rakas Poikani, johon 
minä olen mielistynyt'. Ja tämän äänen me kuulimme tulevan tai-
vaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Ja sitä lujempi 
on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä 
vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes 
päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää 
ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään 
omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa 
tuotu esiin ihmisten tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset 
ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta» (2 Piet. 1:16–21). Kuule, 
lue ja tarkkaa Jeesuksen sanaa, sanaa Jeesuksesta! Sinä löydät sen 
Vanhan Testamentin sanasta, jossa profeetat ennustavat hänestä ja 
Uuden Testamentin sanasta, jossa apostolit ja evankelistat tekevät 
tiettäväksi hänen voimansa ja tulemuksensa. Tämä on Jumalan sana, 
Jumalan sana Jeesuksesta, ja sen Pyhä Henki on antanut heidän mie-
leensä. Ainoastaan sitä käyttämällä päivä valkenee ja kointähti koit-
taa sydämessäsi: saat jumalallisen varmuuden siitä, että Jeesus Kris-
tus on Jumalan iankaikkinen Poika ja laupias Vapahtajasi ja Autu-
aaksitekijäsi. Sillä tämän sanan kautta Pyhä Henki, joka on Jumala, 
vaikuttaa sinussa uskon. Ja usko on varmuutta. 

Rukoilkaamme. Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala. Minä kiitän 
sinua, että olet antanut meille, köyhille syntisille pyhän sanasi Kris-
tuksesta kirkkaana valona valaisemaan pimeitä sydämiämme. Nöy-
rästi rukoilen sinua; anna minulle Pyhä Henkesi, että aina tarkkaisin 
tätä sanaa ja sillä tavoin sydämessäni vallitsisi päivä ja tuo oikea 
kointähti näyttäisi minulle aina Kristuksen ja kerran olisin perillä 
katselemassa häntä iäisessä valossa. Aamen. 
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L a u a n t a i  

Tämä yksi on tarpeen 
Mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa.  Luuk. 10:42. 

 

Kun Jeesus vaelsi opetuslastensa kanssa, tapahtui, että hän meni 
erääseen kylään. Siellä eräs nainen, nimeltä Martta, otti hänet kotiin-
sa. Ja hänellä oli sisar, Maria niminen, joka istuutui Herran jalkojen 
juureen ja kuunteli hänen puhettansa. Mutta Martta puuhasi monissa 
palvelustoimissa; ja hän tuli ja sanoi: »Herra, etkö sinä välitä mitään 
siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis 
hänelle, että hän minua auttaisi». Herra vastasi ja sanoi hänelle: 
»Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tar-
peellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, 
jota ei häneltä oteta pois» (Luuk. 10:38). 

Tuo yksi tarpeellinen on se, että Jeesuksen sanaa saarnataan ja 
kuullaan. Ei kerrassaan mikään maan päällä ole niin tärkeä ja tar-
peellinen, saati sitten tärkeämpi ja tarpeellisempi kuin se. Sillä vain 
Jeesuksen sanan saarnaamisella ja kuulemisella usko meissä syntyy 
ja ylläpidetään — huomaa! — myös ylläpidetään — ja niin me syn-
tiset voimme kestää Jumalan edessä ja tulla vanhurskaiksi ja autu-
aiksi. Ilman tätä uskoa, jota ylläpidetään yksinomaan Jeesuksen sa-
nalla, eivät parhaatkaan työmme kelpaa Jumalalle vähimmässäkään 
määrässä, sillä ilman uskoa me emme kelpaa hänelle. Siis Jeesuksen 
sanan saarna ja sen kuuleminen on tuo yksi ainoa, tarpeellinen. Oi, 
kristitty! Älä anna kenenkään ottaa sitä itseltäsi! 

Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, rakas taivaallinen Isä, siitä, 
että armosta olet antanut minulle Jeesuksen sanan, pyhän evanke-
liumin. Säilytä se minulle ja omaisilleni ja kaikille uskoville! Suo 
sen levitä ja menestyä maan päällä! Anna minulle ja kaikille uskovil-
le Pyhä Henkesi, että sydämestämme pidämme sen tuona yhtenä ai-
noana, tarpeellisena ja kuulemme ja opimme sitä mielellämme ja 
käytämme sitä ahkerasti. Herätä kaikkialla muitakin, jotka ottavat 
huomioon Jeesuksen sanan ja siten tulevat kääntymykseen ja pelas-
tuvat. Sinähän ole peräti hyvä Jumala, joka mielelläsi tahdot, että 
kaikki pelastuisivat uskomalla Jeesukseen Kristukseen, ainoaan Va-
pahtajaamme. Aamen. 
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N e l j ä s  s u n n u n t a i  l o p p i a i s e s t a  

Katsokaa rikasta miestä! 
Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä!  Luuk. 16:29. 

Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellava-
vaatteisiin ja eli joka päivä ilossa loisteliaasti. Mutta eräs köyhä, ni-
meltä Lasarus, makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita ja halusi 
ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja 
koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa. Niin tapahtui, että 
köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin 
kuoli, ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vai-
voissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen 
helmassaan. Ja hän huusi sanoen: »Isä, Aabraham, armahda minua ja 
lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään mi-
nun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä». Mutta, Aab-
raham sanoi: »Poikani muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasa-
rus samoin sai pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas 
kärsit tuskaa. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän 
vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän 
luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli mei-
dän luoksemme». Hän sanoi: »Niin minä siis rukoilen sinua, isä, että 
lähetät hänet isäni taloon — sillä minulla on viisi veljeä — todista-
maan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan». Mutta 
Aabraham sanoi: Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä». 
Niin hän sanoi: »Ei, isä Aabraham; vaan jos joku kuolleista menisi 
heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen». Mutta Aabraham 
sanoi hänelle: »Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät 
he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös» (Luuk 16:19–31). 

Meidän, syntisten, tulee kääntyä Jeesuksen puoleen niin kauan 
kuin elämme: sillä tavalla me pelastumme. Se, joka ei käänny Jee-
suksen puoleen, tuomitaan kadotukseen. Sitä varten, että kään-
tyisimme Jeesuksen puoleen, Jumala on antanut meille sanan Jee-
suksesta, ja tätä käyttäen Pyhä Henki tekee työtään meissä. Muuta 
kääntymisen välikappaletta Jumala ei anna. Eikä mikään muu voi 
vaikuttaa meissä uskoa Kristukseen. Se on totinen tosi. 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä! Sinä olet antanut minulle 
sanan Jeesuksesta. Armahda minua ja suo, että käytän tätä sanaa 
mielelläni ja oikein ja aina käännyn Vapahtajani puoleen, jotten jou-
tuisi kadotukseen, vaan kaikkien valittujen kanssa saavuttaisin au-
tuuden. Auta minua, rakas taivaallinen Isä! Aamen. 
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M a a n a n t a i  

Apostolien nimittäminen 
Siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla 
sanoilla, vaan Hengen opettamilla.  1 Kor. 2:13. 

 
Herra Jeesus tahtoo, että evankeliumi tulee maan päällä saarna-

tuksi viimeiseen päivään asti. Sitä varten hän rukoiltuaan ensin tai-
vaallista Isää valitsi opetuslapsistaan kaksitoista, jotka hän myös 
kutsui apostoleiksi, se on lähettiläiksi. Nämä olivat: Simon Pietari ja 
hänen veljensä Andreas, Jaakob ja hänen veljensä Johannes, Filip-
pus ja Bartolomeus, Matteus ja Tuomas, Jaakob, Alfeuksen poika, 
Simon, jota kutsuttiin Kiivailijaksi, Juudas, Jaakobin poika ja Juudas 
Iskariot, kavaltaja (Luuk. 6:12–16). Juudas Iskariotin kuoleman jäl-
keen hänen tilalleen tuli Mattias (Apt. 1:26). Nämä miehet olivat 
olleet Herran Jeesuksen seurassa koko hänen maanpäällisen vaelluk-
sensa ajan Johanneksen kasteesta alkaen siihen päivään asti, jona 
hän otettiin ylös taivaaseen ja heidän tuli olla todistamassa koko 
maailmalle, mitä he olivat nähneet ja kuulleet, ja myös hänen ylös-
nousemisensa todistajina. Näiden joukkoon tuli vielä myöhemmin 
Paavali, joka sai erikoisen ilmoituksen (Room. 1:1 ja Gal. 1:11,12). 
Heidän tuli suullisin julistuksin ja kirjoituksin viedä Jeesuksen sana, 
evankeliumi, kaikkeen maailmaan, ja sitä varten heidän osakseen tuli 
lahja, erikoinen Pyhän Hengen lahja, niin että he saarnasivat ja kir-
joittivat, ei inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Pyhän 
Hengen opettamilla sanoilla, kuten alussa mainittu raamatunlause 
osoittaa. Tämän erikoisen Pyhän Hengen lahjan saivat muutkin (Apt. 
2:1–4), myös evankelistat Markus ja Luukas. Pyhässä Raamatussa 
olevissa apostolien ja evankelistain kirjoituksissa meillä siis on Ju-
malan sana, Jeesuksen sana, yhtä jumalallisena ja puhtaana, selkeänä 
ja varmana, kuin jos Herra Jeesus itse seisoisi sitä meille saarnaa-
massa. Ja sitä meidän tulee kuulla ja lukea. 

 

Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, laupias Jumala ja Isä, siitä, et-
tä Raamatussa olet antanut minulle sanasi ja evankeliumisi, josta 
voin Vapahtajani oikein tuntea, häneen uskoa ja uskon kautta pelas-
tua. Minä rukoilen sinua: anna minulle armosi, että Pyhän Hengen 
voiman ja vaikutuksen kautta pidän tämän sanasi pyhänä, mielelläni 
sitä kuulen ja opin ja uskossa lujitun, kunnes kerran iäisessä ilossa ja 
autuudessa saan katsella sitä, mitä täällä olen uskonut. Tee tämä Jee-
suksen Kristuksen tähden! Aamen. 
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T i i s t a i  

Joka kuulee oikeaa opettajaa, kuulee Jeesusta 
Joka kuulee teitä, se kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää mi-
nut; mutta joka minut hylkää, hylkää hänet, joka on minut lähettänyt.
 Luuk. 10:16. 

 
Apostolien lisäksi Herra Jeesus valitsi vielä seitsemänkymmentä 

muuta opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen 
kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. Ja hän sanoi 
heille: »Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon 
Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Menkää; kat-
so, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle». Ja edel-
leen hän antoi heille ohjeen, ettei heidän tullut huolehtia ravinnos-
taan, vaan heidän tuli saada ravintonsa niiltä, jotka ottavat vastaan 
heidät ja heidän saarnansa. Mutta jos jossakin kaupungissa heitä ei 
otettaisi vastaan, tulisi heidän siellä sanoa julkisesti: »Tomunkin, 
joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut, me pudistam-
me teille takaisin; mutta se tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut 
lähelle». Ja lopuksi Herra Jeesus sanoi: »Joka kuulee teitä, se kuulee 
minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut; mutta joka minut hylkää, 
hylkää hänet, joka on minut lähettänyt». Tämän sanan Herra sanoo 
kaikille hänen sanansa saarnaajille kaikkina aikoina, siis niille, jotka 
saarnaavat hänen sanaansa oikein ja puhtaasti kaikissa kohdissa. Ota 
tämä tarkoin huomioosi! Kun saarnaajasi — olkoon hän kaunopu-
heinen tai ei — saarnaa Jeesuksen sanaa, tulee sinun kuulla häntä 
aivan kuin kuulisit itse Jeesusta. Sana sinun tulee ottaa huomioon 
eikä henkilö. Ymmärrätkö? Mutta jos hylkäät tällaisen saarnaajan, 
hylkäät itse asiassa Jeesuksen; ja jos hylkäät hänet, hylkäät suuren 
Jumalan, joka on hänet sinulle lähettänyt. Ja miten käy sinun silloin? 

 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Minä kiitän 
sinua siitä, että olet antanut meille sanasi ja myös asettanut pyhän 
saarnaviran. Rukoilen sinua rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen 
nimessä ja hänen käskystään: lähetä uskollisia työmiehiä eloosi ja 
säilytä terveessä opissa ja oikeassa vaelluksessa loppuun asti ne, jot-
ka olet meille jo antanut. Anna minulle ja kaikille kristityille Pyhä 
Henkesi, että aina kiitollisin mielin vastaanotamme sinun sanasi hei-
dän suustaan, ojentaudumme sen mukaan ja lopuksi pelastumme 
Jeesuksen Kristuksen, rakkaan Poikasi, meidän Herramme kautta. 
Aamen. 
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K e s k i v i i k k o  

Hanna esikuvana 
Minä oleskelen, Herra, alttarisi ääressä kuuluttamassa äänelläni sinun 
kiitostasi ja luettelemassa kaikkia ihmeitäsi. Herra, minä rakastan sinun 
huoneesi asuntoa ja sinun kunniasi asuinpaikkaa.  Ps. 26:6–8. 

Tämä raamatunlause on varmaan vaikuttanut Hannan sielussa. 
Hän, Asserin sukukuntaan kuuluvan Fanuelin tytär, oli iäkäs nainen. 
Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seit-
semän vuotta ja oli nyt leski, kahdeksankymmenen neljän vuoden 
vanha. Hän oli naisprofeetta, Pyhän Hengen erikoisilla lahjoilla va-
rustettu henkilö. Mutta vaikka hän oli naisprofeetta ja sangen iäkäs, 
ei hän kuitenkaan milloinkaan poistunut pyhäköstä, vaan palveli siel-
lä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää. Tästä hän sai 
myös ihanan ja autuaan palkan: hän löysi pyhäköstä Jeesuksen. Ja 
kun hän oli hänet löytänyt hän ylisti Jumalaa ja puhui hänestä kaikil-
le, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta (Luuk. 2:36–38). 

Mikä esikuva tämä Hanna onkaan iäkkäille kristityille! Heillä on 
takanaan pitkä elämäntaival. Pian he matkaavat kuolemanlaakson 
läpi iäiseen kotiin, jossa taivaallinen kiitosvirsi kaikuu, jossa kaikki 
Jumalan ihmeelliset armotyöt nähdään ja täydellisesti tunnetaan ja 
jossa heitä kohtaa Jumalan kirkkaus. Mitä parempaa he voivat tätä 
odottaessaan tehdä kuin oleskella Jumalan alttarin ääressä kuulemas-
sa hänen kiitoksensa ääntä, kun kaikkia hänen ihmeitänsä luetellaan. 
Siellä asuu hänen kunniansa ja siellä Jeesus löydetään sanasta ja sak-
ramenteista! Jumala antakoon kaikille iäkkäille kristityille Pyhän 
Henkensä, että he, vaikka sauvaan nojaten, jos se on jo tarpeen, aina 
ja jatkuvasti rientävät pyhäkköön! Ja sitten he rukoilkoot ja kerto-
koot Jeesuksesta omaisilleen ja muille kristityille. Tämä on iäkkäit-
ten taivaanmatkalaisten oikea ominaisuus. — Mutta vielä enemmän 
tulisi nuorten kristittyjen aina saapua sinne, missä Jumala tahtoo va-
rustaa heitä matkalle tämän vaarallisen elämän läpi taivaaseen. 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Minä rukoi-
len sinua: anna minulle Pyhä Henkesi, jotta oleskelen sinun alttarisi 
ääressä kuulemassa sinun kiitoksesi ääntä. Siellä saarnataan kaikki 
ihmetyösi, jotka olet tehnyt meidän lunastukseksemme, ja ne, jotka 
vielä olet tekevä autuudeksemme. Auta että rakastan sinun huoneesi 
asuntoa ja sinun kunniasi asuinpaikkaa. Siunaa minut aina siellä tai-
vaallisella siunauksellasi, jotta aina paremmin tuntisin Vapahtajani, 
yhä lujemmin häneen uskoisin ja vihdoin iloiten päättäisin juoksuni 
ja hänen kauttaan saisin käydä sisälle iankaikkiseen kotiin. Aamen. 
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T o r s t a i  

Siemen on Jumalan sana. 
Luuk. 8:11. 

Todellakin: siemen, josta uskon ja autuuden hedelmä kasvaa, on 
Jumalan sana. Mutta miksi niin monet, joilla on ja jotka kuulevat 
Jumalan sanaa, eivät kuitenkaan tule uskoon ja pelastu? — Jumalan 
sanan laita on kuin siemenen, jota kylväjä meni kylvämään. Ja hänen 
kylväessään osa putosi tien oheen ja tallautui, ja taivaan linnut söivät 
sen. Niin ovat monet kuulemansa sanan suhteen huolimattomia ei-
vätkä laske sitä sydämellensä, ja sitten perkele tulee ja ottaa sanan 
pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. Ja osa pu-
tosi kalliolle ja oraalle noustuaan se kuivettui, kun sillä ei ollut kos-
teutta. Niin ottavat monet kuulemansa sanan iloiten vastaan, mutta 
eivät anna sen juurtua sydämeensä; ainoastaan ajaksi he uskovat ja 
kiusauksen hetkellä luopuvat. Ja osa putosi orjantappurain sekaan, ja 
orjantappurat kasvoivat mukana ja tukahduttivat sen. Näin menehtyy 
moni tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, Jumalan sana 
tukehtuu eikä tuota hedelmää. Syynä siihen, että moni jää epäus-
koonsa eikä pelastu, ei ole Jumalan sana, vaan ihminen itse. — Mut-
ta osa siemenestä putosi hyvään maahan, kasvoi ja teki satakertaisen 
hedelmän. On sentään muutamia, jotka kuultuaan sanan säilyttävät 
sen vilpittömässä ja puhtaassa sydämessä ja tuottavat hedelmän kär-
sivällisyydessä: heistä tulee uskovia Jumalan lapsia, jotka pelastuvat. 
Eikä tämä johdu heidän omasta ansiostaan, vaan Jumalan armosta ja 
hänen sanansa voimasta (Luuk. 8: 4–15). 

Rakas lukijani! Mihinkä näistä kuulut sinä? 

Rukoilkaamme. Kaikkivaltias Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka 
olet luonut taivaan ja maan. Sinä olet valmistanut myös elämän ja 
autuuden ja runsaasti kylvänyt keskuuteemme jumalallisen sanasi 
taivaallista siementä. Minä kiitän sinua näistä kalliista aarteista ja 
lahjoista ja rukoilen sinua: muokkaa sanallasi ja hengelläsi sydämeni 
hyväksi maaksi, varjele minua suruttomuudelta, välinpitämättömyy-
deltä, häilyväisyydeltä, huolilta, ahneudelta ja hekumalta. Suo minun 
lujasti juurtua armollisen sanasi totuuteen ja sen ohella kärsivällises-
ti odottaa koettelemusten hellettä, rajuilmoja, ahdistuksia ja vaivoja, 
jotta vilpittömässä, hyvässä sydämessä tuottaisin runsaasti hedelmää 
ja kiittäisin ja kunnioittaisin sinua täällä ja kerran iankaikkisuudessa. 
Aamen. 
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P e r j a n t a i  

Samarialainen nainen esikuvana 
Me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maail-
man Vapahtaja.  Joh. 4:42. 

 
Kun Herra Jeesus julkisen esiintymisensä ensimmäisenä vuonna 

matkusti Juudeasta Galileaan ja joutui siis kulkemaan läpi Samarian, 
oli hän siellä Sykar-nimisen kaupungin edustalla sijaitsevan Jaako-
bin lähteen luona tavannut syntisen, samarialaisen naisen. Tämän 
hän oli sanallaan ja ihmeellisesti osoittamalla jumalallisen kirkkau-
tensa saattanut kääntymykseen ja uskomaan, että hän on luvattu 
Kristus (Joh. 4:1–26). Sitten tuo nainen juoksi kiireesti kaupunkiin 
ja sanoi ihmisille: »Tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut mi-
nulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus?» 
Hän halusi saattaa toisetkin osallisiksi hänen uskonsa tuottamasta 
ilosta. Ja kaupungin asukkaat olivat heti halukkaita uskomaan Jee-
sukseen naisen puheen tähden, läksivät kaupungista Jeesuksen luo ja 
pyysivät häntä viipymään heidän luonaan. Hän viipyikin siellä kaksi 
päivää ja julisti heille pelastusta, joka oli hänessä ilmestynyt. Ja vie-
lä paljoa useammat uskoivat nyt Jeesukseen hänen puheensa tähden 
ja sanoivat naiselle: »Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä 
me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maail-
man Vapahtaja» (Joh. 4:28–42). 

Tämä on oikea tie, jonka kautta päästään todella uskomaan Jee-
sukseen, nimittäin että itse näemme hänet ja kuulemme hänen sa-
naansa. Ja tämä on todellinen usko, että itse varmasti tunnemme Jee-
suksen Kristukseksi, maailman Vapahtajaksi. Sinäkin voit päästä 
todella uskomaan Jeesukseen ja tulla tässä uskossa aivan lujaksi, 
sillä Raamatussasi on luotettava kuva Jeesuksesta ja hänen selvä sa-
nansa. Jumala suokoon armossaan, että sinäkin aivan varmasti luot-
taen voisit sanoa: minä en enää usko toisten puheitten tähden, sillä 
minä olen itse kuullut ja tiedän, että Jeesus varmasti on Kristus, 
maailman Vapahtaja. Tämän uskon kautta voitat kaiken ja pelastut. 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Anna minulle Pyhä Hen-
kesi, että itse aina etsisin Jeesusta, näkisin hänet ja kuulisin häntä 
hänen sanassaan, jonka sinä armossasi olet minulle antanut. Ja suo 
minun yhä vahvistua ja tulla aivan lujaksi ja varmaksi siitä, että Jee-
sus todella on Vanhassa Testamentissa luvattu Kristus, koko maail-
man ja minun Vapahtajani ja Autuaaksitekijäni. Aamen. 
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Jeesus, parhain ystäväni,  
Jonk' ei ole vertaista, 
Auta, etten ikänäni  
Hylkää sua, en unhota.  
Ken mun saisi riistetyksi  
Kädestäsi milloinkaan.  
Tahto meillä olkoon yksi  
Nyt ja taivaass' ainiaan. 
 

Hän on kuollut puolestani.  
Ken nyt voi mun kadottaa?  
Taivaassa on puoltajani,  
Hän mun vanhurskauttaa.  
Ken nyt syyttää uskaltaisi  
Valittua Jumalan?  
Tuomita ken hänet saisi  
Kadotuksen valtahan? 
 

Ei mua mitkään voimat maiset  
Eikä henkivallatkaan,  
Nykyiset, ei tulevaiset,  
Elo eikä kuolokaan  
Erottaa voi Jumalasta,  
Hänen rakkaudestaan,  
Joka Kristuksessa vasta  
Ilmi tuli maailmaan. 
 

Jakob Arrhenius – Erik Cajanus  VK 1938  315:1–3. 
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L a u a n t a i  

Sokeana syntynyt esikuvana 
Hän sanoi: »Herra, minä uskon»; ja hän kumartaen rukoili häntä. 
 Joh. 9:38. 

 
Kun Herra Jeesus maallisen vaelluksensa viimeisenä vuotena oli 

tullut Jerusalemiin lehtimajanjuhlille, paransi hän erään sokeana 
syntyneen miehen. Tämän ihmetyön hän teki sapattina. Sokeana syn-
tynyt tiesi tosin, että Jeesus oli tehnyt hänet näkeväksi, mutta hän ei 
vielä oikein tuntenut Jeesusta. Kun nyt ulkokultaiset ja Jeesusta vi-
haavat fariseukset sanoivat hänelle, ettei Jeesus voinut olla Jumalas-
ta, koska hän oli tehnyt semmoista sapattina, sanoi tuo mies: »Hän 
on profeetta». Ja kun he jatkoivat ilkeää urkkimistaan ja sanoivat, 
että Jeesus on syntinen eivätkä he muka tietäneet, mistä hän on, vas-
tasi sokeana syntynyt: »Sehän tässä on ihmeellistä, että te ette tiedä, 
mistä hän on ja kuitenkin hän on avannut minun silmäni. Me tie-
dämme, ettei Jumala kuule syntisiä; vaan joka on jumalaapelkääväi-
nen ja tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee. Ei ole maailman alusta 
kuultu, että kukaan on avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei 
olisi Jumalasta, ei hän voisi mitään tehdä». Silloin fariseukset sanoi-
vat hänelle: »Sinä olet kokonaan synneissä syntynyt ja sinä tahdot 
opettaa meitä!» Ja he ajoivat hänet ulos. — Sen jälkeen Jeesus tapasi 
hänet ja sanoi hänelle: »Uskotko sinä Jumalan Poikaan?», se on 
Kristukseen, luvattuun Messiaaseen, jonka pitäisi Johannes Kastajan 
todistuksen mukaan nyt ilmestyä. Sokeana syntynyt vastasi: »Herra, 
kuka hän on, että häneen uskoisin?» Jeesus sanot hänelle: »Sinä olet 
hänet nähnyt, ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu». Silloin so-
keana syntynyt sanoi: »Herra, minä uskon»; ja hän kumartaen rukoili 
häntä (Joh. 9). 

Kaikki Jumalan enkelit kumartavat Jeesusta. Ja tulee hetki, jol-
loin teidän jokaisen — joko tahtoen tai tahtomattanne — täytyy not-
kistaa polvenne Jeesuksen edessä. Kuule nyt, syntinen! Jeesus on 
sinut lunastanut ja hän tulee luoksesi aivan lempeänä sanassaan ja 
tekee siinä itsensä tunnetuksi sinun Vapahtajanasi. Sen tähden usko 
häneen ja kumarra häntä iloiten Pyhässä Hengessä, jotta silloin, kun 
hän ilmestyy kirkkaudessaan, voisit mennä riemuiten häntä vastaan 
ja sanoa: rakas Vapahtajani! 

6.2. 
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Rukoilkaamme. Herra Jeesus, tosi Jumala ja ihminen, minun Va-
pahtajani ja Autuaaksitekijäni. Minä uskon sinuun, rakastan, kiitän 
ja ylistän, kumartaen rukoilen sinua kaikkien enkelien ja valittujen 
kanssa taivaassa ja maan päällä. Pidä minua uskossa ihmeitä tekeväl-
lä sanallasi ja armollisella Pyhällä Hengelläsi. Johda minut sinne, 
jossa uskoni muuttuu näkemiseksi, jossa rakkauteni on täydellinen ja 
jossa kiitokseni ja ylistykseni on taivaallinen. Aamen. 

 

Sua, suuri Jumala,  
Nyt kansas tunnustaa,  
Sun etees tomuhun  
Maailmat lankeaa,  
Kerubit, serafit  
Ja vallat taivahan  
Kiitosta lausuvat  
Näin sulle ainian:  
Herramme Sebaot  
On pyhä Jumala,  
Maat, taivaat täyttääpi  
Hän kunniallansa. 
 

Sun nimes kunniaa  
Ylistää profeettas,  
Ja apostolisi  
Julistaa kiitostas.  
Myös kaikki marttyyrit  
Ja seurakuntasi,  
Ne kiittää, ylistää,  
Sua, Isää, alati,  
Myös iankaikkista  
Sun Poikaas ainoaa  
Ja Pyhää Henkeä,  
Mi sielut lohduttaa. 
 

Oi Kristus, Herrani,  
Sä valo iäinen,  
Sä tulit ihmiseks  
Kohdusta neitsehen.  
Puolesta syntisten  
Sä kärsit kuoleman,  
Niin että uskovas  
Sais ilon taivahan.  
Ja Isän kanssa nyt  
Sä kaikki hallitset.  
Elävät, kuollehet  
Myös viimein tuomitset. 
 

Latinalaisen »Te Deum» -kiitosvirren (400-luvulta) mukaan 
Lauri Stenbäck – Elias Lönnrot  VK 1938  395:1–3.
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S e p t u a g e s i m a s u n n u n t a i  

Lasaruksen kuolleista herättäminen 
Minä olen ylösnousemus ja elämä.  Joh. 11:25. 

Pääsiäisjuhla, jona Jeesus oli kärsivä ja kuoleva, oli lähellä. Hän 
oleskeli opetuslapsineen Jordanin itäpuolella Pereassa, muutaman 
päivän matkan päässä Jerusalemista. Betaniassa, lähellä Jerusalemia 
Lasarus, Martan ja Marian veli, makasi kuolemansairaana. Nämä 
sisaret lähettivät Jeesukselle sanan: »Herra, katso, se, joka on sinulle 
rakas, sairastaa». Mutta Jeesus, joka rakasti Lasarusta ja hänen sisa-
riaan, viipyi kaksi päivää siinä paikassa, jossa oli. Sitten hän läksi 
opetuslapsineen Juudeaan herättämään sillä välin kuollutta Lasarus-
ta. — Kun nyt Martta kuuli, että Jeesus oli lähellä Betaniaa, meni 
hän häntä vastaan ja sanoi hänelle: »Herra, jos sinä olisit ollut täällä, 
niin minun veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin minä tiedän, että 
Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot». Jeesus sanoi 
hänelle: »Sinun veljesi on nouseva ylös». Martta sanoi hänelle: »Mi-
nä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä». 
Jeesus sanoi hänelle: »Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo 
minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja us-
koo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?» Martta sanoi: »Uskon, Her-
ra; minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan Poika, se, joka oli 
tuleva maailmaan». — Martta meni nyt ja kutsui salaa sisarensa Ma-
rian sanoen: »Opettaja on täällä ja kutsuu sinua». Maria tuli kiireesti 
Jeesuksen luo, lankesi itkien hänen jalkojensa eteen ja sanoi hänelle: 
»Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut. 
Monta juutalaista oli myös tullut Marian kanssa ja hekin itkivät. Ja 
Jeesus joutui hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi ja sanoi: 
»Mihin te panitte hänet?» He sanoivat: »Herra, tule ja katso». Ja Jee-
sus itki. Ja he tulivat luolan tykö, ja sen suulla oli kivi. Jeesus sanoi: 
»Ottakaa kivi pois». Martta sanoi: »Herra, hän haisee jo, sillä hän on 
ollut haudassa neljättä päivää». Jeesus sanoi hänelle: »Enkö minä 
sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkau-
den?» Niin he ottivat kiven pois. Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi: 
»Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, 
että sinä minua aina kuulet; mutta kansan tähden, joka seisoo tässä 
ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen 
minut». Ja hän huusi suurella äänellä: »Lasarus, tule ulos!» Ja kuol-
leena ollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kas-
vojensa ympäri oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille: »Päästäkää 
hänet ja antakaa hänen mennä.» (Joh. 11:1–44) 
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Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, joka on tullut maailmaan. Hän 

on ylösnousemus ja elämä. Hän on uhrannut itsensä edestämme kuo-
lemaan. Hän on noussut kuolleista ja elää. Se, joka uskoo häneen, 
uskossa tarttuu häneen, elää, vaikka olisi kuollut. Ja se, joka elää ja 
uskoo häneen, ei ikinä kuole, ei ikinä joudu näkemään kuoleman 
varsinaista olemusta. Uskotko sen? 

 
Rukoilkaamme. Minä uskon sen, Herra Jeesus. Uskon sinuun, 

rakas Herrani. Kun tulee kuolinhetkeni, tahdon turvata sinuun, hy-
myillä kuolemalle ja nähdä elämän. Ja kun nousen kuolleista, olen 
näkevä sinut ja riemuitseva iäisen elämän kirkkaudessa. Siihen auta 
minua, sinä kuoleman voittaja, elämän ruhtinas, laupias Vapahtajani! 
Aamen. 

 
 
 
 

Jeesus, elät, turvani,  
Elää saan mä armos tähden. 
Kuinka siis ei sieluni  
Iloitsis, kun täältä lähden,  
Vaikka niin se kuolemaa  
Synnin tähden kammoaa. 
 

Sinä elät, Herrani  
Rohkenen nyt siihen luottaa,  
Että viet mun luoksesi,  
Että armos avun tuottaa.  
Sieluni, miks hätäilet,  
Miksi pelkäät, epäilet! 
 

Uskon kautta omasi  
Olen nyt, jos elän, kuolen,  
Kun mun joutuu lähtöni,  
Pidät sielustani huolen.  
Kerran, Jeesus, omanas  
Elää saan mä taivaassas. 
 

Tuntematon saksal. (1653) – K. L. Lindström  VK 1938  586:1–3..
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M a a n a n t a i  

Jeesuksen tuli kuolla meidän kaikkien edestä  
Teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että 
koko kansa hukkuu.  Joh. 11:50. 

 
Useat juutalaisista, jotka olivat nähneet Lasaruksen kuolleista 

herättämisen, uskoivat Jeesukseen, mutta muutamat heistä menivät 
fariseusten luo ja sanoivat heille, mitä Jeesus oli tehnyt. Silloin yli-
papit ja fariseukset kokosivat neuvoston ja sanoivat: »Mitä me 
teemme, sillä tuo mies tekee paljon tunnustekoja? Jos annamme hä-
nen näin olla, niin kaikki uskovat häneen, ja roomalaiset tulevat ja 
ottavat meiltä sekä maan että kansan». Mutta eräs heistä, Kaifas, jo-
ka sinä vuonna oli ylimmäinen pappi, sanoi heille: »Te ette tiedä 
mitään ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee 
kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu». Mutta sitä hän ei sa-
nonut itsestään, vaan, koska hän oli sinä vuonna ylimmäinen pappi, 
hän ennusti, että Jeesus oli kuoleva kansan edestä, eikä ainoastaan 
tämän kansan edestä, vaan myös kootakseen yhdeksi hajalla olevat 
Jumalan lapset. 

Näillä viimemainituilla tarkoitetaan Jumalan valittuja, jotka hä-
nen silmänsä näkee. Siitä päivästä lähtien heillä siis oli tehtynä pää-
tös tappaa hänet. Sen tähden Jeesus ei enää vaeltanut julkisesti juuta-
laisten keskellä, vaan lähti sieltä lähellä erämaata olevaan paikkaan, 
Efraim nimiseen kaupunkiin; ja siellä hän oleskeli opetuslapsineen. 
— Mutta juutalaisten pääsiäinen oli lähellä (Joh. 11:45–55). 

Tosiaankin on parempi, että tuo yksi, nimittäin Jeesus, on kuollut 
meidän kaikkien edestä, kuin että me kaikki hukkuisimme. Niinpä 
Jeesus oli Jumalan armoneuvon mukaan kuoleva kaikkien ihmisten 
puolesta kootakseen yhteen Jumalan lasten autuaan seurakunnan. 
Jeesus on kuollut edestämme, ja me, jotka uskomme häneen, saam-
me hänen kauttaan elää. Usko ja turvaa häneen! 

Rukoilkaamme. Rakas Vapahtajani. Minä uskon sinuun. Auta 
minua, että aina sinuun uskon. Sinä olet kuollut puolestani ja ansain-
nut minulle pelastuksen. Auta minua, että tartun kiinni tähän pelas-
tukseesi! Oi, Herra Jeesus! Auta minua taivaaseen ja anna minulle 
siellä iäinen elämä. Aamen. 
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T i i s t a i  

Jeesus puhuu itsestään 
Katso, Jumalan Karitsa!  Joh. 1:36. 

 

Kun juutalaisten pääsiäinen tuli, lähti Jeesus opetuslapsineen 
kulkemaan Efraimista Jerikon kautta Jerusalemia kohti. Ja matkalla 
Efraimin ja Jerikon välillä hän otti ne kaksitoista erilleen ja sanoi 
heille: »Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja kaikki on täysin 
toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu Ihmisen Pojasta. Sillä 
hänet annetaan ylipappien ja kirjanoppineitten käsiin, ja he tuomit-
sevat hänet kuolemaan ja antavat hänet pakanoille pilkattavaksi ja 
ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi; ja kolmantena päivänä hän on 
nouseva ylös». Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään, ja tämä 
puhe oli heiltä niin salattu, etteivät he käsittäneet, mitä sanottiin 
(Matt. 20:17–19; Luuk. 18:31,34). Herran Jeesuksen silmäin edessä 
oli kirkkaana ja selvänä kaikki se, mikä oli kohtaava häntä Jerusale-
missa. Alttiisti hän riensi sitä kaikkea vastaanottamaan, sillä hän tie-
si olevansa se Jumalan Karitsa, jonka tuli Jumalan iankaikkisen ai-
voituksen ja neuvon sekä Vanhan Testamentin ennustusten ja esiku-
vien mukaan kärsiä tämä kaikki ihmiskunnan lunastukseksi. Mutta 
opetuslapset eivät silloin vielä voineet sitä ollenkaan käsittää. 

Jos tahdot Kristuksen oikein tuntea, täytyy sinun tuntea hänet 
hänen kärsimisessään, kuolemassaan ja ylösnousemisessaan. Sinun 
täytyy tuntea hänet Jumalan Karitsana, joka kantaa — ja voittaa si-
nun ja koko maailman synnit. Tällainen on todellinen, autuaaksite-
kevä usko. 

Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, Herra Jeesus, sinä Jumalan 
Karitsa, siitä, että olet niin alttiisti mennyt katkeraan kärsimiseesi ja 
kuolemaan sovittamaan syntini. Sinä Herra olet voitollisen ylös-
nousemisesi kautta pois ottanut minunkin syntini niin, että ne eivät 
enää voi minua millään tavalla vahingoittaa. Minä rukoilen sinua: 
anna minulle Pyhä Henkesi, että tunnen tämän oikein, sillä lohdut-
taudun ja uskossa pakenen sinun turviisi, sillä sinä olet tosi uhri, 
jonka kautta olen Jumalalle sovitettu. Aamen. 

9.2. 
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K e s k i v i i k k o  

Jeesuksen voitelu hänen hautaamistaan varten 
Edeltäkäsin hän voiteli minun ruumiini hautaamista varten. Mark. 14:8. 

Kuusi päivää ennen pääsiäistä, lauantaina, Jeesus saapui Betani-
aan, jossa asui Lasarus, jonka hän oli herättänyt kuolleista. Siellä 
valmistettiin hänelle ateria, ja Martta palveli, mutta Lasarus oli yksi 
niistä, jotka olivat aterialla hänen kanssaan. Niin Maria otti naulan 
oikeata, kallisarvoista nardus-voidetta ja voiteli Jeesuksen jalat ja 
pyyhki ne hiuksillaan; ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Silloin 
sanoi yksi hänen opetuslapsistaan, Juudas Iskariot, joka oli hänet 
kavaltava: »Miksi ei tätä voidetta myyty kolmeensataan denariin ja 
niitä annettu köyhille?» Mutta tätä hän ei sanonut sen tähden, että 
olisi pitänyt huolta köyhistä, vaan sen tähden, että hän oli varas ja 
että hän rahakukkaron hoitajana otti itselleen, mitä siihen oli pantu. 
Ja toisiakin opetuslapsia vähitellen yhtyi häneen. Silloin Jeesus sa-
noi: »Anna hänen olla, että hän saisi toimittaa tämän minun hautaa-
mispäiväni varalle. Sillä köyhät teillä aina on keskuudessanne, mutta 
minua teillä ei ole aina» (Joh. 12:1–8). 

Aivan alttiisti Jeesus meni kohti uhrikuolemaansa — sen osoit-
taa tämäkin kertomus. Ja siitä näemme myöskin, että Maria, joka 
hiljaisena oli silloin tällöin kuunnellut Jeesuksen sanoja, ymmärsi 
paremmin kuin kaikki muut tämän uhrikuoleman merkityksen. Suu-
resta, palavasta rakkaudesta Vapahtajaa kohtaan hän teki tämän, eikä 
Jeesus sallinut häntä moitittavan siitä. — Kristitty! Sinä tiedät kyllä, 
mitä Vapahtajasi on tehnyt puolestasi, miten hän on rakastanut ja 
yhä rakastaa sinua. Rakasta häntä! Tee hänelle, mitä rakkautesi vaa-
tii sinua tekemään! Hän sallii sen mielihyvin. Kaikkein rakkainta 
hänelle on se, että jättäydyt kokonaan hänen omakseen, jotta hän 
pelastaa sinut. 

Rukoilkaamme. Oi, rakas Vapahtajani Jeesus Kristus! Sinä olet 
suuressa rakkaudessasi antanut itsesi minun tähteni kuolemaan ja nyt 
ja aina sanomattomasti minua rakastat. Minä rakastan sinua. Mutta 
minua surettaa ja minulle tuottaa tuskaa se, etten voi rakastaa sinua 
niin paljon kuin tahtoisin. Ja kuitenkin sinä tahdot pitää minut, kur-
jan syntisen, omanasi ja viedä taivaaseen! Tämän tahdot rakkautesi 
palkkana, sinä armollinen Vapahtaja! Niin ota minut ja vie minut 
iäiseen autuuteen, jossa sitten todella täydellisesti ja oikein sinua 
rakastan. Aamen. 

10.2. 



Viides viikko loppiaisesta 

 113 

 
T o r s t a i  

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin 
Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee  
Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa!  Matt. 21:9. 

Seuraavana päivänä, sunnuntaina, Jeesus valmistautui lähtemään 
opetuslastensa ja kansanjoukon kanssa Betaniasta Jerusalemiin. Be-
tania sijaitsi Öljymäen itärinteellä, ja Öljymäki oli Jerusalemista 
itään päin ja aivan likellä sitä. Kun he nyt saapuivat Beetfagee-
nimisen kylän luo, joka sekin oli tuon Öljymäen itärinteellä, lähetti 
Jeesus kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: »Menkää kylään, joka on 
edessänne, niin te kohta löydätte aasintamman sidottuna ja varsan 
sen kanssa; päästäkää ne ja tuokaa minulle. Ja jos joku teille jotakin 
sanoo, niin vastatkaa: 'Herra tarvitsee niitä'; ja kohta hän lähettää 
ne». Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profee-
tan kautta, joka sanoo: »Sanokaa tytär Siionille: 'Katso, sinun kunin-
kaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin 
varsalla». Opetuslapset menivät ja tekivät, niin kuin Jeesus oli heitä 
käskenyt, ja toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään 
vaatteensa, ja hän istuutui niiden päälle. Ja suurin osa kansasta, joka 
myös oli tullut Jerusalemista häntä vastaan, levitti vaatteensa tielle, 
ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat tielle. Ja kansanjoukot, 
jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen: 
»Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Her-
ran nimeen. Hoosianna korkeuksissa!» Kun hän näin tuli Jerusale-
miin, joutui koko kaupunki liikkeelle ja sanoi: »Kuka tämä on?» 
Niin kansa sanoi: »Tämä on se profeetta, Jeesus, Galilean Nasaretis-
ta» (Matt. 21:1–11). 

Herra Jeesus tahtoi, että kaikesta maailmasta Jerusalemiin pääsi-
äisjuhlille kokoontunut kansa julkisesti julistaisi hänet Kristukseksi, 
ennen kuin hän kärsi ja kuoli. Tämä tapahtui. Mutta pian tuo Hoo-
sianna -huuto muuttui ristiinnaulitse -huudoksi. Mutta iloitse sinä 
kuitenkin vahvassa uskossa Vapahtajaasi, joka on tullut Herran ni-
meen pelastamaan sinut kärsimisellään ja kuolemallaan. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Minä kurja syntinen kiitän ja ylis-
tän sinua siitä, että olet uhrannut itsesi lunastaaksesi ja pelastaaksesi 
myöskin minut. Sinä olet todellakin maailman Vapahtaja, joka on 
luvattu maailman alusta ja jota monet uskovat sydämet ovat kaivaten 
odottaneet. Avaa Pyhän Henkesi kautta sydämeni ja suuni, että mi-
näkin, viheliäinen ihminen, voisin yhtyä lunastamasi seurakunnan 
kiitokseen. Aamen. 

11.2. 
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P e r j a n t a i  

Temppelin puhdistus 
Minun huoneeni pitää kutsuttaman rukoushuoneeksi.  Matt. 21:13. 

 
Herra Jeesus vietti viimeiset yönsä ennen kuolemaansa Betanias-

sa. Niinpä hän edellä kerrotun Jerusalemin-matkansakin jälkeisenä 
aamuna lähti sieltä opetuslastensa kanssa ja tuli Jerusalemin temppe-
liin. Mutta mitä hän siellä näki? Temppelin avarissa esikartanoissa 
kaikuivat markkinahuudot. Sama kansa, joka edellisenä päivänä oli 
huutanut Hoosianna, hieroi nyt kauppaa ja piti hauskaa — »juma-
lanpalveluksen hyväksi», siis melkein samalla tapaa kuin nykyäänkin 
on tapana sanoa samanlaisista asioista. Mutta Jeesus täynnä pyhää 
vihaa ja sellaisella ylevyydellä, että sitä ei kukaan voinut vastustaa, 
ajoi ulos kaikki myyjät ja ostajat, kaatoi kumoon rahanvaihtajain 
pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet ja sanoi kansalle: »Kirjoitettu 
on: 'Minun huoneeni pitää kutsuttaman rukoushuoneeksi', mutta te 
teette siitä ryövärien luolan». Ja hänen tykönsä pyhäkössä tuli sokei-
ta ja rampoja, ja hän paransi heidät. Ja lapset lauloivat hänelle: 
»Hoosianna Daavidin pojalle». Mutta kun ylipapit ja kirjanoppineet 
näkivät ne ihmeet, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat pyhäkössä 
ja sanoivat: »Hoosianna Daavidin pojalle», niin nuo ulkokullatut, 
jotka olivat kyllä halukkaasti kuunnelleet markkinahuutoja, närkäs-
tyivät nyt ja sanoivat hänelle: »Kuuletko, mitä nämä sanovat?» Jee-
sus sanoi heille: »Kuulen; ettekö ole koskaan lukeneet: 'Lasten ja 
imeväisten suusta sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen'?» Ja hän 
jätti heidät ja meni ulos kaupungista Betaniaan ja oli siellä yötä 
(Matt. 21:12–17). 

Sen, joka mainitsee Vapahtajan nimeä ja tahtoo kuulla hänen sa-
naansa ja palvella häntä, tulee tehdä se vakavasti ja kristillisellä ja 
lapsenmielisellä yksinkertaisuudella eikä sekoittaa siihen maailmal-
lisia, lihallisia pyyteitä eikä viehätyksiä. Kristuksen seurakunnan 
tulee olla sellainen, joka todella janoaa autuutta ja sen tulee kokoon-
tua kuulemaan Jumalan sanaa, rukoilemaan ja kiittämään. Sama Her-
ra, joka puhdisti Jerusalemin pyhäkön, on läsnä meidänkin tilaisuuk-
sissamme. Ja kun me koristelemme maailmallisia asioita hänen ni-
mellään, hän näkee murheellisena ja vihaisena, ettei sydämemme 
kaipaa häntä. Emmehän tahdo tuottaa hänelle sellaista murhetta! 

12.2. 
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Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Auta minua, että minä kurja, kado-
tuksen ansainnut syntinen täydellä todella ikävöin sinua ainoana Va-
pahtajanani. Auta minua etsimään ja löytämään sinut ja hankkimasi 
autuus sanastasi, sillä yksinomaan siitä on sinua etsittävä ja löydet-
tävä. Auta minua, että pidän sanaasi kalleimpana aarteenani ja että 
työnnän syrjään ja annan mennä kaiken saadakseni pitää sanasi. Au-
ta minua, että minä seurakunnan kanssa kiitän ja ylistän sinua uudel-
la, teeskentelemättömällä mielellä. Aamen. 

 
 
 
 
 
 

Ilmoita, Herra, sun kunnias, voimas,  
Tulla jo sun valtakuntasi suo.  
Johdata kansamme armosi tuntoon,  
Sun pyhä pelkosi mielihin luo.  
Siunaustas me nyt pyydämme sulta,  
Anna sä meille sun Henkesi tulta. 
 

Työs ala, Herra, ja päätä se itse,  
Vaivatut sielumme virvoittaen.  
Hengelläs saata sä kaikille julki  
Sun valtakuntasi voimallinen.  
Muista, oi Jeesus, ja armahda meitä,  
Ethän sä syntistä luotasi heitä. 
 

Uskossa heikkoja auta sä, Jeesus,  
Turvassa turvaton luonasi on,  
Taas olet antanut autuuden päivän,  
Sun sanas vielä on muuttumaton.  
Hengelläs virvoita, Jeesus, sä meitä,  
Ansios vaatteella riisutut peitä. 
 

Antti Achrenius  VK 1938  173:1–3. 
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L a u a n t a i  

Israelin rakentajat hylkäävät kulmakiven 
Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi.   Matt. 21:42. 

 

Herra Jeesus tuli taas toisena päivänä pyhäkköön ja julisti kan-
salle evankeliumia, hyvää sanomaa siitä, että hän, Kristus, Herra ja 
Vapahtaja, nyt oli tullut. Silloin ylipapit ja kansan vanhimmat tulivat 
hänen luoksensa ja sanoivat: »Millä vallalla sinä näitä teet? Ja kuka 
sinulle on antanut tämän vallan?» Jeesus vastasi ja sanoi heille: 
»Minä myös teen teille yhden kysymyksen; jos te minulle siihen vas-
taatte, niin minäkin sanon teille, millä vallalla minä näitä teen. Mistä 
Johanneksen kaste oli? Taivaastako vai ihmisistä?» Niin he neuvot-
telivat keskenänsä ja sanoivat: »Jos sanomme: 'taivaasta', niin hän 
sanoo meille: 'Miksi ette siis uskoneet häntä?' Mutta jos sanomme: 
'Ihmisistä', niin meidän täytyy peljätä kansaa, sillä kansa piti Johan-
nes Kastajaa — joka oli todistanut Jeesuksen Jumalan Pojaksi ja 
Jumalan Karitsaksi — profeettana. Ja he vastasivat Jeesukselle ja 
sanoivat; »Emme tiedä». Niin hänkin sanoi heille: Niinpä en minä-
kään sano teille, millä vallalla minä näitä teen. Tästä huomaamme, 
että he eivät tahtoneet uskoa häneen, vaan olivat hänen paatuneita 
vihollisiaan. Ja juuri tämän hän todisti heille terävin sanoin ja ver-
tauksin sekä lausui: »Publikaanit ja portot menevät ennen teitä Juma-
lan valtakuntaan». Ja edelleen hän sanoi: »Ettekö ole koskaan luke-
neet kirjoituksista: 'Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut 
kulmakiveksi.' Sen tähden minä sanon teille: Jumalan valtakunta ote-
taan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä». Ja he 
etsivät nyt yhä enemmän tilaisuutta tappaakseen Jeesuksen (Matt. 
21:23–46). 

Niin — Israelin rakentajat olivat paatuneita. He hylkäsivät Israe-
lin Messiaan, maailman Vapahtajan. Mutta se kivi, jonka rakentajat 
hylkäsivät, on tullut Jumalan iankaikkisen temppelin, hänen lunaste-
tun seurakuntansa, kulmakiveksi. Tänäänkin lukemattomat kirkon 
hengelliset rakentajat hylkäävät Jeesuksen, Vapahtajan. Mutta sinä 
— perustaudu uskossa häneen, niin pelastut. 

13.2. 
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Rukoilkaamme. Oi, Herra Jeesus. Anna minulle Pyhä Henkesi, 
jottei se moninkertainen vastustus, jota yhä saat kokea monen kirkon 
ylipappien ja muitten johtomiesten taholta, veisi harhaan eikä eksyt-
täisi minua, vaan että uskoen sanaasi perustautuisin sinuun ja pelas-
tuisin sinun kauttasi. Sinähän olet ainoa Herra ja Vapahtaja ja sinä 
olet pannut henkesi minun puolestani. Aamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sinulle kiitos, Isä maan ja taivaan, 
On nimes suuri, pyhä, kallis aivan,  
Ja armos sun on vakaa, määrätön,  
Taivaankin tähtein yli ääretön. 
 

Mua kohtaan myös sun armosi on suuri.  
Mun tulis, Herra, kiittää siitä juuri.  
Mun kuvakses sä loit sun kädelläs,  
Hyvyytees vahvista mua väelläs. 
 

Synnistä oot mun, kurjan, pelastanut,  
Pään käärmeheltä murskaks musertanut,  
Lahjoitit mulle armos, rauhasi,  
Sen Kristus kuolemallaan ansaitsi. 
 

Laurentsius Paulius Gothus – Erik Cajanus  VK 1938  415:1,2,4.
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S e k s a g e s i m a s u n n u n t a i  

Kuninkaallinen hääjuhla 
Monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.  Matt. 22:14. 

Herra Jeesus esitti edelleen silloin pyhäkössä vihamielisille yli-
papeille ja johtomiehille myös seuraavan vertauksen: »Taivasten 
valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. 
Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta 
nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausu-
en: »Sanokaa kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut ateriani, mi-
nun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut ja kaikki on valmiina; tul-
kaa häihin». Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä 
pellolleen, mikä kaupoilleen; ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijan-
sa, pitelivät pahoin ja tappoivat. Mutta kuningas vihastui ja lähetti 
sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupun-
kinsa». Tämän vertauksen osan voit helposti sovittaa epäuskoisiin 
juutalaisiin. Herra jatkoi: »Sitten hän sanoi palvelijoillensa: 'Häät 
ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Menkää siis 
teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte'. Ja palvelijat me-
nivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat 
että hyvät ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita.» Tämän voit sovit-
taa Israelin jäännökseen ja kääntyneihin pakanoihin. »Mutta kun ku-
ningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei 
ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle: 'Ystävä, kuinka sinä 
olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?' Mutta hän 
jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa hänen 
jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva 
itku ja hammasten kiristys’». Tässä kuvataan ihmistä, joka kyllä ul-
konaisesti kuuluu Kristuksen kirkon yhteyteen, muita ei tosi uskossa 
turvaa Kristuksen ansioon. Viimeksi Herra sanoi: »Monet ovat kut-
sutut, mutta harvat valitut» (Matt. 22:2–14). Esittämällä tämän ver-
tauksen hän siis osoitti, että Jumala suuressa vakavuudessa ja armah-
taen kutsuu autuuteensa monet, jotka kuitenkin menevät omasta 
syystään kadotukseen. Jumalan valittuja onkin vain vähän, mutta he 
totuudessa turvautuvat Kristuksen ansioon ja tarttuvat hänen hank-
kimaansa pelastukseen. Teetkö sinä, lukijani, niin? 

14.2. 
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Rukoilkaamme. Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, joka sulasta, 
ansaitsemattomasta armosta Kristuksessa Jeesuksessa vapaasti ja 
ilmaiseksi tarjoat meille, kurjille syntisille, vanhurskauden ja ian-
kaikkisen elämän. Minä rukoilen sinua laupeutesi tähden: varjele 
minua armollisesti, etten halveksisi tai kevytmielisesti hukkaisi tätä 
suurta jumalallista armoasi. Anna minulle Pyhä Henkesi, että hänen 
kauttaan tähän armoon tartun ja siihen todella turvaan ja arvokkaasti 
vaeltaen vakain mielin noudatan pyhitystä: Jeesuksen Kristuksen, 
rakkaan Poikasi, meidän Herramme kautta. Aamen. 

 

 

 

 
Taivaassa, ratki taivaassa  
On autuus määrätön,  
Siell' enkelien seurassa  
On riemu ääretön.  
Ja kasvoista niin kasvoihin  
Myös nähdään Herra korkehin, 
Herramme Sebaot. 
 

Taivaassa, ratki taivaassa  
Iäinen päivä on,  
Se valossansa kirkkaassa  
Myös voittaa auringon.  
Se päivä kirkas, loistava  
Ja iäisesti paistava  
On Herra Sebaot. 
 

Ah, siihen iloon taivahan  
Mua, Jeesus, auttaos,  
Sun kuolos kautta katkeran  
Mua sinne saattaos.  
Mä siihen sanon amenen  
Ja luotan sinuun, Armoinen,  
Oi Herra Sebaot. 
 

Laurentius Laurinus vanh. – Laurentius Petri Aboieus (Tammelinus)  
VK 1938  615:1,2,7 
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M a a n a n t a i  

Jumalassa kuolleet nousevat elämään 
Ei hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien.  Matt. 22:32. 

Edelleen tuona päivänä rakkaan Herramme viholliset, paatuneet 
fariseukset ja saddukeukset, ahdistivat ja kiusasivat häntä pyhäkössä 
sangen kovin. Saddukeukset, jotka olivat sitä mieltä, ettei ole ylös-
nousemusta, tulivat hänen luokseen ja kysyivät häneltä sanoen: 
»Opettaja, Mooses on sanonut: 'Jos joku kuolee lapsettomana, niin 
hänen veljensä naikoon hänen vaimonsa ja herättäköön siemenen 
veljelleen'. Keskuudessamme oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen 
otti vaimon ja kuoli; ja koska hänellä ei ollut jälkeläistä, jätti hän 
vaimonsa veljelleen. Niin myös toinen ja kolmas ja samoin kaikki 
seitsemän. Viimeiseksi kaikista kuoli vaimo. Kenen vaimo noista 
seitsemästä hän siis ylösnousemuksessa on oleva? Sillä kaikkien 
vaimona hän on ollut». Jeesus vastasi ja sanoi heille: »Te eksytte, 
koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Sillä ylös-
nousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niin kuin 
enkelit taivaassa. Mutta mitä kuolleitten ylösnousemukseen tulee, 
ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille sanoen: 'Minä 
olen Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala'? Ei 
hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien» (Matt. 22:23–32). 

Kun sinä uskon kautta Vapahtajaasi olet Jumalan lapsi, ja Juma-
la on sinun Jumalasi ja Isäsi, ei hän jätä sinua kuoleman valtaan, 
vaan herättää sinut kuolleista, sillä hän ei tahdo olla kuolleitten vaan 
elävien Jumala ja Isä. Tämä on Jeesuksen Kristuksen oppi ja koko 
Raamatun oppi, Raamatun, joka muutenkin monin tavoin opettaa 
kuolleitten ylösnousemusta. Mutta ylösnousemuksessa ei mennä 
avioliittoon, sillä silloin meillä on hengellinen ruumis emmekä ole 
sitten enää alistetut tälle elämälle asetettujen lakien ja sääntöjen alle. 
Sellaisen meille antaa Jumalan voima, joka on ääretön. Älä siis anna 
intoilijoiden eksyttää itseäsi, sillä he eivät tunne kirjoituksia eivätkä 
Jumalan voimaa. 

Rukoilkaamme. Uskollinen Jumala. Suo, että sinun lapsenasi 
elän uskossa Herraani Jeesukseen Kristukseen ja että kerran eriän 
tästä elämästä autuaasti ja rauhallisesti sinun armossasi. Anna minun 
levätä haudassa huolenpitosi alaisena, nousta kuolleista sinun voi-
masi vaikutuksesta. Auta, että saan periä iankaikkisen elämän ja 
nähdä autuaallisen toivoni täyttyvän rakkaan Poikasi Jeesuksen Kris-
tuksen kautta. Hänelle sekä sinulle ja Pyhälle Hengelle olkoon kiitos 
ja ylistys, kunnia ja kirkkaus nyt ja aina! Aamen. 

15.2. 
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T i i s t a i  

Jeesus on Kristus, tosi Jumala ja tosi ihminen 
Minä, minä olen Herra eikä ole muuta pelastajaa kuin minä. 
   Jes. 43:11. 

Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta 
suun, kokoontuivat he yhteen. Ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, 
kysyi häneltä kiusaten: »Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?» 
Niin Jeesus sanoi hänelle: »Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikes-
ta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on 
suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: Rakasta 
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu 
kaikki laki ja profeetat». Menemättä viritettyyn ansaan ja pitämättä 
toista käskyä suurempana kuin toista Herra Jeesus siis mainitsee 
kaikkien käskyjen summana ja selityksenä rakkauden Jumalaa ja 
lähimmäistä kohtaan. Mutta kenellä on tämä rakkaus? Kuka voi sen 
kautta tulla Jumalan edessä vanhurskaaksi ja autuaaksi? Ei kukaan! 
— Kun nyt fariseukset olivat koolla, kysyi Jeesus heiltä sanoen: 
»Mitä arvelette Kristuksesta? Kenen poika hän on?» He sanoivat 
hänelle: »Daavidin». Hän sanoi heille: »Kuinka sitten Daavid Hen-
gessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen: 'Herra sanoi minun Herralleni: 
Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi 
sinun jalkojesi alle'. Jos Daavid kutsuu häntä Herraksi, kuinka hän 
on hänen poikansa?» Ja kukaan ei voinut vastata hänelle sanaakaan. 
Ja siihen ne kiusaamiset sitten loppuivatkin (Matt. 22:34–46). Kris-
tus on todella Daavidin Poika, mutta hän on myös se, joka on sano-
nut profeetan kautta: »Minä, minä olen Herra eikä ole muuta pelasta-
jaa kuin minä». Ja Jeesus on tämä Herra, josta on tullut Daavidin 
Poika ja meidän ainoa pelastajamme. Hän on sijaiselämänsä, -kär-
simisensä, -kuolemansa ja -ylösnousemisensa kautta hankkinut meil-
le vanhurskauden, jota me syntiset emme milloinkaan voi aikaansaa-
da lain täyttämisellä. Katsokaamme uskossa häneen, niin olemme 
Jumalan edessä vanhurskaat ja pelastumme. 

Rukoilkaamme.  Herra Jeesus, minun Herrani ja Jumalani, sinä 
Aabrahamin, Iisakin, Jaakobin ja Daavidin Herra ja Jumala ja kaik-
kien, jotka kaikkina aikoina ovat ikävöineet sinun autuuttasi. Minä 
kiitän sinua siitä, että olet pitänyt armollisen sanasi ja tullut autuaal-
lisen syntymäsi, katkeran kärsimisesi ja kuolemasi kautta Vapahta-
jaksemme. Todellakaan ei ole muuta Vapahtajaa kuin sinä! Auta 
minua Pyhällä Hengelläsi, että sinuun lujasti turvaten polvistun etee-
si ja olen ja pysyn osallisena hankkimastasi pelastuksesta — sinä, 
joka yhdessä Isän ja Pyhän Hengen kanssa olet tosi Jumala, ylistetty 
iankaikkisesti! Aamen. 

16.2. 
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K e s k i v i i k k o  

Jeesuksen valitus kansansa vuoksi 
Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat 
sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun 
lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole 
tahtoneet. — Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi. Sillä minä 
sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennen kuin sanotte: Siunattu 
olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Matt. 23:37–39. 

Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus oli saarnoin ja ihme-
töin tehnyt sangen paljon Jerusalemin asukkaitten hyväksi saattaak-
seen heitä häntä tuntemaan, mutta aina he olivat hänet hyljänneet. Ja 
tuona viimeisenä tiistaina ylipapit, kirjanoppineet ja kansan johto-
miehet olivat vihamielisesti ahdistelleet ja kiusanneet häntä pyhä-
kössä. Vieläpä pidettiin neuvoa hänen tappamisestaan. — Sen täh-
den hän nyt kaiken kansan kuullen korotti valtavan ja moninkertai-
sen voi-huudon näille murhanhaluisille ulkokullatuille. Ja hän sanoi 
vihdoin: »Sen tähden, katso, minä lähetän teidän tykönne profeettoja 
ja viisaita ja kirjanoppineita. Muutamat heistä te tapatte ja ristiin-
naulitsette ja toisia heistä te ruoskitte synagogissanne ja vainoatte 
kaupungista kaupunkiin; että teidän päällenne tulisi kaikki se van-
hurskas veri, joka maan päällä on vuodatettu vanhurskaan Aabelin 
verestä Sakariaan, Barakiaan pojan, vereen asti, jonka te tapoitte 
temppelin ja alttarin välillä. Totisesti minä sanon teille: tämä kaikki 
on tuleva tämän sukupolven päälle». Ja sitten hän lausui kaikille Je-
rusalemin asukkaille, noille epäuskoon, itsevanhurskauteen ja lihalli-
suuteen jäykistyneille ihmisille nuo hellät, mutta samalla onnetto-
muutta uhkaavat sanat, jotka ovat tämän kappaleemme alussa. Todel-
lakin hän oli usein tahtonut koota Jerusalemin asukkaat, niin kuin 
kana kokoaa poikansa siipiensä alle, mutta he eivät olleet tahtoneet. 
Niin kuin Jerusalem oli aina ollut profeettojen tuhooja, niin sillä 
nytkin oli murha-aikeet häntä ja hänen todistajiaan vastaan. Sen täh-
den Jerusalem ja sen pyhäkkö ja sen jumalanpalvelus ja sen asu-
jaimisto oli jäävä hyljätyksi. Ja häntä, Vapahtajaa, he eivät saa enää 
nähdä eivätkä kuulla ennen kuin tuomiopäivänä, jolloin heidän 
hammasta purren täytyy tunnustaa, että hän on se, jolle täytyy lau-
sua: »Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen!» (Matt. 23) 

Oi kansa, joka kutsut itseäsi kristityksi kansaksi! Oletko Kristuk-
sesta luopunut nykyään sinäkin? Miten palavasti ja ikävöiden Va-
pahtaja koettaakaan koota siipiensä alle sinuakin, mutta sinä et tah-
do! Mikä tuomio kohtaakaan sinua viimein! Rakkaat kristityt! Otta-
kaamme Vapahtaja vastaan! 

17.2. 
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Rukoilkaamme.  Herra Jeesus. Minä kiitän sinua siitä, että evan-

keliumisi kautta olet ottanut minut armosiipiesi alle ja niiden alla 
hoitanut minua tähän asti. Minä rukoilen sinua: hallitse minua Pyhäl-
lä Hengelläsi, etten viimein ylenkatso tätä armoa, vaan yhä enemmän 
pääsen sitä tuntemaan ja yhä kiitollisemmin vastaanottamaan, että 
ahkerasti kuulen ja opin rakasta sanaasi, sen mukaan ojentaudun ja 
sen alle alistun, että minulla olisi sinussa armollinen Vapahtaja täällä 
ajassa ja saisin tulemisesi päivänä mennä kanssasi iäiseen autuuteen. 
Aamen. 

 
Pois pelko, Herran kansa,  
Ken vois sua peljättää,  
Kun Herra armollansa  
Sua aina piirittää.  
Omainsa nimet hällä  
On aina muistossaan,  
Ajalla synkimmällä  
Hän rientää auttamaan. 
 
Pois ihmispelko heitä  
Ja pelkää Jumalaa,  
Ken käypi Herran teitä,  
Se avun häitä saa.  
Maailman voipi voittaa  
Vain usko Kristukseen,  
Suo Herra armon koittaa,  
Tuo rauhan kansalleen. 
 

Hän, Herra, voimassansa  
Rakentaa kirkkoaan  
Hengellään, sanallansa  
Ja armolahjoillaan.  
Hän ihmeitänsä näyttää  
Voi vielä kansassaan,  
Sen toivon kerran täyttää,  
Sen nostaa kunniaan. 
 
Nyt nouskoon, kristikansa,  
Sun äänes Herran luo,  
Ja hälle kiitostansa  
Sanoin ja töin sä tuo.  
Hän kotkan siivin kantaa  
Sun maahan autuuden,  
Ja vaivan jälkeen antaa  
Hän rauhan iäisen. 
 

Isak August Björklund  VK 1938  176:1-4 



 Kuudes viikko loppiaisesta 

 124 

 
T o r s t a i  

Uskokaamme häneen niin kauan kuin aikaa on 
Niin kauan kuin teillä valkeus on, uskokaa valkeuteen, että te val-
keuden lapsiksi tulisitte.  Joh. 12:36. 

Tänään saamme kuulla kaikkein viimeiset sanat, mitkä Herra 
Jeesus julkisesti puhui kansalle ja näin todisti olevansa Vapahtaja. 
Hän puhui ne tuona kärsimysviikon tiistaina pyhäkössä. 

Ajatellen lähestyvää kärsimistään ja kuolemaansa Herra Jeesus 
lausui: »Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman 
ruhtinas pitää heitettämän ulos. Ja kun minut ylennetään maasta, niin 
minä vedän kaikki tyköni». Kristuksen sovintokuoleman jälkeen käy 
maailman yli sellainen tuomio, että saatana, tämän maailman ruh-
tinas, heitetään ulos meitä syyttämästä ja että jokainen voi löytää 
ristille ylennetyssä Jeesuksessa vanhurskauden ja autuuden. »Vielä 
vähän aikaa valkeus on teidän keskuudessanne. Vaeltakaa, niin kau-
an kuin teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka pi-
meässä vaeltaa, se ei tiedä, mihin hän menee. Niin kauan kuin teillä 
valkeus on, uskokaa valkeuteen, että te valkeuden lapsiksi tulisitte.» 
Jeesus on tämä valkeus. Hän valaisee meitä sanallaan. Meidän tulee 
uskoa häneen, ennen kuin on myöhäistä. — Mutta Jeesus huusi ja 
sanoi: »Joka uskoo minuun, se ei usko minuun, vaan häneen, joka on 
minut lähettänyt. Ja joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut 
lähettänyt. Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, 
joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Ja jos joku kuulee minun sanani 
eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole 
tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Joka 
katsoo minut ylen eikä ota vastaan sanojani, hänellä on tuomitsijan-
sa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimei-
senä päivänä. Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on 
minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää 
sanoman ja mitä puhuman. Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on 
iankaikkinen elämä. Sen tähden, minkä minä puhun, sen minä puhun 
niin kuin Isä on minulle sanonut.» Jeesus ei ollut, kuten juutalaiset 
luulivat, sellainen profeetta, joka oli itse tunkeutunut tähän virkaan, 
vaan jonka Isä oli lähettänyt; hän puhui Jumalan armosanaa samoin 
kuin hän suoritti Jumalan säätämän armoteon: lunasti maailman. 
Hän, Vapahtaja ja Autuaaksitekijä, ei tahdo  ketään  tuomita,  mutta  

18.2. 
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jos joku ei usko hänen sanaansa, on tämä sama halveksittu armosana 
oleva viimeisenä päivänä häntä vastaan ja tuomitseva hänet epäus-
koisena kadotukseen. — Nämä olivat Jeesuksen viimeiset sanat kan-
salleen. Miten kutsuvia ne olivatkaan. Mutta kansanjoukko oli paa-
tunut. Ja nyt Jeesus lähti sen keskuudesta pois (Joh. 12:31–50). 

Rakas lukijani! Usko valkeuteen, niin kauan kuin sinulla valkeus 
on, että sinusta tulisi valkeuden lapsi! 

 
Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Minussa ja minun ympärilläni on 

pelkkää pimeyttä. Sinä yksin olet valkeus ja autuus. Sinä valaiset 
minua sanallasi. Sinun sanasi on Jumalan sana. Auta minua, että tä-
män jumalallisen sanasi kautta uskoisin sinuun, omistaisin sinut ai-
noana Vapahtajanani ja sinun kauttasi perisin iankaikkisen autuuden. 
Aamen. 

 
 
 
 

Jo joudu, mun sieluni, heräämähän  
Ja Jumalan Karitsaa kiittämähän! 
Hän pelastusarmonsa sullekin suo, 
Ja tien avas elävän Jumalan luo. 
 
Miks vaivaat sä itseäs orjuudellas  
Ja aina vaan katselet puutoksias,  
Kun Jumalan Karitsaa katsella saa, 
Myös sinua verellään puhdistavaa. 
 

Oi armoa suurta, oi autuutta sen,  
Ken uskossa yhdistyy Jeesuksehen,  
Saa vaatteeksi hältä vanhurskauden  
Ja ikuisen armon ja ystävyyden. 
 
Tääll' on sota, kiivoitus, vaiva ja työ, 
Vaan siellä on päiväksi muuttunut yö, 
Kun nähdä saan kirkkaita kasvojasi  
Ja veisata iäti kiitostasi.  
 

Matti Paavola  VK 1938  311:1,2,6,7.
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P e r j a n t a i  

Uskossa valvokaa 
Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.  Matt. 25:13. 

Kun Vapahtajamme oli tuona tiistaipäivänä joutunut vihollisten-
sa monien hyökkäysten kohteeksi ja oli tullut ilta, istui hän opetus-
lastensa kanssa öljymäen läntisellä, Jerusalemiin viettävällä rinteel-
lä. Täällä hän puhui paljon ja seikkaperäisesti tuomiolle tulostaan 
viimeisenä päivänä. Jokaisen hänen puheensa perussävelenä kaikui 
tämä: »Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä», jona Ih-
misen Poika tulee. Tämä sana on tarkoitettu meillekin, jotka myös 
olemme hänen opetuslapsiaan. Meidän tulee olla, kuten nuo neitsyet, 
morsiamen »lapsuudenystäviä», jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät 
ylkää vastaan. Mutta me emme saa olla sellaisia kuin olivat nuo 
tyhmät neitsyet, jotka ottivat kyllä lamppunsa, mutta eivät ottaneet 
öljyä mukaansa. Ei riitä meille pelkkä kristityn nimi, kristityn käytös 
ja Kristukseen ja hänen seurakuntaansa tunnustautuminen, vaan sy-
dämemme tulee olla täynnä uskoa, uskoa Vapahtajaan, uskoa, joka 
tekee meidät hänen omikseen, uskoa, jonka Pyhä Henki antaa meille 
sanan kautta ja jota hän lisää, vahvistaa ja ylläpitää. On totta, että me 
voimme kyllä tulla uneliaiksi, kun ylkä viipyy, sillä sydämemme, 
jossa tämä uskon aarre on, on maallinen säiliö. — Mutta kuitenkin, 
kun uskoa vain on jäljellä ja kuuluu huuto: »Katso, ylkä tulee!», sil-
loin uskova ei tule yllätetyksi, vaan herää, ja hänen lamppunsa palaa 
kirkkaasti, ja iloisena hän tervehtii Vapahtajaa. Näin mekin menem-
me hänen kanssaan taivaallisiin häihin. Mutta jolla ei ole uskoa, hä-
nen lamppunsa silloin sammuu ja taivaan ovi sulkeutuu häneltä ian-
kaikkisesti. »Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.»  

 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus, sinä sielujen paimen ja kaitsija! 
Hallitse minua sanallasi ja Pyhällä Hengelläsi, että sydämessäni aina 
olisi öljyä — elävää uskoa sinuun — ja todella myös aina olisin val-
pas ja virkeä, jotten sinun, taivaallisen yljän tullessa, peljästyisi enkä 
joutuisi epätoivoon, vaan ilomielin astuisin kanssasi iäisen elämän 
hääsaliin ja armosta pelastuisin. Aamen. 

19.2. 
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L a u a n t a i  

Kristuksen risti säteilköön sydämissämme 
Ja kun Jeesus oli lopettanut nämä puheet, sanoi hän opetuslapsil-
lensa: »Te tiedätte, että kahden päivän perästä on pääsiäinen: silloin 
Ihmisen Poika annetaan ristiinnaulittavaksi.»  Matt. 26: 1,2.  

 

Edellä mainitsemamme tiistain ilta tuli, ja juutalaisten ajanlas-
kun mukaan alkoi keskiviikko. Herra Jeesus nousi siltä paikalta, jos-
sa hän oli opetuslapsineen istunut Öljymäellä ja läksi heidän kans-
saan Betaniaan. Matkalla sinne hän sanoi heille: »Te tiedätte, että 
kahden päivän perästä on pääsiäinen; silloin Ihmisen Poika annetaan 
ristiinnaulittavaksi. 

Kristitty! Tämä on se usko, jonka täytyy aina olla sydämessäsi: 
Kristus on ristiinnaulittu; Kristus on ristiinnaulittu minun tähteni; 
Kristus on ristiinnaulittu sovittaakseen minun syntini, sovittaakseen 
minut Jumalan kanssa ja tehdäkseen minut hänen edessään vanhurs-
kaaksi. Tässä uskossa et voi peljästyä etkä joutua epätoivoon, kun 
kuoleman valta sinut yllättää etkä silloin, kun viimeinen pasuuna soi 
etkä silloin, kun taivas ja maa katoavat etkä silloin, kun Maailman-
tuomari aivan kirkastettuna ja toisille kauhistavana kokoaa eteensä 
kaikki kansat. Tämä usko kestää kaikkea vastaan ja aina. Se on ai-
noa, oikea kristittyjen usko. Ei ole muuta sellaista, ei ole ollut eikä 
tule koskaan olemaan! Pysy tässä uskossa! Loistakoon sydämesi sy-
vyydessä Kristuksen nimi ja risti aina ja joka hetki. Kristitty! Älä 
risti vain käsiäsi, vaan piirrä uskossa Pyhän Hengen kautta Kristuk-
sen risti sydämeesi. Se ylläpitää sinua iankaikkisesti. 

 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Kirjoita, kuvaa ja kaiverra sinun 
ristisi, jonka kautta olen lunastettu, syvälle sydämeni sisimpään! Tee 
se evankeliumisi ja Pyhän Henkesi kautta, joka evankeliumin sanas-
sa on voimallinen syntisten sydämissä. Ristin kautta sinä olet voitta-
nut kaiken, mikä voi minua pelottaa. Auta minua, että uskon kautta 
ristiisi voitan kaiken hädän ja kauhistuksen ja pelastun. Aamen. 

20.2. 
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L a s k i a i s s u n n u n t a i  

Paha neuvosto Jeesusta vastaan 
Totisesti he kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan… 
tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltä mää-
rännyt tapahtuvaksi.  Apt. 4:27,28. 

Keskiviikkona Vapahtaja oli rauhassa ja hiljaa opetuslapsineen 
Betaniassa. Mutta rauhassa ja hiljaa eivät suinkaan olleet ylipapit ja 
kirjanoppineet ja kansan vanhimmat, vaan he kokoontuivat Kaifas 
nimisen ylimmäisen papin palatsiin ja neuvottelivat, kuinka ottaisi-
vat Jeesuksen kiinni kavaluudella ja tappaisivat hänet. Mutta he sa-
noivat: »Ei juhlan aikana, ettei syntyisi meteliä kansassa». Ja katso, 
silloin heidän luokseen tuli yksi niistä kahdestatoista, nimeltä Juudas 
Iskariot, ja sanoi: »Mitä tahdotte antaa minulle, niin minä saatan hä-
net teidän käsiinne?» He ilostuivat ja maksoivat hänelle kolmekym-
mentä hopearahaa. Ja siitä hetkestä hän etsi sopivaa tilaisuutta kaval-
taaksensa Jeesuksen (Matt. 26:3–5,14–16). Mutta tässä olikin itse 
saatana, joka hallitsi näitä Kristusta vihaavia johtomiehiä ja oli men-
nyt Juudakseen: hän tahtoi tuhota Jeesuksen. Mutta saatana ja Juu-
das ja neuvosto voivat toimia vain Jumalan käden viittauksen mu-
kaan ja tehdä, mitä hänen päätöksensä oli edeltämäärännyt tapahtu-
vaksi. Jumala itse ohjasi asioita keskellä ihmisten pahuutta ja saata-
nan vihamielisyyttä. Jumala tahtoi viedä läpi iankaikkisen armoneu-
vonsa, jonka mukaan Vapahtajamme oli oleva karitsa, uhrikaritsa, 
joka pois ottaa maailman synnin. — Niin täytyy yhä kaiken palvella 
Jumalaa, että sinä pelastuisit. Jätä itsesi Jumalan huomaan!  

 

Rukoilkaamme. Kaikkivaltias, laupias Jumala. Minä kiitän sinua 
siitä, että olet kääntänyt saatanan ja Israelin kirkon jumalattomien 
johtomiesten, niin myös kavaltaja Juudaan pahan tarkoituksen siten, 
että sinun hyvä ja armollinen päätöksesi ihmiskunnan lunastuksesta 
on käynyt täytäntöön. Anna minulle armosi, että uskossa rakkaaseen 
Poikaasi, Vapahtajaani Jeesukseen Kristukseen, aina jättäydyn sinun 
isällisiin käsiisi, jotka varmaan ohjaavat kaiken parhaakseni ja iäi-
seksi autuudekseni. Aamen. 

21.2. 
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Jumala ompi linnamme  
Ja vahva turva aivan,  
On miekkamme ja kilpemme  
Ajalla vaaran, vaivan. 
Se vanha vainooja,  
Kavala, kauhea  
On kiivas, kiukkuinen  
Ja julma, hirmuinen.  
Vain Herra hänet voittaa. 
 
On turha oma voimamme  
Vääryyden valtaa vastaan,  
Me turman vallat voitamme  
Herrassa ainoastaan.  
Hän, Kristus, kuningas,  
On Voitonruhtinas,  
Lyö joukot helvetin,  
Ne tallaa jalkoihin  
Ja voiton meille saattaa. 
 

Maailma vaikk' ois täynnänsä  
Pimeyden enkeleitä,  
Päällemme syösten päänänsä,  
He eivät voita meitä.  
Ne raivotkohot vaan  
Ja syöskööt kiukkuaan,  
Ne saanehet jo on  
Herralta tuomion,  
Yks sana heidät kaataa. 
 
Se sana seisoo vahvana,  
He ei voi sitä kestää.  
Kun kanssamme on Jumala,  
Ken meiltä voiton estää.  
Jos veis he henkemme,  
Osamme, onnemme,  
Ne heidän olkohon,  
Vaan meidän iät on  
Jumalan valtakunta. 
 

Martti Luther – Jaakko Suomalainen  VK 1938  170:1–4.
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M a a n a n t a i  

Jalkojen pesu 
Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te sen teette.  Joh. 13:17. 

Torstaiaamuna opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat: 
»Mihin tahdot, että valmistamme pääsiäislampaan sinun syödäkse-
si?» Niin hän sanoi: »Menkää kaupunkiin sen ja sen luo ja sanokaa 
hänelle: 'Opettaja sanoo: Minun aikani on lähellä; sinun luonasi mi-
nä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa'». Ja opetuslapset teki-
vät, niin kuin Jeesus oli heitä käskenyt, ja valmistivat pääsiäislam-
paan. Ja kun ehtoo tuli, asettui hän aterialle kahdentoista opetuslap-
sensa kanssa. Ja heidän välillään syntyi myös kiista siitä, kuka heistä 
oli katsottava suurimmaksi. Ja Jeesus nousi ehtoolliselta ja riisui 
vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi 
vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja 
pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. Niin hän tuli 
Simon Pietarin kohdalle, ja tämä sanoi hänelle: »Herra, sinäkö peset 
minun jalkani?» Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: »Mitä minä teen, 
sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen ymmärrät». Pietari sanoi 
hänelle: »Et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani». Jeesus vastasi 
hänelle: »Ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssa-
ni». Simon Pietari sanoi hänelle: »Herra älä pese ainoastaan minun 
jalkojani, vaan myös kädet ja pää». Jeesus sanoi hänelle: »Joka on 
kylpenyt, ei tarvitse muuta, kuin että jalat pestään, ja niin hän on 
kokonaan puhdas; ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki». Sillä 
hän tiesi kavaltajansa; sen tähden hän sanoi: »Ette kaikki ole puh-
taat». Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja 
taas asettunut aterialle, sanoi hän heille: »Ymmärrättekö, mitä minä 
olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja Herraksi ja 
oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä, teidän Herranne ja 
opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pe-
semään toistenne jalat; sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te 
niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Totisesti, totisesti minä 
sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs lähet-
täjäänsä suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te 
sen teette» (Matt. 26:17–20; Luuk. 22:24; Joh. 13:4–17). 

22.2. 
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Me, kristityt, olemme puhtaat uskon kautta Kristukseen. On vain 
tarpeellista, että hän päivittäin antaa meille anteeksi synnit, jotka 
meihin tarttuvat matkallamme tämän elämän läpi. Sen Vapahtaja 
tekee mielellään. Meidän, kristittyjen, tulee taas olla keskenämme 
ystävällisiä ja mielellämme antaa anteeksi sekä osoittaa kaikkea pal-
velusta toisillemme. Jos tämän tiedämme, olemme autuaat, jos sen 
teemme! 

 
Rukoilkaamme. Herra Jeesus, rakas Vapahtajani. Minä kiitän si-

nua siitä, että olet verelläsi puhdistanut minut kaikista synneistä ja 
että myös joka päivä ja runsain määrin annat minulle anteeksi kaikki 
synnit. Anna minulle Pyhä Henkesi, että osoittaisin olevani tosi ope-
tuslapsesi, mielelläni antaisin anteeksi lähimmäiselleni kaikki, mitä 
hän on minua vastaan rikkonut ja häntä rakastaisin ja palvelisin. 
Aamen. 

 
 

Hyvyydessänsä Jumala  
On meitä armahtanut,  
Verellä oman Poikansa  
Synnistä puhdistanut.  
Ei auta oma ansio,  
Kun uhkaa Herran tuomio,  
On armo ainut turva. 
 
Jumalan silmät katsovat  
Sydämen puhtautta,  
Lain käskyt kaikki vaativat  
Totista rakkautta,  
Vaan turmeltu on ihminen,  
On hyvään hidas, saastainen  
Ja kuollut synneissänsä. 
 

Hedelmät usko myötään tuo,  
Synnyttää rakkauden,  
Lähimmäisille hyvää suo,  
Osoittaa laupeuden.  
Näin Herran laki täytetään  
Ja veljein viat peitetään  
Kuin Kristus itse käski. 
 
Ei palkkaa pyydä rakkaus  
Milloinkaan teoistansa,  
Vaan siitä meillä lupaus  
On hänen sanassansa.  
Ken rakkautta harjoittaa,  
Hän rakkautta myöskin saa  
Ja siunausta niittää. 
 

Paul Speratus – Jaakko Suomalainen  VK 1938  304:1,2,7,8. 
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T i i s t a i  

Pääsiäisateria ja kavaltaja 
Herra, en kai minä ole se?  Matt. 26:22.  

Nyt Jeesus opetuslapsineen söi pääsiäisaterian. Hän piti rukouk-
sen ja mursi heille leivän. Hän otti myös maljan, kiitti ja sanoi: »Ot-
takaa tämä ja jakakaa keskenänne. Sillä minä sanon teille, etten tästä 
lähin juo viinipuun antia, ennen kuin Jumalan valtakunta tulee». Ja 
heidän syödessään Jeesus tuli järkytetyksi hengessään ja sanoi: »To-
tisesti, totisesti minä sanon teille: yksi teistä on minut kavaltava». 
Silloin opetuslapset katsoivat toisiinsa, kävivät murheellisiksi ja ol-
len epätietoisia, kenestä hän puhui, rupesivat toinen toisensa perästä 
sanomaan hänelle: »Herra, en kai minä ole se?» Hän vastasi heille: 
»Yksi teistä kahdestatoista, se, joka kastaa vatiin minun kanssani. 
Ihmisen Poika tosin menee pois, niin kuin hänestä on kirjoitettu, 
mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta Ihmisen Poika kavalletaan! Pa-
rempi olisi sille ihmiselle, että hän ei olisi syntynyt». Ja Johannes, 
jota Jeesus rakasti, lepäsi aterioitaessa lähinnä Jeesusta hänen sy-
liänsä vasten. Hänelle Simon Pietari nyökäytti päätään merkiksi, että 
hän tiedustelisi Jeesukselta, kenestä hän puhui. Johannes sanoi Jee-
sukselle: »Herra, kuka se on?» Jeesus vastasi: »Se on se, jolle minä 
kastan ja annan tämän palan». Niin hän otti palan, kastoi sen ja antoi 
Juudaalle, Simon Iskariotin pojalle. Silloin tämä sanoi julkeasti: 
»Rabbi, en kai minä ole se?» Jeesus vastasi hänelle: »Sinäpä sen sa-
noit». Ja sen palasen jälkeen saatana meni häneen. Niin Jeesus sanoi 
hänelle: »Minkä teet, se tee pian!» Tätä sanaa toiset opetuslapset 
eivät ymmärtäneet kaiketi sen tähden, kun eivät olleet kuulleet, mitä 
Jeesus oli sanonut Johannekselle. Kun nyt Juudas oli ottanut sen pa-
lan, meni hän heti ulos. Ja oli yö (Joh. 13:21–30; Matt. 26:21–25). 

Voi Juudasta! Voi jokaista Jeesuksen opetuslasta, joka hänestä 
luopuu! Kristitty! Sinun ei tule epäillä jatkuvaa uskossa pysymistäsi 
ja autuaaksi tulemistasi, mutta tätä pysymistäsi ja pelastumistasi et 
saa perustaa omiin voimiisi. Kun katsot itseäsi, täytyy aina olla sy-
dämessäsi ja suussasi tämä epäröivä kysymys: »En kai minä ole se?» 
Mutta kun näin kysyen käännyt Herran puoleen ja murheellisena 
katsot häneen toivoen, että hän sinua ylläpitää, on hän sen tekevä 
aivan varmaan. Häneen ja hänen uskollisuuteensa voit lujasti turvau-
tua. 

23.2. 
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Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Auta minua ja varjele minua saa-
tanaa vastaan ja omaa, petollista sydäntäni vastaan. Minä en voi py-
syä sinulle uskollisena, en voi pelastua, jollet sinä minua ylläpidä. 
Sen tähden huudan sinulle, ja minun silmäni katsovat apua etsien 
sinua. Sinä et anna minun joutua häpeään. Sinun turviisi jättäydyn, 
sinä armahtava Vapahtaja, enkä epäile. Aamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jeesus, sana elämän,  
Tule meidän keskellemme.  
Soisit tules syttyvän,  
Sytytä siis sydämemme.  
Anna voimaa sanastasi  
Ja sun läsnäolostasi. 
 
Pyhää läsnäoloas  
Auta meitä muistamahan.  
Kiitos, että tavaras  
Suot näin heikkoon astiahan. 
Niinkuin soisit puhuvamme,  
Ohjaa meidän puheitamme. 
 

Armos tulta sydämiin  
Anna virvoitukseksemme,  
Liitä sinuun lähemmin,  
Tule kalliiks sieluillemme,  
Sido yhteen sydämemme  
Yhdessä sua huutaaksemme. 
 
Auta, ettei saatana  
Pääse meidän keskellemme,  
Enkeleittes joukolla  
Saarra meidän huonehemme.  
Ristin lipun nostaissamme  
Varmaan kerran voiton saamme.  
 

Lars T. Nyberg  VK 1938  209:1,3,5,7. 
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K e s k i v i i k k o  

Herran Pyhän ehtoollisen asettaminen 
Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julis-
tatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee.  1 Kor. 11:26  

 

Kun Jeesus ja opetuslapset olivat illallisella ja pääsiäisateria oli 
melkein päättynyt, otti Jeesus leivän, kiitti, mursi, antoi itse kullekin 
opetuslapselle palasen ja sanoi: »Ottakaa ja syökää». Ja Herran Jee-
suksen näin jakaessa leipää ja opetuslasten sitä syödessä hän lausui: 
»Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan». Ja kun 
kaikki olivat syöneet, sanoi hän: »Tehkää se minun muistokseni». 
Samoin hän otti myös maljan, kiitti ja antoi sen lähinnä istuvalle 
opetuslapselle ja sanoi: »Juokaa tästä kaikki». Ja kun kaikki joivat 
toinen toisensa perään, sanoi hän: »Tämä on minun vereni, uuden 
liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantami-
seksi. Ja kun kaikki olivat juoneet, sanoi hän jälleen: »Niin usein 
kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni». 

Me tiedämme, että Herra Jeesus näin asetti Vanhan Testamentin 
vertauskuvallisen pääsiäislampaan tilalle Uuden Testamentin Pyhän 
ehtoollisen. Sitä on kristikunnassa vietettävä viimeiseen päivään asti. 
Pyhässä ehtoollisessa Herra Jeesus, oikea Jumalan Karitsa, antaa 
meille leivässä ruumiinsa, joka on annettu edestämme kuolemaan, ja 
viinissä verensä, joka on vuodatettu edestämme. Pyhässä ehtoollises-
sa tämä Jumalan Karitsa, joka on ottanut pois maailman synnin, tu-
lee meitä aivan lähelle, ja me saamme vastaanottaa hänet ja hänessä 
syntien anteeksiantamuksen, elämän ja autuuden. Näin tervehdimme 
uskossa iloisina Vapahtajaamme ja muistamme hänen autuaallista 
kuolemaansa, jolla olemme lunastetut. Näin on Pyhällä ehtoollisella 
käyntimme Herran kuoleman julkista tunnustamista ja julistamista. 
Todellakin hän on omanamme, joka ajan täyttyessä meni kärsimään 
ja kuolemaan meidän edestämme! 

24.2. 
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Rukoilkaamme. Oi, sinä Jumalan Karitsa, Herra Jeesus Kristus. 
Minä kiitän sinua siitä, että suuressa armossasi olet asettanut minul-
le, kurjalle syntiselle, aterian, jossa saan vastaanottaa iankaikkisen 
elämän ruuan ja juoman, nimittäin sinun ruumiisi, joka on minun 
edestäni uhrattu ja sinun veresi, joka on minun edestäni vuodatettu. 
Auta minua, että todella nälkäisenä ja janoisena usein tulen tälle py-
hälle aterialle, että sinun kauttasi saan syntien anteeksiantamuksen, 
elämän ja autuuden ja uskossa lujasti turvaan tähän pelastukseen. 
Anna minulle myös armoa, että voisin tätä uskoa vapaasti tunnustaa 
ja kristillisesti vaeltaa, kunnes tulet takaisin ja kutsut minut taivaalli-
seen ilopöytääsi. Aamen. 

 

 
Soit, Jeesus, viimeisenä yönä,  
Edellä kovan kuolemas,  
Sun vaellukses viime työnä  
Sä pantin rakkaudestas.  
Lahjastas tästä, Jeesuksemme,  
Sinulle kaikuu kiitoksemme. 
 
Kun ehtoollista nautitsemme,  
Sun muistos elpyy ainian,  
Se uudesti tuo mielehemme  
Sun rakkautes palavan,  
Sun kovat vaivas piinassasi,  
Sun haavas, ristinkuolemasi. 
 

Jo viihtyypi vapisevainen  
Nyt omatunto rauhaton.  
Kun velkamme rasittavainen  
Nyt iäks maksettu jo on.  
On upotetut rikoksemme  
Haavoihis, rakas Jeesuksemme. 
 
Sun veres hengen virvoittaapi,  
On ruumis ruoka totinen,  
Ja uskovainen niistä saapi  
Taas voimaa eloon uutehen.  
Rohkaise, Herra, sydämemme  
Uskossa kilvoitellaksemme. 
 

Johann Jakob Rambach – Elias Lönnrot  VK 1938  239:1–4. 
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T o r s t a i  

Jeesus on tie, totuus ja elämä 
Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin 
kuin minun kauttani.  Joh. 14:6. 

 
Mikä kauhu mahtoikaan vallata Jeesuksen opetuslapset, nuo hä-

nen kurjat lampaansa sinä yönä, jona heidän Herransa kavallettiin ja 
heidän paimentaan lyötiin! Sen tähden Jeesus syötyään pääsiäislam-
paan jäi vielä pitkäksi aikaa olemaan heidän kanssaan ja koetti heitä 
lohduttaa, vahvistaa ja karaista sekä lähinnä olevia tapahtumia että 
kaikkia heidän elämänsä pahoja aikoja varten. »Älköön teidän sydä-
menne olko murheellinen»! — hän lausui heille aivan ystävällisesti. 
»Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun»! Ja hän viittasi heti pää-
määrään, jota kohti he olivat kulkemassa: »Minun Isäni kodissa on 
monta asuinsijaa». Siellä he saavat olla iäti. Mutta jos heidän arka 
mielensä pyrkisi tässä suhteessa epäilemään, tahtoi hän sanoa heille, 
että hän menee nyt valmistamaan heille sijaa. Ja vaikka hän menee 
nyt pois valmistamaan heille sijaa, tulee hän kuitenkin takaisin ja 
ottaa heidät luoksensa, että hekin olisivat siellä, missä hän on. Ja hän 
sanoi edelleen: »mihin minä menen, sen te tiedätte ja tien sinne te 
tiedätte». Tien Isän luo pitäisi olla heille hyvin tuttu, hän tahtoi sa-
noa. Silloin Tuomas sanoi arkana murheellisena: »Herra, me emme 
tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien»? Jeesus vas-
tasi: »Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muu-
toin kuin minun kauttani». Jeesus, syntisten Vapahtaja, sovittaja, 
autuaaksitekijä, tuo rakas, ylen säälivä Herramme, jonka niin hyvin 
tunnemme hänen sanastaan ja johon sydämemme luottaa, hän, juuri 
hän on tie Isän asuntoihin. Hänen kauttaan me pelastumme. Jos 
omistamme hänet uskossa, olemme oikealla tiellä, joka varmasti vie 
meidät taivaaseen. Hän on myös totuus, ainoa, Jumalan iäisyysneu-
vossa määrätty totuus; emme suinkaan erehdy, kun uskossa tur-
vaamme häneen. Hän on elämä, iäinen elämä meitä syntisiä varten. 
Jos hän on omamme, on meillä elämä. Mutta ilman häntä ei kukaan 
tule Isän tykö. Hän on ainoa tie, ainoa totuus ja iäinen elämä. Ilman 
häntä ei ole mitään autuutta (Joh. 14:1–6). Kristitty, etkö sinäkin 
tahtoisi saada näistä sanoista lohdutusta, voimaa ja lujitusta syntiä, 
hätää, kuolemaa ja tuomiota vastaan elämässä ja kuolemassa? 

25.2. 



Laskiaisviikko 

 137 

 
 
 
 
 
 
 
Rukoilkaamme. Rakas Vapahtajamme! Sinä olet tie ja totuus ja 

elämä. Sen tähden minä, kurja syntinen, olen turvassa. Minä tunnen 
sinut, ja sinä olet minun omani, Vapahtajani. Varjele minua, sinä 
uskollinen Herrani, etten eksyisi pois sinusta enkä poikkeaisi pois 
ainoalta autuuden tieltä. Varjele minua, etten unohtaisi ainoata, au-
tuaaksitekevää totuutta enkä hukkaisi iäistä elämää. Suo, että uskoni 
silmät olisivat aina luotuina sinuun. Silloin myös varmasti pelastun. 
Aamen. 

 
 
 
 
 
 

Jeesus armon soi,  
Voiton meille toi,  
Hän on valkeus, tie, totuus, elämä. 
Hän, vanhurskaus.  
Armo, laupeus  
Meille nyt on ilmestynyt ylhäältä. 
Hän koitto on, Hän valaisee  
Ja kuolon kahleet katkaisee, 
Poistaa orjuuden,  
Kuorman syntien.  
Nyt jo aavistaa me saamme autuuden. 
 

Kirkas aamun koi  
Päivän uuden loi,  
Meitä ohjaa taivaan tietä kulkemaan. 
Luota, turvaton,  
Herran armohon,  
Ota lahjaks armo hänen armostaan. 
Hän kävi ristin kuolohon  
Ja nyt hän armoistuin on.  
Siihen luottaa saa,  
Siihen turvatkaa.  
Ristin tiellä Kristuksessa riemuitkaa! 
 

Johan August Gottlieb Hymander  VK 1938  298:1,2. 
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P e r j a n t a i  

Joka on nähnyt Jeesuksen, on nähnyt Isän 
Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän.  Joh. 14:9. 

Herra Jeesus tahtoi lohduttaa hänen poismenonsa tähden mur-
heellisia opetuslapsia. Siksi hän puhui heille edelleen: »Jos te olisitte 
tunteneet minut, niin tuntisitte myös minun Isäni; tästä lähin te tun-
nette hänet ja te olette nähneet hänet». Ymmärrätkö, kristitty, näitä 
sanoja? Joka oikein tuntee Jeesuksen, hän tuntee oikein myös Isän. 
Ja todellakin — opetuslapset tunsivat oikein Jeesuksen. Sen tähden 
he tunsivat myös Isän. Mutta pelko ja murhe oli nyt vallannut heidät 
ja sumentanut tätä heidän tuntemistaan. Havahtukaa! — tahtoi Va-
pahtaja sanoa. Malttakaa toki mielenne! Tehän tunnette nyt Isän ja 
olette hänet nähneet. Silloin Filippus sanoi hänelle: »Herra, näytä 
meille Isä, niin me tyydymme». Jeesus sanoi hänelle: »Niin kauan 
aikaa minä olen ollut teidän kanssanne etkä sinä tunne minua, Filip-
pus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 
'Näytä meille Isä'? Etkö usko, että minä olen Isässä ja että Isä on mi-
nussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; 
ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Uskokaa mi-
nua, että minä olen Isässä ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin 
uskokaa itse tekojen tähden.» (Joh. 14:7–11) 

Kristitty! Jos tahdot katsoa syvälle Jumalan sydämeen ja aivan 
lujasti päästä uskomaan häneen, niin katsele Jeesusta Pyhän Raama-
tun sanassa! Jos näet Jeesuksen, näet Isän. Poika on samaa olemusta 
kuin Isä. Hän on Isän iankaikkinen, persoonallinen sana ja Isän ian-
kaikkinen, persoonallinen perikuva. Jeesus on Isässä ja Isä hänessä. 
Jeesuksen sana on Isän sana. Jeesuksen työ on Isän työ, vieläpä Jee-
suksen mielenlaatu on Isän mielenlaatu, Jeesuksen sääli on Isän sää-
li, Jeesuksen lempeys on Isän lempeys. Kuten Jeesus ottaa vastaan 
sinut, syntisen, samoin tekee Isäkin. Miksi siis tahtoisit katsella Isää! 
Sinähän katselet Jeesusta, rakasta hyvää Vapahtajaasi hänen sanas-
saan ja samalla katselet Isää ja näet hänet. Iloitse toki! Olkoon sy-
dämesi täynnä lohdutusta, luottamusta ja uskallusta! Jumala on Va-
pahtajasi. Joka näkee Jeesuksen, näkee Isän. 

26.2. 
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Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Minä kiitän 
sinua ja iloitsen suuresti siitä, että olet niin selvästi ilmaissut armol-
lisen tahtosi ja rakastavan sydämesi meitä, köyhiä syntisiä, kohtaan 
Pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Minä rukoilen sinua: suo minun 
kasvaa tässä tuntemisessa päivä päivältä, jotta saisin siitä lohdutuk-
sen kaikessa ahdistuksessa, tässä toivossa kestäisin kaiken ja viimein 
pelastuisin. Aamen. 

 

 

 

 
Oi Isä, Luoja laupias,  
Hyvyyden kaiken lähde,  
Sä synnit anteeks armostas  
Suo Poikas piinan tähden.  
Me ansaitsemme tuomion,  
Vaan sulla Isän sydän on,  
Suo, että lapsen tavalla  
Sua palvella  
Me osaisimme uskossa. 
 

Oi Jeesus Kristus armias,  
Suo kunniasi koittaa. 
Sä jalo Voitonruhtinas,  
Voit synnin vallat voittaa. 
Sä kuolit kansas edestä,  
Siis päästä nyt se hädästä.  
Kun ostit meidät kuolosta,  
Niin armahda,  
Kaikesta auta pahasta. 
 

Oi Pyhä Henki, lahjojas  
Sä älä meiltä kiellä,  
Vaan anna meille lohtuas  
Ja johda rauhan tiellä.  
Sä elon, ilon antaja,  
Sun voimallasi vahvista,  
Ja saata meidät taivaaseen,  
Vie autuuteen  
Jeesuksen tähden iäiseen. 
 

Hermann Wepse (Vespasius) – Elias Lönnrot  VK 1938  111:1–3. 
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L a u a n t a i  

Jeesus kuulee rukouksemme 
Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. 
  Joh. 14:14. 

Vapahtaja rohkaisi arkoja opetuslapsiaan tuona yönä lausumalla 
heille suuren ja lujan lupauksen. Hän sanoi: »Totisesti, totisesti minä 
sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, 
joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä 
minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, 
sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta 
jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen» (Joh. 14:12–14). Ope-
tuslasten tuli uskon kautta häneen olla voimakkaita Jumalan-miehiä 
maan päällä. Heidän tuli tehdä myös niitä töitä, joita hän oli tehnyt 
ja vielä suurempia. Kristushan oli vähäpätöisessä maankolkassa 
saarnannut, tehnyt ihmeitä ja tunnustekoja ja saattanut ihmisiä us-
koon, mutta heidän tuli mennä kaikkeen maailmaan ja saarnata 
evankeliumia ja tehdä ihmeitä ja tunnustekoja sekä saattaa paljon 
enemmän ihmisiä uskoon kuin Kristus itse. Sellaisen vallan hän tah-
toi antaa heille, kun hän nyt oli kuoleman kautta menevä Isänsä kirk-
kauteen. Hän lupasi jatkuvasti varustaa heidät sellaisella vallalla ja 
siihen kuuluvilla lahjoilla. Heidän tuli vain uskossa anoa sitä vedo-
ten hänen lupaukseensa. Niin oli heidän kauttaan Isä tuleva oikein 
tunnetuksi hänessä. Sillä vain hänessä Jumala on täydellisesti ilmais-
sut ja tunnetuksi tehnyt itsensä. Toistamiseen hän vakuutti heille: 
»Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen». 

Miten on meidän laitamme? Mekin uskomme Kristukseen. Kos-
keeko tämä lupaus meitäkin? Aivan varmaan. Ihmeitä ja tunnus-
merkkejä hän ei kyllä enää ole käskenyt meidän tehdä, mutta meidän 
tulee tehdä kaikkein suurinta, mitä on olemassa: meidän tulee evan-
keliumin kautta saattaa ihmisiä autuaaksitekevään uskoon. Tähän 
meidän tulee häneltä pyytää jumalallista voimaa, ja hän on sen meil-
le varmasti antava. Jospa meillä olisi oikea vakavuus sellaisten teko-
jen tekemiseen! Jospa uskoen ja vakaasti pyytäisimme häneltä voi-
maa siihen! Kuinka paljon silloin toimittaisimmekaan! 

27.2. 
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Rukoilkaamme. Herra Jeesus! Vahvista uskoani. Anna minulle 
Pyhän Henkesi kautta pyhä ja vakaa halu viedäkseni asiaasi eteen-
päin maan päällä. Anna minulle palava rakkaus erehtyvää lähim-
mäistäni kohtaan, että koettaisin saada hänet vastaanottamaan sinut 
ja pelastuksesi. Ja anna minulle, rakas Jeesus, sinun jumalallista 
voimaasi, jota ilman näistä asioista ei tule kerrassaan mitään. Paran-
na, Herra, minun lihani herpaiseva voimattomuus ja penseys! Suo 
minun olla sinun opetuslapsesi, sinun palvelijasi, sinun välikappa-
leesi, sinun voimasi edustaja, niin kauan kuin elän maan päällä!  
Aamen. 

 

 
 

Eteesi, Herra armiain  
Nyt tuskani mä toisin,  
Vaan enhän tiedä, kuinka vain  
Sua rukoillakaan voisin.  
Siis itse neuvo, opeta,  
Mun sydämeeni vuodata  
Sä rukouksen Henki. 
 
Suo, Herra, voimaa rukoilla  
Uskossa luottavasti,  
Suo mulle taivaan armoa  
Huokaamaan hartahasti,  
Niin ettei suu vain puhuisi,  
Vaan koko sielu huutaisi  
Sydämen pohjast' aivan. 
 

Suo minun oikein rukoilla  
Sun tahtos mukaisesti,  
Mun anna sitä anoa,  
Mi kestää iäisesti,  
Ja suo se uskon uskallus,  
Ett' Poikas tähden rukous  
Myös kuulluksikin tulee. 
 
Annoithan lahjan suurimman  
Jo Pojassasi mulle,  
Avoinna portti taivahan  
Jo on armoitetulle.  
En voi nyt enää epäillä,  
Mua Herra ei voi hyljätä,  
Kun Poikansa hän antoi. 
 

Julius Krohn  VK 1938  390:1–3,7 
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E n s i m m ä i n e n  p a a s t o n a j a n  s u n n u n t a i  

Jeesus on kanssamme Pyhän Hengen kautta 
En minä jätä teitä orvoiksi.  Joh. 14:18. 

Nämä sanat kuolemaan menevä Vapahtaja lausui murheellisille 
opetuslapsilleen. Ja kuinka olisikaan hän tahtonut jättää heitä or-
voiksi! — Hän lausui ensiksi: »Jos te minua rakastatte, niin te pidät-
te minun käskyni». Se, joka todella uskoo Jeesukseen, rakastaa häntä 
ja osoittaa rakkauttaan siten, että pitää hänen sanansa ja opetuksensa, 
siis pysyy niissä. Tällaisia ovat Jeesuksen oikeat opetuslapset. Heille 
hän sanoo: »Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen 
Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hen-
gen». Tämä totuuden Henki on Pyhä Henki, joka lähtien Isästä ja 
Pojasta jumalallisesti ja voimakkaasti vahvistaa ja lohduttaa totuu-
den sanalla Jeesuksen opetuslasten sydämet aina osoittamalla hä-
neen, heidän Vapahtajaansa. Tätä puolustajaa epäuskoinen maailma 
ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe häntä eikä tunne häntä eikä ollen-
kaan ymmärrä hänen antamaansa lohdutusta. Hänen totuutensa sana, 
jonka sisältönä on Jeesus, on sille aivan vieras. Mutta Jeesuksen ope-
tuslapset tuntevat tämän Puolustajan, sillä hän on sanansa kautta 
saattanut heidät uskomaan Jeesukseen. Hän pysyy heidän tykönään 
ja on heissä oleva. Jumalallisesti ja voimakkaasti hän on heitä vah-
vistava ja lohduttava osoittamalla aina Jeesukseen. Juuri tällä tavalla 
Herra Jeesus tahtoo olla opetuslastensa luona eikä jätä heitä orvoik-
si. Pyhän Hengen kautta ja hänen lohdutuksensa kautta hän tahtoo 
tulla heidän luokseen. »Vielä vähän aikaa» — hän lausui opetuslap-
silleen — »niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut», 
kun nimittäin Pyhä Henki lohduttaa ja valaisee teitä. »Koska minä 
elän, niin tekin saatte elää», sitä uskonelämää nimittäin, jonka Pyhä 
Henki teissä vaikuttaa teitä lohduttaen. »Sinä päivänä te ymmärrätte, 
että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä olen teissä. 
Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakas-
taa» ja on minun oikea opetuslapseni. »Mutta joka minua rakastaa, 
häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni, 
hänelle» Pyhän Hengen kautta suureksi lohdutukseksi. Ovatko siis 
Jeesuksen opetuslapset orpoja? Eivät suinkaan. Sen tähden Jeesus 
sanookin: »En minä jätä teitä orvoiksi». Ajattele tätä! (Joh. 14:15–
21) 

28.2. 
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Rukoilkaamme. Rakas Vapahtaja. Sinä olet ristisi, kuolemasi, 
ylösnousemisesi ja taivaisiin astumisesi kautta mennyt Isäsi kirkkau-
teen etkä ole enää näkyvällä tavalla opetuslastesi ja kristittyjesi luo-
na maan päällä. Minä kiitän sinua siitä, ettet kuitenkaan ole jättänyt 
meitä orvoiksi, vaan tulet luoksemme sanassa, valaiset meitä Pyhällä 
Hengelläsi, ilmaiset itsesi meille ja runsaasti lohdutat meitä näky-
mättömällä läsnäolollasi ja suurella rakkaudellasi. Suo, rakas Jeesus, 
tämän lohdutuksen aina tulla runsaana minunkin osakseni, että voi-
sin iloisesti kerskata rakkaudestasi ja riemumielin päättää matkani 
taivaallisen Isän asuntoihin. Aamen. 

 
 
 

Pyhä Henki, Lohduttaja  
Ole mulle ainoa,  
Pyhä Henki, Puolustaja,  
Sydämeni taivuta.  
Tee se temppeliksesi,  
Että huokaukseni  
Herran puoleen nousta voisi,  
Niinkuin pyhä tahtos oisi. 
 

Sinä olet Henki Herran,  
Paras lahja Jeesuksen,  
Jonka lupasi hän kerran  
Oppaaks uskovaisien,  
Lunastuksen sinetti,  
Toivon varma ankkuri,  
Sanan vahva todistaja,  
Lupauksen kirkastaja. 
 

Lähde armon, rakkauden,  
Henki taidon, totuuden,  
Lahjoittaja elon uuden,  
Lohduttaja sydämen!  
Hengelleni todista,  
Että kuulee Jumala  
Minua kuin Isä lastaan,  
Armoin katsoo taivahastaan. 
 

Paul Gerhardt, Haqvin Spegel – Erik Cajanus  VK 1938  104:1-3. 
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M a a n a n t a i  

Jeesus antaa meille rauhansa sanansa kautta 
Rauhan minä jätän teille, minun rauhani — sen minä annan teille. 
 Joh. 14:27. 

Juudas Jaakobin poika, ei siis Juudas Iskariot, sanoi Herralle 
Jeesukselle tuona yönä: »Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi 
meille etkä maailmalle?» Tämä oli ymmärtämätön kysymys, sillä 
Herra Jeesus ilmoittaa itsensä ja armonsa täyteyden sanassaan eikä 
muulla tavalla. Hänen opetuslapsensa taas, jotka häntä rakastavat, 
pitävät kiinni hänen sanastaan, se on heidän kallein aarteensa. Heitä 
Isä rakastaa, tulee Vapahtajan kanssa heidän tykönsä ja sangen ar-
mollisena ja rakastavana tekee itselleen asumuksen heissä. Yhä il-
meisemmäksi heille käy, mitä heillä Vapahtajassaan on. Mutta se, 
joka ei Vapahtajaa rakasta, siis maailman-ihminen, hän ei pidä kiinni 
hänen sanastaan, vaan halveksii sitä. Jeesuksen sana ei ole kuiten-
kaan ihmisen sanaa, vaan Isän, joka on hänet lähettänyt. Millä taval-
la sitten Herran Jeesuksen pitäisi ilmoittaa itsensä maailman-
ihmiselle? — Sanaansa Herra Jeesus oli puhunut opetuslapsilleen 
ollessaan heidän luonaan. Nyt tuli eronhetki. »Mutta», hän lausui, 
»Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, 
hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen 
teille sanonut». Samoin meissä kristityissäkin, jotka pidämme kiinni 
Jeesuksen kirjoitetusta sanasta, Pyhä Henki aikaansaa sen, että oi-
kein ja sisällisesti sydämessämme ymmärrämme tämän sanan ja näin 
hän ilmaisee meille yhä enemmän sitä armon täyteyttä, joka meillä 
on Vapahtajassamme. Näin meillä on jalo, iäinen rauha, joka ei voi 
kadota, niin kuin maailman antaman rauhan käy. Herra Jeesus lau-
suu: »Rauhan minä jätän teille, minun rauhani — sen minä annan 
teille; en minä anna teille, niin kuin maailma antaa. Älköön teidän 
sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö» (Joh. 14:22–27). 

Oi kristitty, sinä Jeesuksen opetuslapsi! Pidä kiinni hänen sanas-
taan! Seurustele päivittäin sen kanssa! Silloin myös jumalallinen 
majesteetti on asuva luonasi rakkaudessaan ja armossaan. Pyhä Hen-
ki, joka toimii Jeesuksen sanassa, ilmaisee tässä sanassa sinulle yhä 
selvemmin hänen hankkimansa suuren pelastuksen, ja sinulla on 
rauha, iäinen rauha, rauha tämän ajan taisteluissa ja rauha taivaan 
levossa ja autuudessa. 

1.3. 
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Rukoilkaamme. Rakas Vapahtaja. Luo, vaikuta ja ylläpidä mi-
nussa se, että minä, kurja syntinen pidän kiinni sinun vapahtajan-
sanastasi. Rakas taivaallinen Isä. Pidä minua rakkaana Jeesuksen 
tähden. Herra Jeesus. Tule Isäsi ja Pyhän Hengen kanssa asumaan 
sydämeeni. Herra Jumala, Pyhä Henki. Kirkasta sydämelleni Jeesuk-
sen armollinen ja varma sana, että minulla olisi rauha nyt ja halki 
iankaikkisuuksien. Aamen. 

 
 
 
 
 
 

Oi kuinka ihana  
On huonees, Jumala!  
Sä, herrain Herra suuri,  
Mun ruokit siellä juuri  
Pyhällä sanallasi.  
Siis veisaan kiitostasi. 
 
Siis sinne sieluni  
Ikävöi alati,  
Saa siellä lohdutuksen,  
Vaivoissa virvoituksen,  
Iloita Herrassansa  
Saa sielu ruumiin kanssa. 
 

Kuin lentää lintunen,  
Pienoinen pääskynen,  
Käy pesään ilomiellä  
Ja levon löytää siellä,  
Luo alttaris niin tulla  
On mieli aina mulla. 
 
Ah siellä, Herrani,  
Sun luonas sieluni  
Levossas autuaana  
Saa kuulla rauhan sanaa,  
Saan laulaa Kuninkaalle,  
Autuuden ruhtinaalle. 
 

Haqvin Spegel – Erik Cajanus  VK 1938  200:1–4. 

 



Toinen paastonajan viikko 

 146 

 
T i i s t a i  

Pysykäämme hänessä 
Pysykää minussa!  Joh. 15:4. 

Herra Jeesus on totinen tosi viinipuu. Isä Jumala on viinitarhuri. 
Uskovat kristityt ovat oksia. Jokaisen Jeesuksessa olevan oksan, joka 
ei tuota hedelmää, joka siis lakkaa uskossa elämästä ja vaeltamasta, 
sen Jumala ottaa irti Jeesuksesta, mutta jokaisen, joka kantaa hedel-
mää, Jumala puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Kris-
titty, sinä olet jo puhdas Jeesuksen sanan tähden, jonka uskossa olet 
käsittänyt. Sen kautta olet yhdistetty Jeesukseen niin kuin oksa vii-
nipuuhun, ja se pelastus, mikä Jeesuksessa on, hänen vanhurskauten-
sa, elämänsä ja voimansa tulee sinulle. Mutta pysy Jeesuksessa, että 
Jeesus ja hänen pelastuksensa pysyisi sinussa! Niin kuin oksa ei voi 
kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, samoin et sinä-
kään, ellet pysy Jeesuksessa uskon kautta hänen sanaansa. 

Jeesus on viinipuu. Sinä olet oksa. Vain siten, että pysyt Jeesuk-
sessa ja hän sinussa, voit tuottaa ja olet tuottava paljon hedelmää, 
sillä ilman häntä, itsestäsi, et voi tehdä mitään. Jos joku ei pysy Jee-
suksessa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa ja hän kuivettuu. Ja 
sellaiset kuivettuneet kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne pala-
vat. Jos sinä pysyt Jeesuksessa ja hänen sanansa pysyvät sinussa, 
saat pyytää kaikkia hyviä lahjoja ja kaikkea voimaa korkeudesta niin 
kuin tahdot ja haluat, ja sinä saat ne. Sillä siinä Isä Jumala kirkaste-
taan maan päällä, että tuotat paljon hedelmää ja tulet Jeesuksen oi-
keaksi opetuslapseksi. Kuule! Niin kuin Isä rakastaa Poikaansa Jee-
susta Kristusta, niin Jeesus Kristus, Vapahtajasi, rakastaa sinua. Py-
sy hänen rakkaudessaan! Kuule! Jos pidät hänen sanansa ja käskynsä 
ja pysyt niissä, niin pysyt hänen rakkaudessaan, niin kuin hän piti 
Isänsä käskyt ja pysyi hänen rakkaudessaan. Anna näiden sanain 
painua syvälle sydämeesi! Hän sanoo ne sinulle, että hänen ilonsa, 
joka hänellä armossaan on uskollisista opetuslapsistaan, pysyisi ja 
että sinun ilosi tulisi täydelliseksi ja iankaikkiseksi. — Näin Herra 
Jeesus puhui tuona yönä opetuslapsilleen. Näin hän puhuu myös si-
nulle (Joh. 15:1–11). 

2.3. 
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Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Minä kiitän 
sinua, suuri taivaallinen viinitarhuri siitä, että sanasi ja Pyhän Hen-
kesi kautta olet oksastanut minutkin Jeesukseen Kristukseen ja teh-
nyt minut osalliseksi kaikesta hänen hankkimastaan pelastuksesta. 
Laupias Jumala! Anna armosi, että aina löytäisin Vapahtajani hänen 
sanastaan ja pysyisin hänessä ja näin olisin hänen oikea opetuslap-
sensa ja tuottaisin oikeita uskon hedelmiä, että pysyisin hänen rak-
kaudessaan ja hänellä olisi iloa minusta ja minun iloni olisi iankaik-
kisesti täydellinen. Aamen. 

 

 

 

 
 

Oi Pyhä Henki, vahvista  
Ja sydämemme taivuta  
Uskohon, taitoon, ymmärrykseen, 
Sun kalliin nimes pyhitykseen. 
Herra armahda! 
 
Oi pyhä valo, valista,  
Kristusta meille kirkasta,  
Hänessä että pysyisimme  
Ja jälkiänsä seuraisimme.  
Herra armahda! 
 

Oi Henki, kirkas leimahdus,  
Sytytä meihin rakkaus  
Sun sanaas pyhää noudattamaan  
Ja kiusaukset karkottamaan.  
Herra armahda! 
 
Oi vahva turva heikkojen  
Ja lohduttaja murheisten,  
Sun sanaas meidän kuulla anna  
Ja viimein meidät iloos kanna.  
Herra armahda! 
 

Martti Luther – Math. Westin käsikirjassa n. 1546  VK 1938  96:1–3. 
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K e s k i v i i k k o  

Rakastakaamme toisiamme 
Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne.  

  Joh. 15:17. 

Ensimmäinen uskonhedelmä, mikä kristittyjen tulee Kristuksen 
oksina tuottaa, on se, että he rakastavat toisiaan. Tuona eronhetkenä 
Herra sanoikin opetuslapsilleen: »Tämä on minun käskyni, että te 
rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut». Kristuksen 
rakkauden omiaan kohtaan tulee taivuttaa heitä rakastamaan toisiaan. 
Eikö meidän tulisi rakastaa niitä, joita Kristuskin rakastaa? Ja miten 
hän rakastaa omiaan? Hän lausuu: »Sen suurempaa rakkautta ei ole 
kenelläkään, kuin että panee henkensä ystäväinsä edestä». Hän on 
rakastanut heitä kuolemaan asti. Hän kutsuu omiaan »ystäviksi». Ja 
hän sanoi opetuslapsilleen ja sanoo meille: »Te olette minun ystävä-
ni, jos teette, mitä minä teille käsken», se on: rakastatte toisianne. 
Eikö tämän pitäisi innostaa meitä rakastamaan. Edelleen hän sanoo 
meille niin kuin opetuslapsilleen: »En minä enää sano teitä palveli-
joiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee». Palvelijan 
tulee totella isäntäänsä tuntematta, minkä tähden hän käskee, ja pää-
semättä nauttimaan hänen luottamustaan. Mutta »teille minä olen 
ilmoittanut kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni», Jeesus sanoo. Ja 
meille hän on sanassaan ilmoittanut koko Jumalan neuvon meidän 
autuudeksemme. Todellakin me, hänen omansa, olemme hänen ystä-
viään. Ja hän on tehnyt meidät omikseen emmekä itse itseämme. Hän 
sanoo: »Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin 
teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedel-
männe pysyisi, että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän 
sen teille antaisi». Tämä kaikki on hänen armoaan. Niin kuin hän on 
pannut henkensä edestämme lunastukseksemme, niin hän on myös 
ilman meidän pyrkimistämme valinnut ja tehnyt meidät omikseen ja 
oksikseen ja antanut meille voimansa, että tuottaisimme hedelmää, 
pysyvää hedelmää. Ja tätä armoa voimme aina pyytää Isältä hänen 
nimessään, ja Isä antaa sitä meille. Meidän tulee ja me voimme siis 
kantaa hedelmää siten, että rakastamme toisiamme. Rakas Herramme 
sanoo: »Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne» (Joh. 
15:12–17). 

3.3. 
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Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Minä rukoi-

len sinua: anna minulle, kurjalle syntiselle, voimaa rakastamaan vel-
jiäni. Muistathan sitä, että rakas Poikasi on armosta valinnut minut 
ja tehnyt omakseen ja antanut minulle oman elämänsä voimaa, jotta 
voin alkaa tehdä sitä, mikä häntä miellyttää. Hän kutsuu minua ystä-
väkseen ja tahtoo, että rakastan veljiäni, joita hän rakastaa, niin kuin 
hän rakastaa minua. Oi taivaallinen Isä. Minä rukoilen sinua Jeesuk-
sen nimeen ja hänen käskystään: anna minulle Henkesi voimaa, että 
teen sitä, mitä Vapahtajani tahtoo. Minä ikävöin tätä armoa, jota sinä 
et suinkaan minulta kiellä. Aamen. 

 
 

Avaja porttis, ovesi,  
Käy Herraas vastaan nöyrästi, 
Kun itse taivaan kuningas  
Sun tahtoo olla vierahas.  
Suo ilovirtes kaikua,  
On siitä riemu taivaassa.  
Nyt olkoon kiitos Jeesuksen,  
Kun saapuu luokse syntisen. 
 

Hyvyyden Jeesus myötään tuo  
Ja kaiken armon sulle suo.  
Kruununsa on vanhurskaus  
Ja valtikkansa laupeus.  
Hän tuskat tuimat sammuttaa,  
Vaivoista hän sun vapahtaa.  
Nyt olkoon kiitos Jeesuksen,  
Kun saapuu luokse syntisen. 
 

Autuas kansa, kaupunki,  
Kuhunka Jeesus tuleepi.  
Siell' aina rauha, rakkaus,  
Miss' Jeesuksen on asumus.  
Hän tullessansa armon tuo,  
Neuvoissa, töissä avun suo.  
Nyt olkoon kiitos Jeesuksen,  
Kun saapuu luokse syntisen. 
 

Georg Weissel – Erik Erici Cajanus  VK 1938  2:1–3. 
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T o r s t a i  

Maailman viha ei voi vahingoittaa meitä 
Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua 
ennen kuin teitä.  Joh. 15:18. 

Jeesuksen tosi opetuslasten osaksi tulee sama rakkaus kuin Jee-
suksen osaksi ja sama viha kuin hänen osakseen: toiset opetuslapset 
rakastavat heitä, mutta epäuskoinen maailma vihaa heitä. Viimemai-
nitussa tapauksessa heidän on otettava huomioon Jeesuksen sana: 
»Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua 
ennen kuin teitä». Jos me, Jeesuksen opetuslapset, olisimme vielä 
maailmasta, rakastaisi maailma meitä ominaan, mutta kun emme ole 
maailmasta, vaan Herramme on valinnut meidät itselleen maailmasta 
ja tehnyt opetuslapsikseen, sen tähden maailma vihaa meitä, sillä se 
vihaa Jeesusta. Meidän on muistettava sitä sanaa, jonka Herra kerran 
aikaisemmin lausui opetuslapsilleen: »Ei ole palvelija herraansa suu-
rempi». Jos he ovat vainonneet Jeesusta, vainoavat he meitäkin, ja 
jos he ovat ottaneet vaarin Jeesuksen sanasta, ottavat he vaarin mei-
dänkin sanastamme, toisin sanoen: he eivät ota siitä vaarin, sillä ky-
seessä on sama sana. Juuri Jeesuksen nimen ja sanan tähden maailma 
vihaa meitä, sillä omasta syystään se ei tunne Jumalaa, joka on lähet-
tänyt Jeesuksen. Niin — jollei tämä epäuskoinen ja vihamielinen 
maailma olisi kuullut Jeesuksen sanaa, ei heillä olisi tätä syytä, mut-
ta nyt heillä ei ole, millä puolustaisivat syntiään. Mitä syntiä? Sitä, 
että vihaavat Jeesusta ja hänen sanaansa. Joka vihaa Jeesusta, se vi-
haa Jumalaa, joka tekee itsensä tunnetuksi juuri Jeesuksessa. Näin 
täyttyy Jumalan Pojan ennustussana: »He ovat vihanneet minua syyt-
tä» (Ps. 69:5). Mutta kuka nimenomaan todistaa Jeesuksesta? Se on 
Puolustaja, jonka Jeesus on lähettänyt meille Isän tyköä, totuuden 
Henki, joka lähtee Isän tyköä. Ja myös me kristityt todistamme Jee-
suksesta sanan kautta, jonka Pyhä Henki on kirjoittanut apostolien 
välityksellä. Ja mitä tapahtuu? Epäuskoinen maailma julistaa Jeesuk-
sen uskolliset todistajat pannaan ja tämän tekevät juuri ne, jotka 
kaunistavat itseään hänen nimellään ja sanovat itseään Jumalan kir-
koksi. Vieläpä on ollut aikoja ja niitä voi tulla vastakin, jolloin se, 
joka tappaa Jeesuksen todistajan, luulee näin tekevänsä uhripalve-
luksen Jumalalle. Älköön siis yksikään Jeesuksen opetuslapsi joutu-
ko ymmälle, sillä hän on sanonut sen jo edeltäpäin. Se on meidän 
muistettava. Epäuskoinen maailma, olipa se näöltään maailmallinen 
tai jumalinen, ei tunne eikä tahdo tuntea Isää eikä Herraa Jeesusta. 
Sen tähden se vihaa Jeesuksen opetuslapsia ja todistajia. Maailman 
viha, joka kohtaa meitä Jeesuksen nimen tähden, todistaa, että me 
kuulumme Jeesukselle, ja että hänen henkensä asuu meissä. 

4.3. 
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Rukoilkaamme. Herra, kaikkivaltias Jumalan Poika, joka pidät 
isällistä huolta kirkostasi ja edeltäpäin tiedät kaiken, mikä on koh-
taava sitä ja uskollisia totuuden todistajia. Me kiitämme sinua siinä, 
että varoitat meitä ja lujitat meitä loukkaantumisia vastaan. Minä 
rukoilen sinua, että armollisesti lähettäisit minunkin avukseni Puo-
lustajan, Pyhän Hengen, jotta rohkeasti tunnustaisin totuuttasi, alt-
tiisti kärsisin sen tähden, jatkuvasti pysyisin sinussa ja sanassasi ja 
ilossa ja murheessa kiittäisin ja ylistäisin sinua. Aamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutkimaan, oi Jeesus, auta  
Kärsimystäs katkeraa,  
Kuolemaasi kauheaa,  
Että sieluni sen kautta  
Levon vaivoissansa saa,  
Uskossa sun omistaa. 
 
Käännä, Jeesus, katseheni  
Turhuudesta maailman.  
Anna veres puhtahan  
Rauha tuoda tunnolleni,  
Poistaa tuskat haikeat,  
Epäilykset vaikeat. 
 

Maailma ei kärsi niitä,  
Jotka Herraa pelkäävät,  
Hurskahasti elävät.  
Nähdä saamme sen jo siitä,  
Että kaikkein hurskahin  
Tuomitahan ristihin. 
 
Toivo luja mulle anna,  
Vahvista mun uskoni,  
Että kaiken turvani  
Ristiis aina voisin panna,  
Että sielu iäisen  
Siitä saisi autuuden. 
 

Haqvin Spegel – Elias Lönnrot  VK 1938  48:1,2,7,18. 
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P e r j a n t a i  

Pyhä Henki rankaisee maailmaa 
Pyhä Henki näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja 
tuomion.  Joh. 16:8. 

Kun Herra Jeesus vietti viimeistä yötä opetuslastensa seurassa, 
lausui hän heille näin: »Nyt minä menen hänen tykönsä, joka on mi-
nut lähettänyt, eikä kukaan teistä kysy minulta: 'Mihin sinä menet?’ 
Mutta koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murhe teidän 
sydämenne. Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, 
että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule 
teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähe-
tän». Lunastamalla meidät verellään ja kuolemallaan ja menemällä 
Isän luo meidän sovittajanamme on Vapahtajamme aikaansaanut 
sen, että Pyhä Henki tulee luoksemme ja lohduttaa meitä aivan ystä-
vällisesti tuoden meille tuon ainoan, iankaikkisen, jumalallisen loh-
dutuksen, joka on Kristuksessa sekä näin vahvistaa ja rohkaisee mei-
tä kaikkea maailman vihamielisyyttä vastaan. — Mutta myös tuolle 
vihamieliselle maailmalle, joka vihaa ja hylkää Kristuksen ja hänen 
todistajansa, tahtoo Pyhä Henki tehdä jotakin meidän todistuksemme 
kautta. Mitä sitten? Hän tahtoo sitä nuhdella. Millä tavalla? Vasten 
sen tahtoa hän näyttää sille todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuo-
mion. Millä tavalla Pyhä Henki näyttää todeksi synnin? Kun me to-
distamme Kristuksesta, vaikuttaa Pyhä Henki tällä tavoin maailman-
lasten sydämissä tämän itsesyytöksen: koska emme usko Kristuk-
seen, olemme synnin aiheuttaman kirouksen alaiset. Entä sitten van-
hurskauden? Koska me hylkäämme Kristuksen, joka on mennyt Isän 
luo kuolemansa, ylösnousemisensa ja taivaisiin astumisensa kautta, 
hylkäämme samalla tuon ainoan vanhurskauden, jonka hän on tällä 
tavalla ansainnut meille ja jonka turvissa voimme kestää Jumalan 
edessä. Miten Pyhä Henki näyttää todeksi tuomion? Se tapahtuu 
näin: jos me hylkäämme Kristuksen, palvelemme me tämän maail-
man ruhtinasta, joka liittolaisineen, kaikkineen on tuomittu ja kado-
tuksenalainen. Tuomiopäivänä Jumala on tuomitseva ihmisten salai-
suudet ja silloin käy ilmi, että meidän todistuksemme kautta on tullut 
työnnetyksi vastustajien sydämiin tällainen kolmenlainen tutkain, 
jota vastaan he ovat potkineet itsepäisyydessään ja pahuudessaan. 
Näin Pyhä Henki tekee meistä väkeviä Jumalan ihmisiä ja antaa to-
distuksellemme jumalallisen voiman. Todistakaamme sen tähden 
kukin kohdaltamme Kristuksesta vääjäämättä, lujasti ja voimakkaasti 
(Joh. 16:5–11). 
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Rukoilkaamme. Herra Jumala, Pyhä Henki. Anna minulle rohke-
utta ja voimaa voidakseni olla ainoan Vapahtajani Jeesuksen Kris-
tuksen oikea todistaja. Auta minua, että monet pääsisivät kauttani 
hänen autuaalliseen tuntemiseensa. Mutta herätä myös tahallisten 
vastustajiesi omattunnot, että he huomaisivat hylkäävänsä pelastuk-
sen, ainoan pelastuksen. Ja suo sanasi osoittaa voimansa ja väkevyy-
tensä, sinä tosi Jumala, joka todella todistat Kristuksesta maan pääl-
lä. Aamen. 

 
 
 

Oi Pyhä Henki, omakses  
Tee sydämeni majakses,  
Tee kelpaavaks se sulle.  
Sä taivaan suuri kirkkaus,  
Mun sieluuni suo valkeus,  
Kirkasta Kristus mulle.  
Anna, Kanna Lahjas parhain,  
Vie jo varhain Herran teille,  
Valoks tule eksyneille. 
 

Sä lähde kaiken totuuden,  
Mi vuotaa mieli hurskaitten,  
Suo lohdutustas kuulla,  
Todistaa että voisimme  
Sinusta, Herra, kaikille  
Me rohkealla suulla.  
Heille, Meille Kiitoksehen  
Riemuisehen Anna kieli,  
Anna rakastava mieli. 
 

 
Oi taivaan vihma, pehmitä  
Kovettuneita mieliä,  
Tuo rauhan mieli meille.  
Suo, että hyvä tahto ois  
Ja veljet veljiänsä vois  
Sun auttaa tahtos teille.  
Nurja, Hurja Vihamieli,  
Paha kieli, Meistä torju,  
Niin ettemme syntiin horju. 
 

Michael Schirmer – Julius Krohn  VK 1938  97:1,3,6. 
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L a u a n t a i  

Pyhä Henki kaitsee meitä kaikessa totuudessa 
Hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Joh. 16:13 

 

Herra Jeesus oli ollut opetuslastensa kanssa kolme vuotta ja tänä 
aikana julistanut heille kaiken totuuden ja sanonut heille kaiken, mi-
kä heidän oli tarpeellista tietää omaksi ja kaikkien ihmisten au-
tuudeksi. Siitä ei puuttunut mitään. Mutta missä tuo kaikki oli nyt? 
Kauhistus ja murhe peitti tuon kaiken kuin tiheä verho. Monin ja 
suloisin sanoin Herra koetti tuona yönä kohottaa tuota verhoa, mutta 
aika oli nyt liian lyhyt. Ja opetuslapset olivat kauhuissaan. Sen täh-
den hän sanoi: »Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te 
ette voi nyt sitä kantaa; mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdat-
taa hän teidät kaikkeen totuuteen». Vapahtaja oli jo sanonut heille 
kaiken totuuden, mutta Pyhä Henki oli heidät siihen johdattava ja 
palauttava sen heidän mieliinsä sekä tekevä sen heille valoisaksi, 
kirkkaaksi ja selkeäksi, jotta he pääsisivät sen uskossa käsittämään 
Jumalan tahdon mukaan. Pyhä Henki ei ollut puhuva omastaan eikä 
opettava heille mitään uutta, vaan ainoastaan sitä, minkä hän oli kuu-
leva Jumalan iäisessä ja aina läsnä olevassa neuvonannossa ja minkä 
Vapahtaja jo oli ilmaissut heille. Myös ajassa ja iankaikkisuudessa 
tapahtuvat asiat hän oli julistava heille, samat, mitkä Vapahtaja jo oli 
heille julistanut. Jeesusta hän oli heille kirkastava, sillä kaiken hänen 
julistuksensa sisältönä oli oleva Jeesus, Jeesus kokonaan. Kaikki, 
mikä Isällä on — jumalallinen olemus, hänen armoneuvonsa, sääli-
väisyytensä, työnsä ja toimensa meidän autuudeksemme — kaikki 
tämä kuuluu Jeesukselle ja on hänessä, se on Jeesuksessa ilmestynyt 
ja hänessä löydettävissä. Sen tähden Herra Jeesus sanoi opetuslapsil-
leen: »hän ottaa minun omastani ja julistaa teille» (Joh. 16:12–15). 
Huomaa tämä, kristitty, sillä se on puhuttu myös sinulle. Käytä ahke-
rasti Jeesuksen sanaa! Siinä on ilmaistu kaikki, mikä tekee sinut au-
tuaaksi. Sen kautta Pyhä Henki opastaa sinut kaikkeen totuuteen ja 
kirkastaa sinulle Jeesusta. 
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Rukoilkaamme. Herra Jeesus, Vapahtajani ja autuuteni. Anna 
minullekin Pyhä Henkesi, joka poistaisi sydämestäni arkuuden ja 
kankeuden ja valaisisi jumalallisella valollaan minua niin, että us-
konsilmin selvästi näkisin sanasi koko autuaaksitekevän totuuden. 
Sinä, rakas Jeesus, olet autuaaksitekevä totuus. Kirkasta itsesi sydä-
messäni sanallasi ja Pyhällä Hengelläsi, että oikein tunnen sinut, lu-
jasti uskon sinuun ja ilomielin ja turvallisesti odotan, mitä tulevai-
suus tuo mukanaan, sillä tämän elämän perästä en näe mitään pime-
yttä, vaan pelkkää autuaallista valoa. Aamen. 

 

 

 

 
Totuuden Henki,  
Johda sinä meitä 
Etsiessämme  
Valkeuden teitä,  
Työtämme ohjaa,  
Meitä älä heitä, 
Tietomme siunaa. 
 
Kaikessa näytä  
Käsiala Luojan,  
Mahtavan, viisaan,  
Kaiken hyvän suojan.  
Kristuksen luokse,  
Rakkauden tuojan,  
Johda sä meidät. 
 

Kristus, sä tiemme,  
Valo sydäntemme,  
Toivomme ainut,  
Sinä Totuutemme,  
Armosi anna  
Meille eloksemme,  
Uudista meidät. 
 
Anna, sä Kristus,  
Valos meille hohtaa  
Anna sen meitä  
Isän kotiin johtaa. 
Jos mikä murhe  
Meitä täällä kohtaa,  
Voittohon auta. 
 

Sakari Topelius  VK 1938  475:1–4. 
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T o i n e n  p a a s t o n a j a n  s u n n u n t a i  

Meidän surumme muuttuu iloksi 
Teidän murheenne on muuttuva iloksi.  Joh. 16:20. 

Herra Jeesus sanoi opetuslapsilleen tuona jäähyväisyönä: »Vä-
hän aikaa, niin te ette enää minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te 
näette minut, sillä minä menen Isän tykö». Silloin muutamat hänen 
opetuslapsistansa sanoivat toisilleen: »Mitä se tarkoittaa, kun hän 
sanoo meille: Vähän aikaa, niin te ette minua näe ja taas vähän ai-
kaa, niin te näette minut, ja minä menen Isän tykö?» Niin he sanoi-
vat: »Mitä se tarkoittaa, kun hän sanoo: »Vähän aikaa? Emme ym-
märrä, mitä hän puhuu». Kun Jeesus huomasi heidän tahtovan kysyä 
häneltä, sanoi hän heille: »Sitäkö te kyselette keskenänne, että minä 
sanoin: Vähän aikaa, niin te ette minua näe, ja taas vähän aikaa, niin 
te näette minut. Totisesti, totisesti minä sanon teille: te joudutte it-
kemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva; te tulette mur-
heellisiksi, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi. Kun vaimo 
synnyttää, on hänellä murhe, koska hänen hetkensä on tullut; mutta 
kun hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista ahdistustaan sen 
ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. Niin on myös teillä 
nyt murhe; mutta minä olen taas näkevä teidät, ja teidän sydämenne 
on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. Ja sinä päivä-
nä te ette minulta mitään kysy» (Joh. 16:16–23). Jeesuksen riippues-
sa ristillä epäuskoinen juutalaisjoukko iloitsi; sillä se arveli, että hä-
nen asiansa on nyt lopussa. Ja opetuslasten usko rakkaaseen Herraan 
sammui niin kuin riutuva tuli, ja he itkivät ja valittivat murehtien 
suuresti. Mutta kun ylösnoussut Vapahtaja tuli heidän luokseen, vie-
läpä kun Pyhä Henki antoi heille oikean ja täyden Kristuksen tunte-
misen, muuttui heidän murheensa iloksi, jota ei kukaan eikä mikään 
voinut ottaa heiltä pois. Ei mikään hätääntyneen kysymys tehnyt hei-
tä enää levottomiksi. — Samoin, kristitty, on sinun laitasi. Kun Isä 
sanallaan ja Pyhällä Hengellään voimakkaasti vetää sinua Vapahta-
jasi luo, mutta sinä synninsurun ja kiusausten helteessä et huomaa, 
että lepäät jo Jeesuksen, todellisen Vapahtajan käsivarsilla, on sinul-
la suuri murhe. Mutta kun Pyhä Henki evankeliumin sanalla voitelee 
sisäiset silmäsi, jotta oikein ja selvästi tunnet Kristuksen ja hänen 
armonsa, silloin sinunkin murheesi muuttuu iloksi, kaikki voittavak-
si, iäiseksi iloksi ja sinäkin tiedät silloin kaiken, mitä haluat tietää. 
Kristitty. Etsi sanasta Pyhän Hengen valoa! 
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Rukoilkaamme. Herra Jumala, Pyhä Henki, sinä iäinen valkeus. 
Valaise minua pyhällä sanallasi, että oikein tunnen Kristuksen, Va-
pahtajani, suuresti hänessä iloitsen ja hänen tuntemisestaan löydän 
täydellisen tyydytykseni; sinä, joka Isän ja Pojan kanssa elät ja hal-
litset tosi Jumalana aina ja iankaikkisesti. Aamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jeesus elää, Herrani!  
Kuolo, minne hirmus jääpi!  
Hän on Vapahtajani,  
Kuolleista mun herättääpi.  
Jeesus auttaa, pelastaa,  
Siihen saan mä uskaltaa. 
 

Jeesus elää, Herrani!  
Hänessä on kaikki luotu.  
Hänen kanssaan iäksi  
Elämä on mulle suotu.  
Minkä Herra vakuuttaa,  
Siihen saan mä uskaltaa. 

Jeesus elää, Herrani!  
Älä pelkää, syntisparka.  
Hän on minun turvani,  
Häneen luottaa sydän arka.  
Hänen luokseen tulla saa,  
Siihen saan mä uskaltaa. 
 

Christian F. Gellert – Julius Krohn  VK 1938  77:1–3. 
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M a a n a n t a i  

Rukous Jeesuksen nimessä 
Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on 
hän sen teille antava minun nimessäni.  Joh. 16:23. 

Rakas kristitty. Kuuletko, mitä Herra Jeesus vakuuttaa? Jos anot 
jotakin Isältä Jeesuksen nimessä, uskossa häneen, joka on tehnyt si-
nut Jumalan rakkaaksi lapseksi ja vetoat tähän hänen lupaukseensa, 
mutta samalla lapsen tavoin vaatimattomasti alistut Jumalan isälli-
seen viisauteen, on hän antava sen sinulle. Tämä on ihanaa! Tällä 
tavoin Jeesuksen nimeen eivät rakkaat opetuslapset olleet siihen asti 
rukoilleet. Miksi eivät? Siksi, kun Jeesuksen sanat ja puheet olivat 
suureksi osaksi olleet heistä kuin hämärä vertauskuva eivätkä he kä-
sittäneet läheskään niiden todellista merkitystä; sitä paitsi hän itse 
oli ollut heidän luonaan ja aina antanut heille kaiken, mitä he tarvit-
sivat. Mutta nyt hän sanoi: »Anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne 
olisi täydellinen!» Nyt oli tuleva aika, jolloin Jeesus oli Pyhän Hen-
kensä kautta avonaisesti julistava heille Isästä, se on: Pyhä Henki oli 
tekevä heille Jeesuksen sanan Isästä aivan valoisaksi, kirkkaaksi ja 
selkeäksi, niin ettei se ollut enää oleva heille hämärää puhetta, vaan 
he saivat täysin luotettavasti tietää kaikki asiat Jumalan rakkaina lap-
sina, joille Isä Jeesuksen tähden antaa mielellään kaikkea hyvää. 
Kun siis aika tuli, rukoilivat he Isää Jeesuksen nimessä. — Tätä ai-
kaa sinäkin kristitty elät. Sinulla on Jeesuksen sanan mukaan valai-
seva Pyhä Henki. Tiedät olevasi Jumalan rakas lapsi. Sinä rukoilet 
Jeesuksen nimessä, mutta sinä et tahdo ymmärtämättömien tavoin 
pyytää Jumalalta sellaista, mikä ei ole hyvää. Sinä luotat Jumalan 
rakkauteen ja viisauteen. Hän kuulee kaikki rukouksesi — ja sinä 
iloitset. Ja sinulle ja kaikille Jumalan lapsille kuuluu tämä sana, jon-
ka Vapahtaja niin ystävällisesti ja luottamustaherättävästi lausui ope-
tuslapsilleen: »en minä sano teille, että minä olen rukoileva Isää tei-
dän edestänne; sillä Isä itse rakastaa teitä, sen tähden että te olette 
minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköä». To-
dellakin Herra Jeesus on lähtenyt Isän tyköä ja tullut maailmaan so-
vittamaan meidät ja tekemään meidät Jumalan rakkaiksi lapsiksi. 
Jälleen hän jätti maailman ja meni Isän tykö saadakseen tälle sovi-
tustyölleen täyden tunnustuksen Isältään — ja myös meiltä lähettä-
mällä meille autuaallisen jumalan-lapseuden Hengen, jotta me nyt 
voimme täysin luottavasti pyytää kaikkea taivaalliselta Isältä, joka 
rakastaa meitä hellästi. Hän täyttää pyyntömme. Ja me iloitsemme. 
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Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Sinä olet 

tehnyt meidät rakkaiksi lapsiksesi Poikasi kautta, joka on sanonut, 
että meidän tulee hänen nimessään pyytää sinulta kaikkea hyvää, ja 
sinä annat sen meille. Avaa Pyhällä Hengelläsi arat sydämemme, että 
me tuntisimme sinut meitä rakastavaksi Isäksemme, täysin luottai-
simme sinuun, kertoisimme ja valittaisimme sinulle kaikki ja pyy-
täisimme sinulta kaikkea, niin kuin rakkaat lapset rakkaalta Isältään. 
Kuule myös rukouksemme niin kuin rakas Poikasi on lujasti luvan-
nut ja anna meille aina sitä, minkä rakastava Isän-sydämesi pitää 
parhaana — niinpä anna meille enemmänkin kuin me rukoilemme ja 
ymmärrämme Jeesuksen Kristuksen tähden! Aamen.  

 
 

On Jumala mun turvani,  
Mun tukeni,  
Voi kuormani hän kantaa.  
Mä häntä nimeen Jeesuksen  
Kun rukoilen,  
Hän mulle voimaa antaa.  
Jos viipyiskin niin kuitenkin  
Mun itkuni, mun huutoni  
Hän huomaa, avun suopi. 
 
Hän tuntee kaikki murheeni,  
Mun huoleni,  
Ei epäilystä siitä.  
Hän tietää mitä tarvitsen,  
Hän antaa sen,  
Oi sielu, häntä kiitä!  
Hän armossaan Suo apuaan,  
Kun uskossa, kun toivossa  
Me lähestymme häntä. 
 

Hän luodut kaikki ravitsee,  
Hän taritsee  
Elomme, einehemme,  
Niin ilmain alla linnuille,  
Maan karjalle  
Kuin meille itsellemme.  
Vaan erittäin Hän lahjat näin  
Suo hurskailleen ja lapsilleen  
Polvesta polveen aina. 
 
Siis kiitos Herran olkohon,  
Hän ravinnon  
Näin ruumillemme luopi,  
Vaan ravintoa kalliimpaa  
Sielumme saa,  
Kun sanansa hän suopi.  
Kun muusta vaan en huoliskaan!  
Ah, rikkaus ja korkeus  
Niin monen täällä pettää. 
 

Ambrosius Lobwasser – Hemminki Maskulainen  VK 1938  328:1–4. 
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T i i s t a i  

Lohdutus ahdistustamme vastaan maailmassa 
Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä, 
minä olen voittanut maailman.  Joh. 16:33. 

Kun Herra Jeesus puhui opetuslapsilleen niin rakkaasti ja lupasi, 
että he myöhemmin täydellisesti ymmärtävät hänen sanansa, aukeni 
heidän sydämensä ja he sanoivat: »Katso, nyt sinä puhut avonaisesti 
etkä käytä mitään kuvausta. Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaikki 
etkä tarvitse, että kukaan sinulta kysyy», sillä sinä ehdit vastata, en-
nen kuin toinen on kysynytkään — oli heillä tarkoitus sanoa. »Sen 
tähden me uskomme sinun Jumalan tyköä lähteneen.» Todellakin, 
nuo kurjat opetuslapset uskoivat Vapahtajaansa, mutta heidän us-
konsa oli vielä sangen heikko. Siksi Herra vastasi heille: »Nyt te us-
kotte. Katso, tulee hetki ja on jo tullut, jona teidät hajotetaan kukin 
tahollensa ja te jätätte minut yksin; en minä kuitenkaan yksin ole, 
sillä Isä on minun kanssani». Oi, miten toteutuivatkaan nämä hänen 
sanansa muutaman hetken perästä! — Kaikkein viimeksi hän sanoi: 
»Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. 
Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä, mi-
nä olen voittanut maailman» (Joh. 16:29–33). 

Eikö meilläkin ole maailmassa ahdistus? Eikö perkele käy ympä-
ri niin kuin kiljuva jalopeura etsien, kenet hän nielisi? Eivätkö epä-
uskoiset maailmanlapset vihaa meitä? Eikö meidän oma, paha li-
hamme ja veremme tuota meille vaaraa? Eikö meitä uhkaa kaiken-
lainen hätä ja onnettomuus? Ja kuolema? Ja tuomio? Ja helvetti? 
Niinpä, eivätkö pienet, kurjat asiat tuota meille usein enemmän ah-
distusta kuin suuret ja todella vihamieliset voimat, jotka meitä usein 
piirittävät? Ja eikö uskomme usein käy heikoksi? Emmekö usein käy 
arkamielisiksi ja alakuloisiksi? Mitä meidän on tehtävä? Meidän on 
paettava Jeesuksen sanan turviin. Jeesuksen sanassa Pyhä Henki 
liikkuu ja toimii ja Jeesuksen sanan kautta hän tekee meidät lujiksi ja 
antaa meille jumalallisen voiman kaikkea ahdistusta vastaan sekä 
antaa meille rauhan Jeesuksessa, joka on voittanut meidän hyväk-
semme maailman ja kaiken pahan, mikä maailmassa on. Ja hän tulee 
ja antaa meille tämän voittonsa. Ja hän antaa meille sanansa ja Pyhän 
Henkensä kautta tästä varman tiedon ja turvallisen mielen. Paet-
kaamme siis Jeesuksen sanaan ja olkaamme turvatut! Silloin eivät 
tämän elämän myrskyt ja aallot voi meitä niellä. Ja lopuksi menem-
me iäiseen rauhaan. 
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Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Sinä tiedät, kuinka minä olen usein 
täynnä ahdistusta ja heikkouskoinen. Mutta kuitenkin minä olen si-
nun omasi ja uskon sinuun. Auta minua, Vapahtajani! Tee minusta, 
heikosta, väkevä ja anna minulle, ahdistetulle, turvallinen mieli. An-
na minulle rauhasi! Oi, Herra. Sinun apusi on jo valmiina. Se on sa-
nassasi. Sinun sanasi on Jumalan voima. Kiitos olkoon sinulle sanas-
tasi! Vedä minua sinun sanaasi ja anna minun kokea sen voimaa. Oi, 
Herra Jeesus, sinä suuri voittaja. Anna minulle sinun voittosi iäiseksi 
rauhaksi, iäiseksi lohdutukseksi! Aamen. 

 
 
 
 
 
 
 

Sun seurakuntas odottaa,  
Kuin kauan viivyt vielä,  
On ahdistusta täynnä maa,  
Ja huokaa hurskaat siellä.  
Ah, koska kuivaat kyyneleet  
Ja vaivastamme lopun teet?  
Jo joudu, Herra Jeesus! 
 
Sä aina, Herra armias,  
Oot läsnä seurakuntaas,  
Se voimaa saa sun sanastas,  
Sä siunaat perikuntaas.  
Kuitenkin huokaa sielumme,  
Sinua nähdä kaipaa se,  
Jo joudu, Herra Jeesus! 
 

Suo meidän aina valvoa,  
Vahvista uskoamme.  
Suo Henkes meitä rohkaista,  
Kun saavut, Auttajamme,  
Kun sydänyössä huuto tuo  
Soi pauhaten kuin vetten vuo:  
»Jo Ylkä häihin saapuu.» 
 
Sua kaipaa, Jeesus, sielumme  
Ja taivaas ihanuutta,  
Ah, siellä kuivuu kyynele,  
Veisaamme virttä uutta.  
Suo, että kansas kestää vois,  
Sen toivonvirsi aina sois:  
»Jo joudu, Herra Jeesus» 
 

Dora Rappard  VK 1938  11:1–4. 
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K e s k i v i i k k o  

Iankaikkinen elämä Jumalan ja  
Jeesuksen tuntemisessa 

Tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet 
totinen Jumala ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kris-
tuksen.  Joh. 17:3. 

Kun Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, oli puhunut 
opetuslapsilleen ne jäähyväiset, jotka Johannes kertoo meille, nosti 
hän silmänsä taivasta kohti ja rukoili Isäänsä selvällä äänellä, niin 
että opetuslapset sen kuulivat. Ensiksi hän rukoili itsensä puolesta ja 
lausui: »Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi 
sinut; koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän 
antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. 
Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin 
olet totinen Jumala ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen 
Kristuksen. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä, minä olen täyt-
tänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kir-
kasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun 
tykönäsi, ennen kuin maailma olikaan» (Joh. 17:1–5). 

Rakas kristitty! Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahta-
jaksi. Kaikki ihmiset ovat Vapahtajan kädessä. Ilman häntä ei kenel-
läkään voi olla iankaikkista elämää. Mutta hän antaa iankaikkisen 
elämän kaikille, jotka Isä antaa hänelle, hänen omikseen uskon kaut-
ta. Vapahdustyössään ja tätä vapahdusta julistavassa sanassaan Poi-
ka suuressa, sydämellisessä laupeudessaan kirkastaa Isää, opettaa 
meitä häntä oikein tuntemaan. Ja Isä jälleen kirkastaa Poikaa siten, 
että esittää hänet maailmalle ainoana Vapahtajana ja korotti hänet 
täytetyn vapahdustyön jälkeen korkealle iankaikkiseen jumalalliseen 
kirkkauteen, joka hänellä oli Isän luona, ennen kuin maailma oli-
kaan, iankaikkisuudesta asti. Ja joka nyt uskossa tällä tavoin tuntee 
Isän ainoana, tosi Jumalana ja Jeesuksen Kristuksen, jonka hän on 
lähettänyt Vapahtajaksi, hänellä on iankaikkinen elämä. Pyhä Henki 
kirjoittakoon tämän sydämeesi, rakas kristitty, että aina pysyisit tässä 
tuntemisessa, joka on iankaikkinen elämä. 
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Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Minä kiitän 

sinua siitä, että olet antanut minun tulla tuntemaan sinut suuressa, 
sydämellisessä laupeudessasi, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jee-
suksessa, rakkaassa Pojassasi, meidän Herrassamme ja Vapahtajas-
samme. Anna minulle Pyhä Henkesi, että pysyn tässä armahdusta 
julistavassa sanassasi ja turvaan siihen kuolinhetkeeni asti ja näin 
perin iankaikkisen elämän, jonka rakas Poikasi, minun Vapahtajani, 
niin kalliisti on minulle ansainnut. Aamen.  

 

 
 

Kristus, Jumalan Poika,  
Turvamme toivottu,  
Isästä meille koittaa  
Kuin kertoo Raamattu.  
Hän kirkas on kointähti,  
Mi valoksemme lähti  
Maanpiiriin pimeään. 
 

Suo, Kristus, armos aina,  
Rakkaus palava,  
Sydämiin usko paina,  
Synnistä luovuta.  
Taivuta haluamme,  
Sua että rakastamme,  
Pois vilppi juurita. 
 

Mitkä sait Isältäsi,  
Niit' ethän kadota,  
Taivaaseen kädelläsi  
Autuutees taluta.  
Suo meidän sinne tulla  
Ja luonas aina olla  
Sun pyhäis seurassa. 
 

Elisabeth Cruciger (Creutziger) – Jaakko Suomalainen  VK 1938  292:1,3,5. 
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T o r s t a i  

Olemme pyhitetyt totuuden sanassa 
Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.  Joh. 17:17. 

Nyt Herra Jeesus rukoili opetuslastensa, apostolien puolesta. 
Hän rukoili näin: »Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jot-
ka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit 
heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin. Nyt he tie-
tävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta. Sillä ne sa-
nat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille; ja he ovat 
ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi 
ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän 
edestänsä; en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jot-
ka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun — ja kaikki minun 
omani ovat sinun ja sinun omasi ovat minun — ja minä olen kirkas-
tettu heissä. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maail-
massa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, 
jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä, niin kuin me-
kin. Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun ni-
messäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä eikä heistä 
joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että 
kirjoitus kävisi toteen. Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun 
tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä it-
sessään. Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa hei-
tä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta 
ole. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että 
sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niin kuin en 
minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on 
totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen mi-
näkin lähettänyt heidät maailmaan; ja minä pyhitän itseni heidän täh-
tensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa» (Joh. 17:6–19). 

»Pyhittäminen» merkitsee tässä Jumalalle erottamista. Ihmisen 
pyhittää vain Jumalan totuus, johon hän uskossa tarttuu, ja Jumalan 
sana on tämä totuus. Ja Jumalan sana on sana Kristuksesta, joka on 
pyhittänyt itsensä sovitusuhrina maailman tähden. Näin pyhitettyinä 
Herra lähetti apostolinsa maailmaan julistamaan hänen sanaansa. Ja 
hänen rukouksensa varjeli heitä. — Kristitty! Älä unohda, että sinä-
kin osaltasi olet Jumalalle pyhitetty Kristuksesta todistavan totuuden 
sanan kautta, johon uskossa olet tarttunut. Sinä kuulut Jumalalle, 
joka tahtoo käyttää sinua palvelukseensa. Ja hän tahtoo sinut varjel-
la. 
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Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, rakas taivaallinen Isä siitä, et-

tä olet minutkin pyhittänyt itsellesi sulasta armosta Kristuksen täh-
den sanallasi, joka on sinun iankaikkinen totuutesi. Pidä minua iäti 
omanasi! Tee minut palvelijaksesi, joka on sinulle otollinen ja kaik-
kiin hyviin töihin valmistunut. Varjele minua, Jumala, sillä sinuun 
minä uskallan. Aamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oi Herra, Henkes, valo suo  
Ja sydän puhtahaksi luo,  
Mua totuudessas vahvista,  
Armollas kruunaa, kaunista. 
 
Sua sydän kaipaa vieraakseen,  
Halajaa lohdutuksekseen,  
Käy sydämeeni voimallas,  
Se täytä rakkaudellas. 
 

Sun nimes suurta kunniaa  
Suo töillä myös mun julistaa,  
Mua auta kiusauksissa,  
Siteistä synnin kirvoita. 
 
Sodassa seiso kanssani,  
Vahvista heikko uskoni.  
Suo luja toivo, kestävyys,  
Sun pyhäis kärsivällisyys. 
 

Mua auta teiltä turhuuden,  
Ojenna tielle autuuden  
Ja saata viimein taivaaseen,  
Ilohos iankaikkiseen. 
 

Isak Ervast – Elias Lönnrot  VK 1938  318:1–5. 
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P e r j a n t a i  

Meidän pitää oleman iankaikkisesti  
Jeesuksen kanssa 

Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet 
minulle antanut, olisivat minun kanssani.  Joh. 17:24. 

Viimeksi Herra Jeesus rukoili myös kaikkien niiden puolesta, 
jotka vielä apostolien sanan kautta tulisivat uskomaan häneen. Hän 
rukoili näin: »Minä en rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös 
niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he 
kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, 
että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet 
minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä 
olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä 
— minä heissä ja sinä minussa — että he olisivat täydellisesti yhtä, 
niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakas-
tanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Isä, minä tahdon, 
että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, 
olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka 
sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maa-
ilman perustamista. Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, 
mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä 
olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunne-
tuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakasta-
nut, olisi heissä ja minä olisin heissä» (Joh. 17:20–26). 

Niiden, jotka apostolien sanan kautta uskovat Jeesukseen Kris-
tukseen ja tämän uskon kautta ovat Jumalalle pyhitetyt, tulee uskossa 
olla apostolien kanssa ja keskenään yhtä, yhtä Isässä ja Pojassa, niin 
kuin Isä ja Vapahtaja ovat yhtä. Ja heissä on oleva Vapahtajamme 
kirkkaus, joka on heitä yhdistävä. Ja niin he tulevat todistamaan Va-
pahtajasta maailmalle, että häneen pääsisivät uskomaan myös maa-
ilmanlapset, jotka Isä uskon kautta antaa Pojan omaisuudeksi. Ja se 
rakkaus, jolla Isä rakastaa Poikaa, on oleva heissä, sillä uskon kautta 
Vapahtaja asuu heissä. Ja vihdoin he saavat olla siellä, missä Kristus 
on. He saavat olla hänen luonaan ja nähdä ja nauttia sitä kirkkautta, 
jonka Isä on antanut ikuisesti rakastamalleen Pojalle. — Oi ihanaa 
kristittyjen kutsumusta! Oi autuasta kristittyjen toivoa! — Voi mei-
dän syntejämme! Kuinka vähän näemmekään tätä yhteyttä, tätä kirk- 
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kautta maan päällä! Kuinka estämmekään Jumalan työtä! Ja kuiten-
kin kaikki, jotka todella ovat Kristuksessa, ovat yhtä, ja Vapahtajan 
kirkkaus näkyy heissä. Heidän kauttaan Jumala vie työtään eteenpäin 
ja he saavat vihdoin tulla Jeesuksen luo. Vapahtajamme rukoilee yhä 
edelleen omiensa puolesta. Oi suurta armoa! 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä! Armahda meitä Poikasi 
rukousten tähden äläkä hylkää meitä, sinun kristittyjäsi, syntiemme 
ja heikkouksiemme tähden. Ehkäise kaikki viettelykset, itserakkaus, 
harhaluulot ja kaikki väärät opit, jotka vastustavat totuuttasi ja aihe-
uttavat hajaannusta sinun rakkaassa kirkossasi. Suo, että minä, köyhä 
syntinen pysyisin totuudessasi ja että Poikasi kirkkaus näkyisi mi-
nussa. Saata minun kauttani monta maailmanlasta uskoon ja ota 
meidät viimein armosta taivaalliseen kirkkauteesi. Armahda, oi ar-
mahda meitä, sinä armollinen Jumala Jeesuksen Kristuksen tähden. 
Aamen. 

 
 

Jeesuksen muisto ihana  
On mieltä ilahuttava,  
Se sydänten on lohdutus,  
Elämän alku, valkeus  
Ja sielun pyhä riemastus. 
 

Makeernpi mannaa, hunajaa  
On hänen läsnäolonsa.  
Ei kuulla voisi kalliimpaa,  
Ei veisata suloisempaa  
Kuin nimeänsä ihanaa. 
 

Mun, Jeesus, anna tuntea  
Sun rakkautes suuruutta.  
Oi Jeesus, anteeks'antaja  
Ja taivaan kruunun kantaja,  
Sä armon ainut jakaja. 
 

Latinal. 1100-luv. (mahd. Bernhard Clairvaux'lainen) – Hemminki Maskulainen 
VK 1938  300:1–3 
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L a u a n t a i  

Koettelemuksiin käyminen 
Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni 
vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta ja joutukoot lampaat hajal-
lensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden.  Sak. 13:7. 

Kun Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat veisanneet kiitosvir-
ren, menivät he Öljymäelle. Silloin oli sydänyö. Ja Herra sanoi Pie-
tarille: »Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa 
seuloakseen teitä niin kuin nisuja; mutta minä olen rukoillut sinun 
puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran 
palajat, niin vahvista veljiäsi». Pietari vastasi: »Herra, sinun kanssasi 
minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan». Ja 
Jeesus sanoi heille kaikille: »Tänä yönä te kaikki loukkaannutte mi-
nuun, sillä kirjoitettu on: Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat 
hajotetaan. Mutta ylösnoustuani minä menen teidän edellänne Gali-
leaan». Pietari vastasi: »Vaikka kaikki loukkaantuisivat, niin minä en 
koskaan loukkaannu». Jeesus sanoi hänelle: »Totisesti minä sanon 
sinulle: tänä yönä, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti 
minut kiellät. Mutta Pietari vakuutti vielä enemmän: »Vaikka minun 
pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään minä sinua kiellä». Ja 
samoin kaikki muutkin opetuslapset sanoivat. Viimeksi Herra sanoi 
heille tällä matkalla: »Kun minä lähetin teidät ilman rahakukkaroa ja 
laukkua ja kenkiä, puuttuiko teiltä mitään?» He vastasivat: »Ei mi-
tään». Niin hän sanoi heille: »Mutta nyt, jolla on kukkaro, ottakoon 
sen mukaansa; niin myös laukun. Ja jolla ei ole, myyköön vaippansa 
ja ostakoon miekan. Sillä minä sanon teille, että minussa pitää käy-
män toteen tämän, mikä kirjoitettu on: 'Ja hänet luettiin pahanteki-
jäin joukkoon'. Sillä se, mikä minusta on sanottu, on täyttynyt». Ope-
tuslasten olisi tullut valmistautua suureen ahdinkoon hengellisellä 
tavalla, mutta he ymmärsivät tämän asian aivan lihallisesti ja sanoi-
vat: »Herra, katso, tässä on kaksi miekkaa». Jeesus ei voinut nyt enää 
opettaa heitä enempää, vaan lausui: »Riittää». — Opetuslapset me-
nivät nyt mitä suurinta koettelemusta kohti, mutta he raukat luottivat 
ylimielisesti omiin voimiinsa, vallankin Pietari. Niin täytyi heidän, 
erikoisesti Pietarin, langeta. Myös sinä, kristitty, joudut koettele-
mukseen, mutta älä missään tapauksessa luota itseesi! Jättäydy yk-
sinomaan Jeesuksen ja hänen sanansa turviin, jossa hän lupaa ylläpi-
tää sinua ja jonka kautta hän antaa sinulle voimaansa. 
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Rukoilkaamme. Herra Jeesus! Minä jättäydyn kokonaan sinun 
haltuusi, sinä uskollinen Paimen. Itsestäni en voi tehdä mitään. Ar-
mosi turvissa tahdon taistella, mutta jollet anna minulle voimaa ja 
voittoa, olen kadotettu. Ole turvanani kaikissa koettelemuksissa! Ja 
jos minä lankean röyhkeän lihani viettelemänä, niin älä salli uskoni 
raueta tyhjään. Saata minut jälleen kääntymykseen ja nosta minut 
vahvoille Vapahtajan-käsivarsillesi. Minä jättäydyn sinun haltuusi, 
Vapahtajani. Aamen. 

 
 
 
 
 
 

Muista, Herra Kristus, pyhä,  
Ostolaumaas Siionin.  
Se on hajoitettu yhä  
Vuorille ja korpihin.  
Hoida, Paimen, lampaitasi,  
Kanna heikot helmassasi. 
 

Monen raskaan ristin alla  
Oomme usein uupuneet.  
Nosta tiellä vaikealla  
Maahan asti vaipuneet,  
Jotka ostit verelläsi,  
Riippuessas ristilläsi. 
 

Hyvä Paimen armollinen,  
Siunaa sanan kylvöäs.  
Auta laumaa uskovien  
Muistamaan sun ristiäs,  
Päivää suurta sovituksen,  
Voimaa ylösnousemuksen. 
 

Paavali Ervasti  VK 1938  177:1,2,5. 
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K o l m a s  p a a s t o n a j a n  s u n n u n t a i  

Jumalan uhrilammas Getsemanessa 
Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, 
että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.  2 Kor. 5:21. 

 
Jeesus tuli opetuslapsineen Getsemaneen. Getsemane oli maati-

la, jossa kasvoi öljypuita. Se oli Jerusalemiin viettävän öljymäen 
juurella. Portin luona Jeesus sanoi opetuslapsilleen: »Istukaa tässä, 
sillä aikaa kuin minä menen ja rukoilen tuolla». Ja hän otti mukaansa 
Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen, ne kaksi Sebedeuksen poikaa. 
Ja hän alkoi murehtia, vavista ja tulla tuskaan. Ja hän sanoi: »Minun 
sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti». Ja hän pyysi noita 
kolmea opetuslastaan: »Olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani». — 
Oi, mitä tämä olikaan! Miksi murehti kaiken ilon lähde? Miksi vapisi 
väkevä Herra? Miksi tuli tuskaan hän, joka kuitenkin niin alttiisti ja 
uskollisena ja varmana voitostaan oli käymässä kohti kuolinkamp-
pailua? Miksi tuli kuoleman, iankaikkisen kuoleman hätä hänen 
osakseen? Miksi lohduttaja etsi nyt lohdutusta ja tukea kurjilta ope-
tuslapsiltaan? — Nyt oli tullut aika, jolloin Jumalan Karitsa, joka 
kantoi maailman synnit, oli todellakin uhrattava. Nyt hän, joka ei 
synnistä tiennyt, tehtiin meidän edestämme synniksi. Nyt Jumala 
vuodatti hänen päällensä kaiken vihan ja kaiken kirouksen, joka syn-
nin tähden oli kertynyt maailmalle. Nyt Jumala otti häneltä kaiken 
lohdutuksen. Nyt saatana hyökkäsi hänen kimppuunsa. Nyt Vapahta-
ja oli syvimmässä alennustilassaan. Voitko tämän käsittää? Et. Mutta 
niin tapahtui tosiasiallisesti. — Iloitse tästä ja kiitä Jumalaa! Sillä 
sen, joka ei synnistä tiennyt, Jumala meidän tähtemme teki synniksi, 
että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi, vapaiksi vihas-
ta ja kirouksesta, kuolemasta ja tuonelasta, iloisiksi, lohdutetuiksi ja 
riemuitseviksi sekä iäti autuaiksi. Kristitty! Tempaa itsellesi uskossa 
Kristuksen kärsimysten hedelmä! 

Rukoilkaamme. Oi Herrani Jeesus. Minun syntini, kiroukseni, 
kadotukseni, murheeni, vavistukseni ja hätäni, minun iankaikkiset 
tuskani sinä olet ottanut kantaaksesi. Siitä armosta minä kiitän sinua 
sydämestäni. Nyt minä olen sinussa vanhurskas Jumalan edessä, Ju-
mala rakastaa ja siunaa minua sinun tähtesi ja antaa minulle lohdu-
tuksen, ilon ja iankaikkisen autuuden. Oi, Herra Jeesus. Anna minul-
le Pyhä Henkesi, että tarttuisin siihen, vastaanottaisin ja omanani 
pitäisin sen, minkä Jumala niin armollisesti antaa minulle sinun täh-
tesi. Aamen. 
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Kas Karitsata Jumalan!  
Hän kärsein kaiken kantaa.  
Hän kantaa synnit maailman,  
Alttiiksi itsens' antaa.  
Käy pilkkahan ja piinahan,  
Saa maistaa kalkin katkeran,  
Tuon kovan kuolon vaivan.  
Näin kaikki kauhut kestäen  
Hän teurasuhriks vaieten  
Käy kärsiväisnä aivan. 
 
Tää karitsainen viaton  
On rakkain Jeesuksemme,  
Jonk’ Isä antoi kuolohon  
Synneistä päästäksemme.  
Oi aivoitustas, Jumala,  
Kun et sä Poikaas armahda,  
Et kuolemasta säästä!  
Oi rakkauden ihmettä,  
Kun langennutta syntistä  
Ei hukkumaan se päästä! 
 

Siis hartahimman kiitoksen  
Mä, Jeesus, sulle kannan.  
Suo, että sulle sydämen  
Tään turmeltuneen annan.  
Oi elon uuden antaja,  
Kun sydän sortuu rinnassa,  
Mun ole sydämeni.  
Sä ole kunniani mun,  
Suo, että sulle antaun  
Iäksi kaikkineni. 
 
Nyt tahdon sanoin niinkuin töin  
Ylistää rakkauttas  
Ja kiittää päivin, kiittää öin  
Sun suurta laupeuttas.  
Veisuuni lakkaamatta soi  
Niin heleästi kuin se voi  
Ja laulaa armostasi.  
Mä ennen kaiken unhoitan  
Kuin rakkautes, kalleimman  
Kaikista lahjoistasi. 
 

Paul Gerhardt – Julius Krohn  VK 1938  47:1–4. 
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M a a n a n t a i  

Uhrilampaan sieluntaistelu 
Sinä teit hänet vähää vähemmäksi enkeleitä.  Ps. 8:6. 

 
Kuolonkalpeana, Jumalan vihan ja kirouksen alaisena Jeesus ve-

täytyi opetuslapsistaan ja meni noin kivenheiton verran syvemmälle 
puutarhaan, lankesi kasvoilleen ja rukoili, että jos mahdollista, se 
hetki menisi häneltä ohi. Hän sanoi: »Abba, Isä, kaikki on mahdollis-
ta sinulle; ota pois minulta tämä malja. Ei kuitenkaan niin kuin minä 
tahdon, vaan niin kuin sinä». Mutta Jumala ei nyt kääntynyt hänen 
puoleensa. Kuitenkin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti 
häntä. »Luodun täytyy vahvistaa Luojaansa». Ja kun hän oli suuressa 
tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli niin kuin 
veripisarat, jotka putosivat maahan. Ja hän palasi opetuslastensa luo; 
mutta tapasi heidät nukkumasta. Ja hän sanoi Pietarille: »Simon, nu-
kutko? Niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani! 
Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen! Henki tosin on 
altis, mutta liha on heikko». — Taas hän meni pois toisen kerran ja 
rukoili sanoen: »Isäni, jos tämä malja ei voi mennä ohitseni, minun 
sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi». Ja hän nousi rukoi-
lemasta ja tuli jälleen opetuslastensa luo. Ja taas hän tapasi heidät 
murheeseen nukkuneina, sillä heidän silmänsä olivat käyneet kovin 
raukeiksi, eivätkä he tienneet, mitä hänelle vastaisivat. — Ja hän jätti 
heidät, meni taas ja rukoili kolmannen kerran ja sanoi samat sanat. 
Ja hän tuli opetuslastensa luo kolmannen kerran, herätti heidät ja 
sanoi: »Te nukutte vielä ja lepäätte! Jo riittää! Hetki oli tullut; katso, 
Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, lähtekäämme; 
katso, se, joka kavaltaa minut, on lähellä!» 

Ei yhdenkään ihmisen kynä voi kuvata, ei yksikään suu lausua, 
ei yksikään sydän käsittää, mikä oli tämä malja, jonka Vapahtaja 
tuona hetkenä tyhjensi. Tutkimattomat, käsittämättömät sieluntuskat 
hän kärsi Jumalan hylkäämänä! Helvetin tuskat! Mutta meidän edes-
tämme Vapahtaja on tyhjentänyt tämän maljan, jottei meidän tarvit-
sisi sitä tyhjentää, vaan että taivaallinen Isämme aivan armollisena 
kääntyisi meidän, syntisten, puoleen ja aivan lohduttavana syleilisi 
meitä elämässä ja kuolemassa. 

15.3. 
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Rukoilkaamme. Oi Isä, joka olet minun tähteni hyljännyt Poikasi 

ja antanut hänen joutua mitä syvimpään sielunhätään ja vaivaan: 
lohduta ja auta minua, ja sinun hyvä Henkesi ylläpitäköön minua. 
Käännä kasvosi pois minun synneistäni ja pyyhi pois kaikki pahat 
tekoni, sillä Poikasi, rakas Herrani, on ne kantanut minun puolestani. 
Anna minun kuulla iloa ja riemua sanastasi Pyhän Henkesi kautta ja 
ihastuta sydämeni. Älä hylkää minua koskaan, vaan osoita minulle 
voimallisesti rakkauttasi ja ole kanssani elämässä ja kuolemassa. 
Tätä rukoilen kärsivän Vapahtajani Jeesuksen nimessä. Aamen. 

 
 

Oi Jeesus, Getsemanessa  
Kuin oli vaivas kauhea,  
Ei kertoa voi kieli,  
Kun kaikki virrat kuoleman  
Ja Belialin, tuonelan  
Sun surmaan saartaa mieli.  
Astuit, vaivuit syvään vaivaan,  
Puoleen taivaan tuskissasi  
Huusit luokse Jumalasi. 
 

Immanuel, mun rakkaani,  
Sä surkean mun sieluni  
Näin tuomiosta säästät.  
Sä kärsit yrttitarhassa  
Kovassa kilvoituksessa  
Ja tuskasta mun päästät.  
Auta aina mielelläni,  
Kielelläni kiittämähän,  
Armoas ylistämähän. 
 

Siis, Jeesus, kiitos iäti!  
Sä mulle ilonhenkesi  
Suo voimaks elon tiellä,  
Niin annan sulle kiitoksen,  
Kun murheet Getsemanehen  
Mun kärsimään vie siellä.  
Ja kun suot mun jättää ajan,  
Maisen majan, luokses kanna,  
Pyhäis pariin tulla anna. 
 

Johann Qvirsfeld – Erik Cajanus  VK 1938  60:1,4,5. 
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T i i s t a i  

Uhrilammas meidän edestämme 
Jos te siis minua etsitte, niin antakaa näiden mennä.  Joh. 18:8. 

Jeesuksen vielä puhuessa, katso, heti Juudas, yksi niistä kahdes-
tatoista, saapui ja hänen mukanaan joukko roomalaisia sotilaita ja 
ylipappien, fariseusten, kirjanoppineiden ja kansan vanhimpien käs-
kyläisiä varustettuna soihduilla, lampuilla, miekoilla ja sauvoilla. 
Mutta kavaltaja oli antanut heille merkin, sanoen: »Se, jolle minä 
suuta annan, hän se on; ottakaa hänet kiinni ja viekää tarkasti vartioi-
tuna pois.» Silloin Jeesus, joka tiesi kaiken, mikä oli häntä kohtaava, 
astui esiin ja sanoi heille: »Ketä te etsitte?» He vastasivat hänelle: 
»Jeesusta, Nasaretilaista». Jeesus sanoi heille: »Minä se olen». Ja 
Juudas, joka hänet kavalsi seisoi myös heidän kanssaan. Kun nyt 
Jeesus sanoi heille: »Minä se olen», peräytyivät he ja kaatuivat maa-
han. Tämän hän teki osoittaakseen heille, että hän antautuu vapaaeh-
toisesti. Sitten hän kysyi toistamiseen: »Ketä te etsitte?» He vastasi-
vat: »Jeesusta, Nasaretilaista». Jeesus vastasi: »Minähän sanoin teil-
le, että minä se olen. Jos te siis minua etsitte, niin antakaa näiden 
mennä». Hän tarkoitti opetuslapsiaan, jotka nyt eivät olisi voineet 
kestää vangiksi joutumisen tuottamaa ahdistusta. Näin hän myös 
täytti sen sanan, jonka hän oli lausunut viimeisessä rukouksessaan: 
»En minä ole kadottanut ketään niistä, jotka sinä olet minulle anta-
nut». Nyt kiinniottajat eivät voineet käydä käsiksi opetuslapsiin. 
Mutta hänet itsensä hän käski ottaa kiinni. 

Huomaa, kristitty! Sinähän uskot Herraan Jeesukseen? Isä, joka 
on armosta sanallaan ja Pyhällä Hengellään vaikuttanut sinussa us-
kon, on tällä tavalla antanut sinut Herralle Jeesukselle. Herra Jeesus 
taas ei tahdo eikä ole sinua hukuttava, vaan hän pitää sinut uskossa. 
Huomaa vielä: hän, joka on antautunut tähtesi sidottavaksi ja mennyt 
kuolemaan, sanoo nyt kaikille käsille, jotka ojentautuvat ottamaan 
sinua kiinni: Jos te minua etsitte, niin antakaa hänen mennä. Mitä 
ovat nämä kädet? Ne ovat lain, jumalallisen vanhurskauden, kuole-
man, tuomion ja kadotuksen kädet. Kun nämä ovat ottaneet kiinni 
Jeesuksen sinun tähtesi ja sinun sijassasi, olet sinä vapaa ja autuas. 

16.3. 
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Rukoilkaamme. Kallis Vapahtajani! Sinä, vanhurskas, olet otettu 
kiinni minun, vääryydentekijän, puolesta. Se on totinen tosi. Oi auta 
minua, että elämässä ja kuolemassa riipun tässä autuaallisessa totuu-
dessa. Tämä totuushan on tekevä minut iäti autuaaksi. Minä jättäy-
dyn tänään sinun käsiisi uskoen, että sinä et kadota minua, sillä rakas 
Isäsi on antanut minut sinulle etkä sinä sydämellisessä Vapahtajan-
rakkaudessasi liioin tahdo minua kadottaa. Minä rakastan sinua, Va-
pahtajani. Aamen. 

 

 

 

 
Jeesus, elo elämäni,  
Jeesus, kuolo kuoloni,  
Päästääkses mun synneistäni  
Alttiiks annoit itsesi,  
Kuljit kadotuksen vaivaan,  
Että saisin riemut taivaan.  
Sulle, Jeesus, iäisen  
Annan siitä kiitoksen.  
 

Häväistykset, pilkkaamiset  
Olet, Jeesus, kestänyt,  
Tuskat julmat, suomimiset,  
Nuorat, köydet kärsinyt  
Synnistä mua vapahtaakses,  
Kuolon paulat irroittaakses.  
Sulle, Jeesus, iäisen  
Annan siitä kiitoksen. 
 

Näistä sinun vaivoistasi  
Kiitän, Jeesus armias,  
Kivuistasi, haavoistasi,  
Katkerasta kuolostas.  
Kannoit kuolon ahdistuksen,  
Rikosteni rangaistuksen.  
Sulle, Jeesus, iäisen  
Annan siitä kiitoksen. 
 

Ernst Christoph Homburg – Erik Cajanus  VK 1938  57:1,2,8. 
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K e s k i v i i k k o  

Kavallettu 
Mutta tämä kaikki on tapahtunut, että profeettain kirjoitukset kävi-
sivät toteen.  Matt. 26:56. 

 
Nyt Juudas astui esiin, meni Jeesuksen luo ja sanoi: »Terve, rab-

bi»! ja antoi hänelle suuta. Niin Jeesus sanoi tälle kerrassaan paatu-
neelle ja tuomittavaksi joutuneelle opetuslapselleen: »Ystäväni, mitä 
varten sinä tänne tulit? Juudas, suun antamisellako sinä Ihmisen Po-
jan kavallat?» Silloin kiinniottajat astuivat esiin, kävivät häneen kä-
siksi ja ottivat hänet kiinni. Kun opetuslapset näkivät, mitä oli tulos-
sa, sanoivat he Jeesukselle: »Herra, iskemmekö miekalla? Ja Pietari 
ojensi kätensä, tempasi miekkansa, iski ylimmäisen papin palvelijaa 
ja sivalsi häneltä pois oikean korvan. Tämän palvelijan nimi oli 
Malkus. Mutta Jeesus käski keskeyttää tällaiset toimenpiteet. Sitten 
hän lausui Pietarille: »Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka 
miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. Vai luuletko, etten voisi 
rukoilla Isääni, niin että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin 
kaksitoista legioonaa enkeleitä? Enkö minä joisi sitä maljaa, jonka 
Isä on minulle antanut? Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoi-
tukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtuman?» Ja hän koski Mal-
kuksen korvaan ja paransi sen. Ja hän sanoi ylipapeille ja pyhäkön 
päämiehille, jotka olivat tulleet joukon mukana: »Niin kuin ryöväriä 
vastaan te olette lähteneet minua miekoilla ja seipäillä vangitsemaan. 
Joka päivä minä olen istunut pyhäkössä opettamassa, ettekä ole otta-
neet minua kiinni. Mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta, 
että Raamattu täytettäisiin. Tämä kaikki on tapahtunut, että profeet-
tain kirjoitukset kävisivät toteen». Silloin kaikki opetuslapset jättivät 
hänet ja pakenivat. Ja heidän joukossaan oli nuorukainen, joka oli 
ollut Jeesuksen mukana myös Getsemanessa ja jolla oli ympärillään 
liinavaate paljaalle iholle heitettynä; ja he ottivat hänet kiinni. Mutta 
hän jätti liinavaatteen ja pakeni alastonna.  

Juudaksen saatanallinen petos, kirkon päämiesten viha ja mur-
havimma, helvetillisen pimeyden valta, opetuslasten surkea pako ja 
suuren Herran ja Vapahtajan joutuminen syntisten käsiin — mitä 
kauhistuksia onkaan tässä silmäimme edessä! Mutta kaiken tämän 
takana ja tässä kaikessa vaikutti Jumalan armoneuvo meidän lunas-
tuksestamme, niin kuin siitä oli profeettain ennustavissa kirjoituksis-
sa ilmoitettu: tämä kaikki on tapahtunut, että profeettain kirjoitukset 
kävisivät toteen. Jumalan olkoon kiitos! 

17.3. 
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Rukoilkaamme. Ole kiitetty, rakas taivaallinen Isä siitä, että sinä 

ohjaat, viet ja johdat pimeyden ruhtinaan ja jumalattomien kirotta-
vimman pahuuden niin, että sinun armoneuvosi meidän, kurjien syn-
tisten, autuudeksi täytyy edistyä ja toteutua. Ja ole kiitetty siitä, että 
olet antanut rakkaan Poikasi joutua syntisten käsiin syntisten lunas-
tukseksi. Oi, armollinen Jumala, auta, että minä, syntinen, turvaan 
tähän tosi uskossa ja pelastun! Aamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juudaan suu ja viekas kieli,  
Kieltämiset Pietarin,  
Julma päätös Kaifaankin,  
Pilatuksen pelkomieli,  
Herodeksen kopeus  
Maailman on kuvaus. 
 
Sun möi oma ystäväsi  
Murhamiesten valtahan  
Rahan halvan hintahan.  
Kallihilla verelläsi  
Näin sä tahdoit päästää mun,  
Kuolon valtaan vangitun. 
 

Toivo luja mulle anna,  
Vahvista mun uskoni,  
Että kaiken turvani  
Ristiis aina voisin panna,  
Että sielu iäisen  
Siitä saisi autuuden. 
 
Sydämeeni syvään auta  
Kärsimykses kätkemään  
Ja sun rauhas perimään. 
Suo, kun vihdoin aukee hauta, 
Haavais turviin nukkua  
Katoovasta menosta. 
 

Haqvin Spegel – Elias Lönnrot  VK 1938  48:8,9,18,19. 
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T o r s t a i  

Kiinni otettu 
He ottivat Jeesuksen kiinni ja sitoivat hänet.  Joh. 18:12.  

 

Sotilasjoukko ja päällikkö ja juutalaisten palvelijat ottivat Jee-
suksen kiinni ja sitoivat hänet ja veivät ensin Hannaan luo. Hannas 
oli Kaifaan appi ja Kaifas oli sinä vuonna ylimmäisenä pappina. Hän 
oli neuvottelussa sanonut juutalaisille: »On hyödyllistä, että yksi 
ihminen kuolee kansan edestä». Hannas oli aikaisemmin ollut ylim-
mäinen pappi ja nautti vielä suurta kunnioitusta juutalaisten keskuu-
dessa. Hän, samoin kuin Kaifaskin, oli saddukealainen ja vihasi kat-
kerasti Vapahtajaa. Hän asui ylipapillisen palatsin sivurakennukses-
sa. Hänen luokseen nyt Herra Jeesus ensin vietiin keskellä yötä, jotta 
Kaifas ehtisi kutsua koolle koko neuvoston. Hannas tuotti Jeesuksen 
eteensä ja kysyi häneltä hänen opetuslapsistaan ja opistaan. Tämä 
tapahtui eräässä pylväskäytävässä, joka oli avonainen pihaan päin. 
Jeesus vastasi: »Minä olen julkisesti puhunut maailmalle; minä olen 
aina opettanut synagogissa ja pyhäkössä, joihin kaikki juutalaiset 
kokoontuvat, enkä ole salassa puhunut mitään. Miksi minulta kysyt? 
Kysy niiltä, jotka ovat kuulleet, mitä minä olen heille puhunut; katso 
ne tietävät, mitä minä olen heille puhunut». Kun Jeesus oli sanonut 
tämän Hannaalle, antoi eräs palvelija, joka seisoi vieressä, hänelle 
korvapuustin sanoen: »Niinkö sinä vastaat ylimmäiselle papille?» 
Jeesus vastasi: »Jos minä pahasti puhuin, niin näytä toteen, että se on 
pahaa; mutta jos minä puhuin oikein, miksi minua lyöt?» Herra Jee-
sus joutui nyt olemaan sidottuna Hannaan luona, ja sillä aikaa pan-
tiin neuvostossa kaikki kuntoon hänen kuulustelemistaan varten. 

Tässä sinä näet Vapahtajan sidottuna ja häpeänalaisena. Tämän 
hän on kärsinyt, jotta sinulla, syyllisellä, olisi autuas vapaus ja saisit 
nauttia Jumalan lasten ylen korkeaa kunniaa ja taivaan kirkkautta. 
Kaiken hän on kärsinyt sinun autuudeksesi. 

18.3. 
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Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, viaton Vapahtajani, siitä, että 
olet antanut sitoa itsesi minun, syyllisen pahantekijän tähden, jotta 
minä olisin iäti vapaa. Minä kiitän sinua, rakas Herrani siitä, että olet 
antanut lyödä itseäsi kasvoille minun, häpeällisen syntisen tähden, 
jotta Jumala ja kaikki pyhät enkelit toivottaisivat minut tervetulleek-
si taivaan kirkkauteen ja kunniaan. Minä rukoilen sinua, Vapahtaja-
ni: suo, että todella uskoisin sinuun ja aina pitäisin sinut ainoana au-
tuutenani. Aamen. 

 
 
 
 

Tutkimaan, oi Jeesus, auta  
Kärsimystäs katkeraa,  
Kuolemaasi kauheaa,  
Että sieluni sen kautta  
Levon vaivoissansa saa,  
Uskossa sun omistaa. 
 
Käännä, Jeesus, katseheni  
Turhuudesta maailman.  
Anna veres puhtahan  
Rauha tuoda tunnolleni,  
Poistaa tuskat haikeat,  
Epäilykset vaikeat. 
 

Avaa silmät, että saisin  
Rakkautes palavan  
Nähdä kurjaa kohtahan.  
Mielehen sen johdattaisin,  
Kuinka niinkuin karitsa  
Kuolet syntiuhrina. 
 
Kuinka syntini on suuri,  
Siitäkin sen havaitsen,  
Kun sun verta hikoillen  
Huutaa täytyy siksi juuri,  
Kun sua tähden syntien  
Viha polttaa hirmuinen. 
 

Haqvin Spegel – Elias Lönnrot  VK 1938  48:1-4. 
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P e r j a n t a i  

Pietarin kieltämä 
Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, 
se on: niiden huulten hedelmää, jotka tunnustavat hänen nimeänsä.
 Hebr. 13:15. 

Kun Herraa Jeesusta vietiin Getsemanesta Jerusalemiin, seurasi-
vat Johannes ja Pietari häntä matkan päästä ja kun hänet vietiin 
ylimmäisen papin kartanoon, meni Johannes, joka oli ylimmäisen 
papin tuttava, mukana sisälle. Mutta Pietari seisoi portilla ulkona. 
Silloin Johannes meni puhuttelemaan portinvartijatarta ja toi Pietarin 
sisälle. Kun portinvartijatar näki Pietarin, sanoi hän: »Etkö sinäkin 
ole tuon miehen opetuslapsia?» Mutta Pietari meni hänen ohitseen 
avonaiseen etupihaan, jonne palvelijat olivat tehneet hiilitulen, koska 
oli kylmä, pysähtyi ensin sen ääreen, istuutui ja jäi lämmittelemään 
heidän kanssaan. Hän halusi nähdä, miten Jeesuksen kävisi. Nyt por-
tinvartijatar tuli hänen jäljessään ja nähdessään hänen istuvan tulen 
ääressä katsahti häneen terävästi ja sanoi: »Sinäkin olit Jeesuksen, 
galilealaisen, seurassa». Ja palvelijoille hän lausui: »Tämäkin oli 
hänen kanssaan». Mutta Pietari kielsi kaikkien kuullen ja sanoi: 
»Nainen, en ole; en tunne häntä enkä tiedä, mitä sanot». Ja hän meni 
porttikäytävään. Ja kukko lauloi ensimmäisen kerran. — Jeesus sei-
soi Hannaan edessä ja häntä häväistiin. Ja Pietari näki sen ja palasi 
takaisin tulen ääreen. Siihen tuli myös tuo ensimmäinen nainen, por-
tinvartijatar, uudelleen ja sanoi läsnä oleville: »Tämäkin on yksi 
heistä». Ja toinen nainen sanoi: »Tämäkin oli Jeesuksen, Nasaretilai-
sen, seurassa». Ja eräs palvelija sanoi Pietarille: »Sinäkin olet yksi 
heistä». Silloin Pietari kielsi toisen kerran, vannoi ja sanoi: »Mies, 
en ole! En tunne sitä miestä». — Ja noin tunnin kuluttua — sillä ai-
kaa, kun Herra Jeesus oli sidottuna Hannaan luona — tulivat siinä 
seisovat sanomaan Pietarille: »Totisesti, sinä myös olet yksi heistä, 
sillä kielimurteesikin ilmaisee sinut». Tällä he tarkoittivat hänen ga-
lilean murrettaan. Ja eräs ylimmäisen papin palvelijoista, Malkuksen 
sukulainen, jolta Pietari oli sivaltanut korvan pois, sanoi hänelle: 
Enkö minä nähnyt sinua puutarhassa hänen kanssaan?» Silloin Pieta-
ri rupesi sadattelemaan ja vannomaan: »En tunne sitä miestä, josta te 
puhutte». Nyt kukko lauloi toisen kerran. Ja Herra Jeesus kääntyi ja 
katsoi Pietariin. Ja Pietari muisti Herran sanat, kuinka hän oli sano-
nut hänelle: »Ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti minut 
kiellät. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti. 
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Kun rakas Vapahtajamme on antanut henkensä lunastuksek-
semme ja uhrannut itsensä edestämme, on meidän, jotka häneen us-
komme, uhrattava kiitosuhria siten, että tunnustamme hänen nimeään 
vapaasti, iloisesti ja pelkäämättä. Onhan asia toki aivan varma! — 
Oletko sinä epäuskoisten tai jumalattomien edessä jo jollakin tavalla 
kieltänyt Vapahtajasi? Ja oletko myös Pietarin tavoin tullut Vapahta-
jasi armokatseen vaikutuksesta mielenmuutokseen? 

Rukoilkaamme. Rakas Jeesus! Auta minua, sillä ilman sinun 
apuasi en voi tehdä mitään. En voi pysyä sinulle uskollisena, jollet 
ylläpidä minua. Älä salli minun koskaan pöyhkeillä omista voimista-
ni, sillä silloin minä lankean. Enkö olekin jo usein ja pahasti langen-
nut? Mutta sinä, suloinen, lempeä Vapahtaja olet aina jälleen nosta-
nut minut ylös. Herra, varjele minua tulevista lankeemuksista! Mutta 
jos kuitenkin jälleen lankeaisin, niin auta minut ylös, sinä Vapahta-
jani ja Auttajani. Aamen. 

 
Oi armon lähde ainoa,  
Mun ainut auttajani,  
Mua, Armahtaja, armahda  
Ja kuule tuskassani!  
Mua suuret synnit vaivaavat  
Ja tuntoani kaivavat.  
Armahda kurjuuttani! 
 
Mun kaikki suuret syntini,  
Oi Jeesus, anteeks anna.  
Mun anna kaiken toivoni  
Sun piinaas yksin panna. 
Sä mulle haavais turva suo  
Ja minuun uusi mieli luo,  
Mua armollasi kanna. 
 

On monet minun syntini,  
Raskaammat meren santaa,  
Ja velkani on suurempi,  
Kuin minkä jaksan kantaa.  
Sen alla maahan vaipuisin,  
Jos ei sun sanas kallehin  
Sais lohdutusta antaa. 
 
Sun, Herra, sanas suloinen  
Sen turvan mulle tuottaa,  
Ett’ olet sille armoinen,  
Ken ansioosi luottaa.  
Ken itkein katuu syntejään,  
Ei pelastusta ikänään  
Hän sulta toivo suotta. 
 

Bartholomeus Ringwaldt – suomennos vk 1686  VK 1938  279:1–4. 
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L a u a n t a i  

Kirottu ja pilkattu 
Silloin he sylkivät häntä silmille.  Matt. 26:67. 

Herran Jeesuksen kiinniottajat veivät hänet Kaifaan luo kokoon-
tuneen neuvoston eteen, joka oli Israelin kansan korkein hengellinen 
tuomioistuin. Mutta ylipapit ja vanhimmat ja koko neuvosto etsivät 
väärää todistusta Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet, mutta eivät 
löytäneet. Ja vaikka monta väärää todistajaa oli tullut esille, eivät he 
kuitenkaan löytäneet hänessä mitään syytä, sillä heidän todistuksen-
sa eivät olleet yhtäpitäviä. Vihdoin tuli lisäksi kaksi väärää todista-
jaa. Toinen heistä sanoi Herran Jeesuksen lausuneen: minä voin ja 
tahdon hajottaa maahan Jumalan temppelin, joka on käsillä tehty ja 
rakentaa toisen kolmessa päivässä, mutta toinen sanoi hänen puhu-
neen sellaisesta temppelistä, joka ei ole käsillä tehty. Niin oli selvää, 
etteivät heidänkään todistuksensa olleet yhtäpitävät. Silloin Kaifas 
nousi ja sanoi Jeesukselle: »Etkö vastaa mitään siihen, mitä nämä 
todistavat sinua vastaan?» Mutta Jeesus oli vaiti. Silloin ylimmäisen 
papin mieleen juolahti toinen ajatus. Hän sanoi Jeesukselle: »Sano 
meille, oletko sinä Kristus». Jeesus vastasi: »Jos minä teille sanon 
niin te ette usko; ja jos kysyn, ette vastaa ettekä laske minua vapaak-
si!» Silloin ylimmäinen pappi sanoi: »Minä vannotan sinua elävän 
Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, sen Ylistetyn 
Poika». Silloin Jeesus sanoi: »Sinäpä sen sanoit, että minä olen. 
Mutta minä sanon teille: tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istu-
van Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä», 
tuomiopäivänä nimittäin. Silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteen-
sa ja sanoi: »Hän on pilkannut Jumalaa. Mitä me enää todistajia tar-
vitsemme? Katso, nyt kuulitte hänen pilkkaamisensa. Miten teistä 
on?» Silloin kaikki sanoivat: »Sinä siis olet Jumalan Poika?» Ja he 
tuomitsivat hänet ja sanoivat: »Hän on vikapää kuolemaan». Ja he 
sylkivät häntä silmille. Ja palvelijat löivät häntä nyrkillä. Ja muuta-
mat heistä peittivät hänen kasvonsa, löivät häntä kasvoille ja sanoi-
vat: »Profetoi meille, Kristus, kuka se on, joka sinua löi». Ja paljon 
muita herjaussanoja he puhuivat häntä vastaan ja paljon muuta ilke-
yttä he osoittivat häntä kohtaan.  

Näin Vapahtajamme sai kansansa ja kirkkonsa johtomiesten ta-
holta osakseen sylkemistä ja kuolemantuomion, kun hän oli sanonut 
ja sen valallaan vahvistanut, että hän on Messias, Kristus. Tämä on 
kerrassaan hirveätä. Mutta hänen tuomionsa on meidän vapautuk-
semme ja hänen sylkemisensä tähden me olemme päässeet likelle 
taivaallisen Isän sydäntä. Ylistys hänelle siitä! 
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Rukoilkaamme. Ollos ylistetty, rakas Vapahtajani, sinä oikea-
mielinen ja vanhurskas, siitä että olet antanut itsesi tuomita, jotta 
minä, väärämielinen ja syntinen, saisin vapauden! Ole ylistetty, ra-
kas Vapahtajani, sinä suloinen Jumalan Poika, siitä että olet alistunut 
syljettäväksi ja häväistäväksi, jotta minä, häpeän ja synnin lapsi, sai-
sin osakseni Jumalan mielisuosion ja Jumalan lasten korkean kunni-
an! Laupias Vapahtajani. Suo, että kärsimisesi sovittava voima olisi 
ylin tietoni ja ainoa uskoni! Aamen. 

 
 
 
 
 
 

Syyttävät sua rikoksista,  
Vaikka tulit maailman  
Niistä vapahtamahan,  
Jotta synnin kantehista  
Minä suuri syntinen  
Saisin päästön iäisen. 
 

Jäsenissäs kärsit vaivan,  
Joudut tuskaan katkeraan,  
Ruumistas kun ruoskitaan  
Rikosteni tähden aivan.  
Minä kaikin jäsenin  
Olen syypää syntihin. 
 

Aarre on nyt veres mulle,  
Kunniani ristis sun.  
Siinä toivo kiusatun,  
Siinä turva vaivatulle.  
Ristis olkoon ainoa  
Rauhan ranta, satama. 
 

Haqvin Spegel – Elias Lönnrot  VK 1938  48:11,12,16. 
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N e l j ä s  p a a s t o n a j a n  s u n n u n t a i  

Kavaltajan loppu 
Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perke-
leen kavalat juonet.  Ef. 6:11. 

 
Perjantaiaamun koittaessa neuvosto kokoontui vielä kerran pääs-

täkseen yksimieliseksi siitä, miten Jeesuksen asia olisi esitettävä 
roomalaiselle maaherralle, Pontius Pilatukselle, sillä tämän oli vah-
vistettava ja pantava täytäntöön jo julistettu kuolemantuomio. Sitten 
Jeesus sidottiin ja vietiin Pontius Pilatuksen luo roomalaiseen kärä-
jätaloon. — Kun tämän näki Juudas, joka oli Jeesuksen kavaltanut, 
katui hän ja toi takaisin ne kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille 
ja vanhimmille ja sanoi: »Minä tein synnin, kun kavalsin viattoman 
veren». Mutta he sanoivat: »Mitä se meihin koskee? Katso itse etee-
si». Ja hän viskasi hopearahat temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja 
hirttäytyi. — Mutta ylipapit ottivat hopearahat ja sanoivat: »Ei ole 
luvallista panna näitä temppelirahastoon, koska ne ovat veren hinta». 
Ja neuvoteltuaan he ostivat niillä savenvalajan pellon muukalaisten 
hautausmaaksi. Sen tähden sitä peltoa vielä tänäkin päivänä kutsu-
taan Veripelloksi. Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetan 
kautta, joka sanoo: »Ja he ottivat ne kolmekymmentä hopearahaa, 
hinnan siitä arvioidusta miehestä, jonka he olivat israelilaisten puo-
lesta arvioineet, ja antoivat ne savenvalajan pellosta, niin kuin Herra 
oli minun kauttani käskenyt» (Matt. 27:9,10). Tällainen oli Jeesuk-
sen kavaltajan hirveä loppu. Epätoivoisena hän meni omaan paik-
kaansa. 

Kristitty! Ole varuillasi, niin ettet suostu mihinkään syntiin! Pue 
yllesi Jumalan koko sota-asu, voidaksesi kestää perkeleen kavalat 
juonet! Ja huomaa, miten hän menettelee! Ensin hän esittää ihmiselle 
synnin suloisena, pienenä, vähäpätöisenä ja kevyenä. Sitten hän kul-
jettaa ihmistä synnistä toiseen, sokaisee hänet ja kovettaa omantun-
non. Ja loppujen lopuksi hän huutaa: »Nyt sinä olet hukassa!» Näin 
hän saattaa ihmisen epätoivoon. Sen tähden, kristitty! Vastusta en-
simmäistä kiusausta! Varustaudu Jumalan sanalla! Ja jos olet joutu-
nut lankeamaan, niin mene heti Jeesuksen luo! Hän ottaa sinut vas-
taan, antaa syntisi anteeksi ja auttaa sinua, niin kuin hän on juhlalli-
sesti luvannut sanassaan.  
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Rukoilkaamme. Rakas Herrani Jeesus! Varjele minua perkeleen 
kavaluudelta. Itse en voi itseäni varjella. Pue ylleni sinun sota-asusi! 
Varusta sieluni sinun sanallasi ja Pyhällä Hengellä ja anna minulle 
näin sinun voimaasi. Kun olen tehnyt syntiä, niin vedä minua puo-
leesi parannuksessa ja uskossa ja anna syntini anteeksi ja täytä sy-
dämeni armosi lohdutuksella. Ja kun viime hetkeni lyö, niin anna 
minulle autuas loppu. Aamen. 

 
 
 
 
 
 
 

Hengelläsi, Herra, meitä  
Holhoo, auta, vahvista,  
Parannukseen johdata,  
Ettei silmäs kyyneleitä  
Täällä enää milloinkaan  
Vuoksemme käy vuotamaan. 
 
Anna meidän oikein käyttää  
Etsikkomme aika tää,  
Ennenkuin se häviää.  
Anna Henkes meille näyttää,  
Mitä vaatii rauhamme,  
Missä pelastuksemme. 
 

Surren tunnen puutteheni,  
Viettelykset maailman,  
Tiedän juonet saatanan,  
Petollisen sydämeni.  
Niistä en saa voittoa  
Voimillani omilla. 
 
Auta, Jeesus, voimallasi  
Aina kilvoittelemaan,  
Nimessäsi voittamaan.  
Niinkuin teit sä huoneessasi,  
Sydämeni puhdista,  
Asunnokses uudista. 
 

Elias Lönnrot  VK 1938  142:3–6.
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M a a n a n t a i  

Kuningas maaherran edessä 
Minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten 
maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, 
joka on totuudesta, kuulee minun ääneni.  Joh. 18:37. 

Oli varhainen aamu, kun neuvoston jäsenet tulivat Jeesuksen 
kanssa palatsin edustalle. Mutta Pilatus oli siellä. Juutalaiset eivät 
menneet sisälle palatsiin, etteivät saastuisi, vaan saattaisivat syödä 
pääsiäislammasta. Niin Pilatus meni ulos heidän luokseen ja sanoi: 
»Mikä syytös ja kanne teillä on tätä miestä vastaan?» He vastasivat: 
»Jos tämä ei olisi pahantekijä, emme olisi antaneet häntä sinun käsii-
si». Niin Pilatus sanoi heille: »Ottakaa te hänet ja tuomitkaa hänet 
lakinne mukaan». Juutalaiset sanoivat hänelle: »Meidän ei ole lupa 
ketään tappaa», sillä Jeesuksen sana oli käyvä toteen, jonka mukaan 
hänet oli annettava pakanain käsiin ja ristiinnaulittava. Sen tähden 
juutalaiset alkoivat syyttää häntä ja sanoivat: »Tämän me olemme 
havainneet villitsevän kansaamme, kieltävän antamasta veroja keisa-
rille ja sanovan itseään Kristukseksi, kuninkaaksi». Niin Pilatus me-
ni taas sisälle palatsiin ja kutsui Jeesuksen ja sanoi hänelle: »Oletko 
sinä juutalaisten kuningas?» Jeesus vastasi hänelle: »Itsestäsikö sen 
sanot, vai ovatko muut sen sinulle minusta sanoneet?» Pilatus vasta-
si: »Olenko minä juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit ovat antaneet 
sinut minun käsiini. Mitä olet tehnyt?» Jeesus vastasi: »Minun ku-
ninkuuteni ei ole tästä maailmasta; jos minun kuninkuuteni olisi täs-
tä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua 
olisi annettu juutalaisten käsiin; mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole 
täältä». Niin Pilatus sanoi hänelle: »Sinä siis kuitenkin olet kunin-
gas?» Jeesus vastasi: »Sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. 
Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että 
minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, 
kuulee minun ääneni». Pilatus sanoi hänelle halveksivasti: »Mikä on 
totuus?» Ja sen sanottuaan hän taas meni ulos juutalaisten luo ja sa-
noi heille: »En minä löydä mitään syytä tässä miehessä». Hän piti 
Jeesusta uskonnollisena haaveilijana, mutta ei kapinoitsijana.  

Totisesti, Jeesus on kuningas! Mutta hänen valtakuntansa ei ole 
tästä maailmasta eikä sellainen kuin ovat tämän maailman valtakun-
nat. Hän perustaa, ylläpitää ja enentää valtakuntaansa,  yksinomaan 
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sanallaan, totuuden sanalla, jonka ytimenä on Jumalan armo. Tämä 
armo on syntynyt Jumalan iankaikkisessa neuvossa, tullut julki ja 
ilmestynyt Jeesuksessa ja julistetaan hänen sanassaan: että hän on 
Jumalan Karitsa, joka kantaa maailman synnin. Ja se, joka on totuu-
desta ja Jumalan vetämänä ottaa vastaan tämän totuuden sanan, hän 
kuulee hengellisillä korvilla Jeesuksen äänen ja sanan ja tulee hänen 
valtakuntaansa ja pysyy siinä täällä ajassa ja siellä iankaikkisesti. 
Oletko sinä totuudesta? 

Rukoilkaamme. Jumala, minun armahtajani. Avaa aina korvani ja 
sydämeni, että tunnen, kuulen ja vastaanotan rakkaan Vapahtajani 
äänen ja armosanan ainoana, autuaaksitekevänä totuutena ja näin 
olen ja pysyn hänen valtakunnassaan, täällä uskossa, mutta siellä 
autuaallisessa näkemisessä. Tätä pyydän sinulta, rakas Isä, Jeesuksen 
Kristuksen tähden. Aamen. 

 
 
 

Kuningas jalo Kristus on,  
Hyvyydessänsä rajaton,  
Hallitsijoista parhain,  
Hän kruununi ja riemuni,  
Siis kiitän häntä hartaasti  
Nyt myöhään sekä varhain.  
Suloiset ovat huulensa,  
Ah, kaunehin on kaikista  
Hän täällä maailmassa,  
Siunattu Jumalassa. 
 

Nyt vyötä, vahva sankari,  
Totuuden miekka vyöllesi,  
Käy, riennä voiton teitä,  
Niin ettei kansaas poljettais,  
Ei vihollinen valtaa sais,  
Jos uhkaakin se meitä.  
On terävät sun nuolesi,  
Kaatuupi kansat allesi,  
Kun sydämiinsä saavat  
Sun nuoltes syvät haavat. 
 

Tuntematon ruotsalainen – Hemminki Maskulainen  VK 1938  169:1,2.
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T i i s t a i  

Herodeksen edessä 
Sinä päivänä Pilatus ja Herodes tulivat ystäviksi keskenään; he oli-
vat näet ennen olleet toistensa vihamiehiä.  Luuk. 23:12. 

Vaikka Pilatus oli julistanut Herran Jeesuksen syyttömäksi, esit-
tivät neuvoston jäsenet yhä kovia syytöksiä häntä vastaan sanoen 
häntä kapinoitsijaksi. Niin Pilatus, joka oli tuonut Jeesuksen muka-
naan ulos juutalaisten nähtäväksi, sanoi tälle, joka kaikkiin näihin 
syytöksiin ei vastannut mitään: »Etkö kuule, kuinka kovasti he sinua 
syyttävät? Etkö vastaa mitään?» Mutta Jeesus ei vastannut yhteen-
kään hänen kysymykseensä, niin että maaherra suuresti ihmetteli. 
Vihdoin juutalaiset sanoivat: »Hän yllyttää kansaa opettaen kaikkial-
la Juudeassa, Galileasta alkaen tänne asti». Mutta kun Pilatus kuuli 
Galileaa mainittavan, kysyi hän, oliko Jeesus galilealainen. Ja saatu-
aan tietää Jeesuksen olevan Galileasta ja siis Herodes Antipaan hal-
lintoalueelta hän lähetti hänet Herodeksen eteen, joka hänkin niinä 
päivinä oli Jerusalemissa. Kun Herodes näki Jeesuksen, ihastui hän 
suuresti; sillä hän oli jo kauan aikaa halunnut nähdä häntä, koska oli 
kuullut hänestä, ja hän toivoi saavansa nähdä häneltä jonkin ihmeen. 
Ja hän teki Jeesukselle monia kysymyksiä; mutta tämä ei vastannut 
hänelle mitään. Ja ylipapit ja kirjanoppineet seisoivat siinä ja syytti-
vät häntä kiivaasti. Mutta Herodes joukkoineen kohteli häntä halvek-
sivasti ja pilkkasi häntä; ja puetettuaan hänet valkoiseen pukuun 
merkiksi siitä, ettei hänkään ollut havainnut Jeesuksessa mitään vaa-
rallista, hän lähetti hänet takaisin Pilatuksen eteen. Sinä päivänä Pi-
latus ja Herodes tulivat ystäviksi keskenään; he olivat näet ennen 
olleet toistensa vihamiehiä. Semmoinen on epäuskoinen maailma: 
kun on kyseessä Jeesuksen vastustaminen, niin katkerimmatkin vi-
holliset yhtyvät ja ovat ystäviä. Siinä asiassa he ymmärtävät toisiaan 
ja ovat yksi sydän ja yksi sielu. Mutta sinä, kristitty, asetu Jeesuksen 
puolelle, vaikka koko maailma olisi häntä vastaan, sillä hänessä on 
iankaikkinen autuutemme. 

Rukoilkaamme. Oi, Herra Jeesus, miten halveksiikaan sinua 
maailma! Kuinka liittoutuvatkaan sinua vastaan nekin, jotka muuten 
ovat keskenään vihollisia! Vedä kuitenkin minua luoksesi sanallasi 
ja Pyhällä Hengelläsi, että pysyisin luonasi kaikesta maailman pil-
kasta ja halveksimisesta huolimatta. Sinähän annat minun myös ker-
ran nähdä kirkkautesi ja päästä siitä osalliseksi. Aamen. 
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K e s k i v i i k k o  

Vie pois tämä, mutta päästä meille Barabbas! 
Luuk. 23:18. 

Pilatus kutsui nyt kokoon ylipapit ja hallitusmiehet ja kansan ja 
sanoi heille: »Te olette tuoneet minulle tämän miehen kansan yllyttä-
jänä; ja katso, minä olen teidän läsnä ollessanne häntä tutkinut enkä 
ole havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään, mistä te häntä syy-
tätte, eikä Herodeskaan, sillä hän lähetti hänet takaisin meille; ja kat-
so, hän ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsee kuoleman. Kuritettuani 
häntä minä siis hänet päästän». Mutta he eivät tyytyneet tähän. Sil-
loin tapahtui jotakin. Pilatuksella nimittäin oli sellainen tapa, että 
hän pääsiäisjuhlan aikana päästi heille yhden vangin irti, sen, jota he 
anoivat. Hänellä oli silloin sangen kuuluisa vanki, joka oli pahante-
kijä ja murhaaja, nimeltä Barabbas, joka oli kaupungissa sattuneessa 
kapinassa tehnyt murhan. Ja juuri nyt lähetystö tuli kansan puolesta 
pyytämään Pilatukselta, että hän tekisi heille, niin kuin hänen tapan-
sa oli. Pilatus käytti hyväkseen tätä tilaisuutta ja sanoi kokoontuneel-
le kansalle: »Te olette tottuneet siihen, että minä päästän teille yhden 
vangin irti pääsiäisenä. Kummanko tahdotte, että minä päästän, Ba-
rabbaanko vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi?» Sillä hän tiesi 
hyvin, että ylipapit olivat kateudesta antaneet Jeesuksen hänen kä-
siinsä ja ajatteli varmaan, että kansa pyytäisi Jeesusta. Kun hän nyt 
istui tuomarinistuimella ja odotti kansan vastausta, lähetti hänen 
vaimonsa hänelle sanan: »Älä puutu siihen vanhurskaaseen mieheen, 
sillä minä olen tänä yönä unessa paljon kärsinyt hänen tähtensä». — 
Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta, 
mutta surmauttamaan Jeesuksen. — Ja nyt Pilatus kysyi heiltä: 
»Kummanko näistä kahdesta tahdotte, että minä teille päästän?» Sil-
loin koko joukko huusi: »Vie pois tämä, mutta päästä meille Barab-
bas!» Voi tuota sokeaa, mieletöntä, oikukasta kansaa! Kuitenkin: 
näetkö jälleen kaikessa tässä synnissä Jumalan vallitsevan käden? 
Jeesushan oli annettava alttiiksi kuolemaan, jotta me, pahantekijät, 
saisimme vapauden. 

Rukoilkaamme. Armollinen Jumala. Sanasi turviin minä pakenen 
ja etsin siitä pelastustani, sillä se osoittaa, että rakas, vanhurskas 
Poikasi, on annettu kuolemaan ja että me, pahantekijät, saamme hä-
nen tähtensä vapauden. Suo minun lujasti pysyä tässä uskossa, jotten 
koskaan peljästyisi enkä menettäisi rohkeuttani, sillä sinä itse tarjoat 
minulle tämän uskon, jotta sen kautta olisin edessäsi vanhurskas ja 
autuas. Aamen. 
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T o r s t a i  

Katso ihmistä!  
Joh. 19:5. 

Kun kansan suusta oli kajahtanut tuo kolkko huuto: »Vie pois 
tämä, mutta päästä meille Barabbas!», puhui Pilatus taas heille, kos-
ka tahtoi päästää Jeesuksen, sanoen: »Mitä minun sitten on tehtävä 
Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?» He huusivat uudestaan: 
»Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse hänet!» Niin hän puhui heille kol-
mannen kerran: »Mitä pahaa hän sitten on tehnyt? En ole havainnut 
hänessä mitään, mistä hän ansaitsisi kuoleman. Kuritettuani häntä 
minä siis hänet päästän». Mutta he huusivat vielä enemmän: »Ris-
tiinnaulitse hänet!» Ja he ahdistivat häntä suurilla huudoilla, vaatien 
Jeesusta ristiinnaulittavaksi. Ja heidän ja ylipappien huudot pääsivät 
voitolle. Silloin Pilatus ruoskitti Jeesuksen. Kun Jeesus oli ruoskittu, 
veivät maaherran sotamiehet hänet sisälle palatsiin ja kutsuivat koko 
sotilasjoukon kokoon, riisuivat hänet ja panivat hänen päälleen 
purppuraisen viitan ja väänsivät kruunun orjantappuroista, panivat 
sen hänen päähänsä, antoivat ruo’on hänen oikeaan käteensä, polvis-
tuivat hänen eteensä, pilkkasivat häntä, alkoivat tervehtiä häntä ja 
sanoivat: »Terve, juutalaisten kuningas!» Ja he antoivat hänelle kor-
vapuusteja, sylkivät häntä, ottivat ruo’on ja löivät häntä päähän, las-
keutuivat polvilleen hänen eteensä ja kumarsivat häntä. — Silloin 
Pilatus meni taas ulos ja sanoi juutalaisille: »Katso, minä tuon hänet 
ulos teille, tietääksenne, etten minä löydä hänessä yhtään syytä». 
Niin Jeesus tuli ulos, orjantappurakruunu päässään ja purppurainen 
vaippa yllään. Ja Pilatus sanoi heille: »Katso ihmistä!» 

Katso sinäkin Jeesusta, kun hän tässä esiintyy vaivojen alaisena 
ja häväistynä! Ja samalla kun inhimillisesti häntä säälit, niin ajattele 
tätä asiaa syvällisemmin ja vakavammin. Muista, että Vapahtajasi, 
Jumalan iankaikkisen Pojan, täytyi kärsiä tämä kaikki, jotta hän lu-
nastaisi sinut. Ja huomaa, miten pyhä, ankara, järkähtämätön ja 
muuttumaton on Jumalan vanhurskaus, koska se voidaan tyydyttää 
vain tällä tavalla. Ajattele, miten kävisi sinun, syntisen, jos sinulla ei 
olisi Jeesusta. Mutta kun tällä tapaa katsot Jeesusta, niin päätä myös 
aivan lujasti — asiahan on tosi ja autuaallinen —, että olet lunastettu 
ja että saat odottaa Jumalalta pelkkää rakkautta ja hyvyyttä ajassa ja 
iankaikkisuudessa. 

25.3. 



Viides paastonajan viikko 

 191 

 
 
 
 

Rukoilkaamme.  Minä kiitän sinua, Herra Jeesus siitä, että olet 
asettunut vastaamaan puolestani Jumalan vanhurskauden edessä. 
Sinä olet kärsinyt puolestani, mitä minä olen synneilläni ansainnut. 
Sinä olet täydellisesti täyttänyt Jumalan vanhurskauden vaatimukset. 
Sinä olet hankkinut minulle taivaallisen Isäni mielisuosion. Auta 
minua, Herra Jeesus, pakenemaan sinun verisen ansiosi turviin ja 
siihen luottamaan ja aina sinussa olemaan. Suo minun aina katsella 
sinua uskossa ja näin omistaa sinun lunastuksesi. Aamen. 

 
 
 
 
 
 

Oi rakkain Jeesukseni,  
Piinattu, verinen,  
Mun särkyy sydämeni,  
Kun tuskaas muistelen.  
Sua taivaan kunnialla  
Ylhäällä palveltiin,  
Nyt orjantappuralla  
Pääs pyhä kruunattiin. 
 

Ah, kuinka, Herra taivaan,  
Säikähtyy sieluni,  
Kun kärsimääsi vaivaan  
On syynä syntini.  
Mä synnin, kuolon orja  
Vain vihaa ansaitsin,  
Vaan ristis kautta, kurja,  
Sain armon kuitenkin. 
 

Mua saata, Paimeneni,  
Taas omaan laumaasi.  
Suo, armolähteheni,  
Kuin ennen lahjasi.  
Suloista taivaan mannaa  
Soi Henkes sanassas,  
Näin vieläkin sä anna,  
Oi Herra laupias. 
 

Arnulf Louvainilainen – Paul Gerhardt – Julius Krohn  VK 1938  63:1-3. 
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P e r j a n t a i  

Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse!  
Joh. 19:6. 

Pilatus oli erehtynyt luullessaan voivansa tyydyttää kansan mie-
len antamalla ruoskia Jeesusta. Kun nimittäin ylipapit ja käskyläiset 
näkivät Jeesuksen, huusivat he: »Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse!» 
Pilatus sanoi: »Ottakaa te hänet ja ristiinnaulitkaa, sillä minä en löy-
dä hänessä mitään syytä». Juutalaiset vastasivat hänelle: »Meillä on 
laki, ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, koska hän on tehnyt it-
sensä Jumalan Pojaksi». Kun Pilatus kuuli tämän sanan, pelkäsi hän 
vielä enemmän antaa Jeesusta surmattavaksi. Ja hän otti hänet mu-
kaansa palatsiin ja sanoi hänelle: »Mistä sinä olet?» Mutta Jeesus ei 
hänelle vastannut. Silloin Pilatus sanoi hänelle: »Etkö puhu minulle? 
Etkö tiedä, että minulla on valta sinut päästää ja minulla on valta 
sinut ristiinnaulita?» Jeesus vastasi: »Sinulla ei olisi mitään valtaa 
minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Sen tähden on sen 
synti suurempi, joka jätti minut sinun käsiisi». Ja nyt Pilatus koetti 
täydellä todella päästää hänet irti. Mutta juutalaiset pysyivät vaati-
muksessaan, että Jeesus oli ristiinnaulittava. Ja myös Jumalan päätös 
pysyi kohdallaan: Jeesus oli ristiinnaulittava. Ja Jeesuksen lausuma 
ennustus, samoin myös profeettojen ennustukset oli toteutuva: hän 
oli ristiinnaulittava. Pilatus, joskin häpeällisesti syyllisenä, toimi 
tässä vain Jumalan apulaisena. Ja juutalaiset, jotka olivat jättäneet 
Jeesuksen hänelle, olivat vain Jumalan välikappaleita, vaikkakin pal-
jon syyllisempiä kuin tuo sokea pakana. Ja tuo huutava ja meluava 
kansanjoukko, joka myös raskaasti rikkoi, toisti vain profeetan lau-
suman Jumalan suuren, käsittämättömän armahdushuudon: »Heräjä, 
miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vas-
taan! Lyö paimenta!» (Sak. 13:7). Sillä Jumala tahtoi antaa ainosyn-
tyisen Poikansa häpeälliseen ristinkuolemaan meidän lunastuksek-
semme. 

Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, laupias Jumala ja Isä, siitä,  
ettet ole säästänyt omaa Poikaasi, vaan olet antanut hänet alttiiksi 
kaikkien meidän edestämme, jotta hän kärsisi häpeällisen ristin-
kuoleman meidän edestämme ja meidän lunastukseksemme. Miten 
armorikas on sinun neuvosi, miten armollinen sinun tekosi! Miten 
vakaasti sinä tahdotkaan, että minä ja muut ihmiset pelastuisivat! 
Minä rukoilen sinua: anna minulle Pyhän Henkesi voimaa, että to-
della uskoisin sinun ihmeelliseen armoosi, siihen turvaisin ja saisin 
sitä iäti nauttia. Aamen. 

26.3. 
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L a u a n t a i  

Tulkoon hänen verensä meidän päällemme  
ja lastemme päälle! Matt. 27:25. 

Kuten olemme nähneet, koetti Pilatus päästää Jeesuksen irti. 
Mutta juutalaiset huusivat vihdoin: »Jos päästät hänet, et ole keisarin 
ystävä; jokainen, joka tekee itsensä kuninkaaksi, asettuu keisaria 
vastaan». Kun Pilatus kuuli nämä sanat, antoi hän viedä Jeesuksen 
ulos ja istui tuomarinistuimelle, paikalle, jonka nimi on Litostroton, 
hebreaksi Gabbata. Silloin oli juutalaisten valmistuspäivä, suuren 
pääsiäisen aatto noin klo 6 aamulla. Ja Pilatus sanoi juutalaisille: 
»Katso, teidän kuninkaanne!» Mutta he huusivat: »Vie pois, vie pois, 
ristiinnaulitse hänet!» Pilatus sanoi heille: »Onko minun ristiin-
naulittava teidän kuninkaanne?» Ylipapit vastasivat: »Ei meillä ole 
kuningasta, vaan keisari». Ja kun Pilatus näki, ettei mikään auttanut, 
vaan että meteli yhä yltyi, tahtoi hän tehdä kansalle mieliksi ja tuo-
mitsi heidän vaatimuksensa täytettäväksi. Ja hän otti vettä ja pesi 
kätensä kansan nähden ja sanoi: »Viaton olen minä tämän miehen 
vereen; Katsokaa itse eteenne!» Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: 
»Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme 
päälle!» Silloin hän päästi heille Barabbaan, jota he vaativat ja joka 
oli vangittu kapinan ja murhan tähden; mutta ruoskitun ja häväistyn 
Jeesuksen hän antoi alttiiksi heidän tahdolleen luovuttaen hänet ris-
tiinnaulittavaksi. 

Hirvittävä on tuo juutalaisten sana: »Tulkoon hänen verensä 
meidän päällemme ja meidän lastemme päälle!» Heidän toivomuk-
sensa on toteutunut: Jumalan koston päivät ovat tulleet. Jerusalem on 
hävitetty. Juutalaiset ovat hajotetut kaikkien kansojen keskuuteen ja 
lakanneet olemasta Jumalan omaisuuskansa. Heidän kasvoistaan ku-
vastuu Jumalan oikeudenmukaisuus ja ankaruus. Mutta usko selittää 
juutalaisten ilkeän sanan toisin ja sanoo: niin, Herra Jeesus, sinun 
veresi, sovituksen veri tulkoon meidän päällemme ja meidän las-
temme päälle! Ja siihenkin Jumala lausuu aamenensa. 

Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, Herra Jeesus Kristus siitä, et-
tä olet verelläsi ja kuolemallasi sovittanut maailman synnit ja mi-
nunkin syntini, aikaansaanut täydellisen sovinnon Jumalan kanssa ja 
näin tehnyt koko maailman Jumalan edessä vanhurskaaksi ja otolli-
seksi. Minä rukoilen sinua, tosi ihminen ja tosi Jumala, Herrani ja 
Vapahtajani, että vaikuttaisit minussa elävän uskon, jotta minä, köy-
hä syntinen, omistaisin itselleni veresi ja kuolemasi ja niin pelastui-
sin. Aamen. 

27.3. 
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V i i d e s  p a a s t o n a j a n  s u n n u n t a i  

Naiset valittavat Jeesusta 
Ja he valittavat häntä, niin kuin valitetaan ainokaista.   Sak. 12:10. 

Nyt sotamiehet päällikkönsä käskyä seuraten ottivat Jeesuksen, 
riisuivat häneltä häpeävaipan ja pukivat hänet hänen omiin vaattei-
siinsa ja veivät pois ristiinnaulitakseen hänet; ja hän kantoi ristiänsä. 
Varmaan hän matkan kestäessä lyyhistyi kokoon ristinsä alle. Mutta 
he kohtasivat ohikulkevan miehen, Simonin, joka tuli vainiolta. Hän 
oli Kyrenestä, Afrikasta, ja Raamatussa myöhemmin mainittujen 
kristittyjen, Aleksanderin ja Rufuksen isä. Hänet he pakottivat kan-
tamaan hänen ristiänsä; hänen olalleen he panivat ristin kannettavak-
si Jeesuksen jäljessä. Ja häntä seurasi suuri joukko kansaa, myös 
naisia, jotka valittivat ja itkivät häntä. Niin Jeesus kääntyi heihin ja 
sanoi: »Jerusalemin tyttäret, älkää minua itkekö, vaan itkekää itseän-
ne ja lapsianne. Sillä katso päivät tulevat, jolloin sanotaan: 'Autuaita 
ovat hedelmättömät ja ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet ja rin-
nat, jotka eivät ole imettäneet'. Silloin ruvetaan sanomaan vuorille: 
'Langetkaa meidän päällemme' ja kukkuloille: 'Peittäkää meidät'. Sil-
lä jos tämä tehdään tuoreelle puulle, mitä sitten kuivalle tapahtuu?»  

Näillä sanoilla Herra Jeesus ennusti suurta ja hirvittävää tuomio-
ta, joka oli tuleva kuivan Juudan kansan osaksi sen tähden, että se 
hylkäsi hänet, Vapahtajan, joka oli tuore vesa. Eikä hän halunnut 
inhimillisen liikutuksen kyyneleitä, vaan parannuksen kyyneleitä. 
Parannuksen kyyneleet johtuvat siitä, että uskon kautta tunnetaan, 
että Herra Jeesus on meidän puolestamme kantanut syntimme ja ran-
gaistuksemme. Ne ovat siis kyyneleitä, joihin sisältyy katuvan murhe 
ja uskovan kiitos. Sellaisista kyyneleistä profeetta sanoo ennustaen: 
»Ja he valittavat häntä, niin kuin valitetaan ainokaista». Jumala suo-
koon meille armon Hengen ja rukouksen Hengen, jotta me sillä ta-
valla Jeesusta katselemme ja sillä tavalla häntä valitamme! 

 
Rukoilkaamme. Oi, Herra Jeesus, Vapahtajani. Itsestäni en mi-

tenkään kykene enkä pysty oikein ja hyödyllisesti miettimään sinun 
pyhää kärsimistäsi. Sen tähden rukoilen sinua: armahda minua ja 
anna minulle armon rukouksen Henki tunteakseni, että sinä olet kär-
sinyt syntieni tähden lunastaaksesi minut niistä ja tehdäksesi minut 
Jumalan edessä vanhurskaaksi ja autuaaksi. Suo, että myös todella 
suren syntejäni, mutta korkealla äänellä kiitän sinua, joka niin armol-
lisesti olet minut lunastanut. Aamen. 

28.3. 
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Kauheasti ruumistasi  
Annoit piestä, haavoittaa.  
Verelläsi, haavoillasi  
Minut tahdoit parantaa.  
Sinä kannoit kirouksen,  
Että saisin siunauksen.  
Sulle, Jeesus, iäisen  
Annan siitä kiitoksen. 
 
Orjantappuroista sulle  
Kruunu päähän sidottiin,  
Valtikaksi pilkatulle  
Ruoko käteen annettiin,  
Jotta kunniaas mun saisit,  
Taivaan kruunuin kaunistaisit. 
Sulle, Jeesus, iäisen  
Annan siitä kiitoksen.  
 

Itseäsi syyttää annoit  
Syyttömänä vaieten,  
Velkani ja syyni kannoit  
Ristinpuussa riippuen.  
Kärsit suuren ahdistuksen,  
Jotta saisin lohdutuksen.  
Sulle, Jeesus, iäisen  
Annan siitä kiitoksen. 
 
Vaivain kaikkein hirmuisuuden  
Kannoit kärsiväisesti,  
Maistoit kuolon katkeruuden  
Maksaissas mun velkaani.  
Kivuista mun päästääksesi,  
Otit kivut itsellesi.  
Sulle, Jeesus, iäisen  
Annan siitä kiitoksen.  
 

Sisun ylpeilevän, tuiman,  
Sovitti sun nöyryytes.  
Kuolos voitti kuolon voiman, 
Avas mulle autuutes.  
Pilkkas, ristis, Auttajani,  
On mun kirkas kunniani.  
Sulle, Jeesus, iäisen  
Annan siitä kiitoksen. 
 

Ernst Christoph Homburg – Erik Cajanus  VK 1938  57:3–7.
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M a a n a n t a i  

Ristiinnaulitseminen ja  
Jeesuksen ensimmäinen sana ristillä 

Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.  Luuk. 23:34. 

 
Myös kaksi muuta, kaksi pahantekijää, vietiin hänen kanssaan 

surmattavaksi. Ja he veivät Jeesuksen paikalle, jonka nimi on hebre-
aksi Golgata, se on suomeksi: pääkallonpaikka; se oli teloituspaikka, 
eräs kukkula likellä Jerusalemia. Ja he tarjosivat hänelle juotavaksi 
etikkaa eli mirhalla sekoitettua viiniä huumatakseen häntä jonkin 
verran, mutta maistettuaan hän ei tahtonut sitä juoda. Ja he ristiin-
naulitsivat hänet siellä ja kaksi pahantekijää hänen kanssansa, toisen 
hänen oikealle ja toisen hänen vasemmalle puolellensa, mutta Jee-
suksen keskelle. Ja niin kävi toteen se kirjoitus joka sanoo: »Ja hänet 
luettiin pahantekijäin joukkoon». Ja oli juutalaisten ajanlaskun mu-
kaan kolmas hetki — noin kello yhdeksän aamulla —, kun he hänet 
ristiinnaulitsivat. Mutta Jeesus sanoi: »Isä, anna heille anteeksi, sillä 
he eivät tiedä, mitä he tekevät».  

Tämä oli Jeesuksen ensimmäinen ajatus, hänen ensimmäinen sa-
nansa, hänen rukouksensa ristillä: »Isä anna heille anteeksi!» Tämä-
hän olikin se varsinainen asia, jonka tähden hän niin alttiisti meni 
ristinkuolemaan: hän tahtoi hankkia meille, syntisille, syntien an-
teeksiantamuksen ja tehdä meidät autuaiksi. Tämä rukous koskee siis 
meitä jokaista. Se koski myös hänen ristiinnaulitsijoitansa. Ja oikea-
na puolustajanamme Isän tykönä hän lisäsi vielä nuo lempeät sanat: 
»He eivät tiedä, mitä he tekevät». Sotamiehet, nuo sokeat pakanat, 
eivät tunteneet häntä eivätkä tienneet, minkä hirveän synnin he teki-
vät. Myöskään kansanjoukko, vieläpä useat hallitusmiehistä eivät 
olleet paatuneita, vaan he tekivät tekonsa tietämättömyydestä, epä-
uskon aiheuttamasta tietämättömyydestä. Oi, Isä. Anna heille an-
teeksi; älä rankaise heitä verekseltä teolta; käännä heidät, vedä heitä 
minun luokseni, jotta minun kuolemani tuottaisi elämän heillekin! 
Katso, he ovat sokeita. Aukaise heidän silmänsä sinun terveelliseen 
tuntemiseesi! Tämä oli Jeesuksen rukous. — Mutta se, joka tietoises-
ti itsensä paaduttaen asettuu Jeesusta vastaan, menettää tämän esiru-
kouksen ja on kadotettu. 

29.3. 
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Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, Herra Jeesus, rististäsi, jonka 
kautta olen lunastettu. Minä kiitän sinua esirukouksestasi, jonka vai-
kutuksesta olen saatettu kääntymykseen. Minä kiitän sinua rakkau-
destasi, jolla niin suuresti rakastat minua, syntistä, ja uskossa vedät 
minua puoleesi. Minä kiitän sinua siitä, että olet hankkinut minulle 
syntien anteeksiantamuksen ja sen minulle rukoillut ja antanut ja 
omistanut. Rakas Vapahtaja. Rukoile jatkuvasti minun puolestani, 
että säilyisin uskossa sinuun ja pelastuisin. Sen sinä olet totisesti 
tekevä. Aamen. 

 
 
 
 

Rakkauden, armon lähde  
Jeesus ompi pohjaton.  
Ken ois kuollut synnin tähden,  
Niinkuin Jeesus kuollut on!  
Ken ois eestä pilkkaajainsa,  
Vainoojainsa, murhaajainsa  
Käynyt kovaan kuolohon! 
 
Jeesus on sen yksin tehnyt,  
Yksin hän, ei kukaan muu.  
Hän on vaivat, tuskat nähnyt,  
Joit' ei kertoa voi suu.  
Nöyränä hän kaiken kantoi,  
Nöyränä hän henkens' antoi,  
Vuoteenansa ristinpuu. 
 

Minkätähden kaiken vaivan  
Jeesus kärsinyt on niin?  
Rakkaudestansa aivan  
Meihin, kurjiin syntisiin.  
Jeesus astui kuolon vaivaan  
Avatakseen meille taivaan.  
Meidän tähden kärsi niin. 
 
Armo kuuluu sulle juuri,  
Sulle, raukka, kurjinkin,  
Vaikka rintaas tuska suuri  
Kaivaa liekein polttavin.  
Kaikkein synnit Jeesus kantoi,  
Kaikkein tähden itsens' antoi  
Ristiin, kärsimyksihin. 
 

Simo Korpela  VK 1938  68:1–3,5. 
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T i i s t a i  

Ristin päällekirjoitus 
Jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat.  Luuk. 19:40. 

Pilatus kirjoitti päällekirjoituksen, josta näkyi, mistä syystä Jee-
sus oli tuomittu kuolemaan, ja kiinnitti sen ristiin hänen päänsä ylä-
puolelle. Se oli tällainen: »Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kunin-
gas». Tämän päällekirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paik-
ka, jossa Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia; ja se oli kir-
joitettu hebreaksi, kreikaksi ja latinaksi. Niin juutalaisten ylipapit 
sanoivat Pilatukselle: »Älä kirjoita: 'Juutalaisten kuningas', vaan että 
hän on sanonut: 'Minä olen juutalaisten kuningas'.» Pilatus vastasi: 
»Minkä minä kirjoitin, sen minä kirjoitin». — Kun sotamiehet olivat 
ristiinnaulinneet Jeesuksen, ottivat he hänen vaatteensa ja jakoivat 
ne neljään osaan, kullekin sotamiehelle osansa, sekä ihokkaan. Mutta 
ihokas oli saumaton, kauttaaltaan ylhäältä asti kudottu. Sen tähden 
he sanoivat toisillensa: »Älkäämme leikatko sitä rikki vaan heittä-
käämme siitä arpaa, kenen se on oleva»; että tämä kirjoitus kävisi 
toteen: »He jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun 
puvustani arpaa» (Ps. 22:19). Ja he istuivat siinä ja vartioivat osaan-
sa. Näin tekivät sotamiehet. Ja kansa seisoi ja katseli. 

Eikö kansanjoukosta noussut edes yksi ääni Jeesusta tunnusta-
maan? Ei. Eikö hänen opetuslastensakaan keskuudesta? Ei, sillä he 
olivat melkein kaikki pakosalla. Silloin täytyi kivien huutaa. Juma-
lattoman Pilatuksen kirjoittama päällekirjoitus saarnasi kolmella kie-
lellä, että Jeesus on Vapahtaja, sillä »juutalaisten kuningas» oli Mes-
siaan, Kristuksen, Vapahtajan yleisesti tunnettu nimitys. Ja nuo pa-
kanalliset sotamiehet, jotka jakoivat keskenänsä Jeesuksen vaatteet 
ja heittivät hänen puvustaan arpaa, täyttivät silminnähtävästi tuon 
suuren ja ihanan ennustuksen Messiaan ristiinnaulitsemisesta, joka 
oli ja on yhä luettavana 22. psalmissa. Oi, kristitty! Avaa sydämesi ja 
suusi ja tunnusta Jeesus, Ristiinnaulittu, Vapahtajaksesi! 

Rukoilkaamme. Auta minua, rakas Vapahtajani, etten minä pa-
kene ristisi pilkkaa! Auta minua, että minä ääneen, vapaasti ja avoi-
mesti tunnustan sinut rakkaaksi Vapahtajakseni, koko maailman ai-
noaksi Vapahtajaksi! Ethän sinä ole kammonnut pilkkaa etkä kuole-
maa lunastaessasi minut! Sinähän tahdot tunnustaa minut, viheliäi-
sen syntisen, omaisuudeksesi Isäsi ja kaikkien pyhien enkelien edes-
sä! Niin tuota siis Jeesus, Vapahtajani, minussa niiden huulten he-
delmää, jotka sinun nimeäsi tunnustavat! Aamen. 

30.3. 
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K e s k i v i i k k o  

Herra muistaa meitä. 
Ps. 115:12. 

Jeesuksen ristin ääressä seisoi hänen äitinsä. Ei ole tarvis sanoa, 
millainen miekka nyt kävi hänen sielunsa läpi. Ja siinä seisoi Maria, 
Kloopaan vaimo ja Maria Magdaleena. Myös Johannes seisoi siinä. 
Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seiso-
van siinä vieressä, sanoi hän äidillensä: »Vaimo, katso poikasi!» Sit-
ten hän sanoi opetuslapselle: »Katso, äitisi;» Ja siitä hetkestä opetus-
lapsi otti hänet kotiinsa. — Keskellä kärsimystään ja kuolemaansa 
Vapahtaja ei kuitenkaan unohtanut köyhää äitiään. Hän muisti häntä 
ja huolehti hänestä. Ottakoot lapset, joilla on iäkkäät ja turvattomat 
vanhemmat, tässä suhteessa oppia rakkaasta Vapahtajasta! Mutta 
mitä sanoikaan Vapahtajamme kerran? Hän sanoi: »Kuka on minun 
äitini, ja ketkä ovat minun veljeni?» Ja katsellen ympärilleen opetus-
lapsiinsa, jotka istuivat hänen ympärillään, hän sanoi: »Katso, minun 
äitini ja veljeni! Sillä joka tekee Jumalan tahdon, se on minun velje-
ni ja sisareni ja äitini», Mark. 3:33–35. Meitä, jotka Jumalan tahdon 
mukaan uskomme häneen ja olemme hänen omiaan ja häntä seu-
raamme, meitä hän kutsuu veljikseen ja sisarikseen ja äideikseen. Ja 
meitä hän muistaa. »Herra muistaa meitä». Hän muistaa meitä aivan 
rakkaasti, kun me olemme hädässä, ja hän pitää meistä huolen. 

»Häväistynä, kärsimysten alla  
Hän rakkaast' syntisiä muistelee. 
Niin nytkin iloss' Isän oikealla  
Hän lempeästi heitä kohtelee». 

Lohduttakoon kukin itseään tällä ja heittäköön kaikki murheensa 
hänen päällensä! 

 
Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Sinun rakastava Vapahtajan sydä-

mesi muistaa myös minua. Sen minä tiedän, siitä iloitsen ja sillä it-
seäni lohdutan. Siitä myös sinua kiitän. Sinä muistat meitä ja siunaat 
meitä, sekä pieniä että suuria. Vaikka menettäisimme kaiken, emme 
kuitenkaan menetä sinua. Auta minua, Herra Jeesus, että olisin ja 
pysyisin sinun omanasi. Silloin on kaikki hyvin ajassa ja iankaikki-
suudessa. Auta myös, että minä, joka olen sinun omasi, pidän toisia 
kristittyjäsi veljinäni ja sisarinani ja isinäni ja äiteinäni ja autan heitä 
parhaan kykyni mukaan, kun he apuani tarvitsevat ja näin seuraan 
sinun tahtoasi, rakas Vapahtajani. Aamen. 

31.3. 
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T o r s t a i  

Ristiinnaulittua pilkataan 
Mutta minä olen mato enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hyl-
ky. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suu-
tansa, nyökyttävät ilkkuen päätään: »Jätä asiasi Herran haltuun. — 
Hän vapahtakoon hänet, hän pelastakoon hänet, koska on häneen 
mielistynyt.»  Ps. 22:7–9. 

 
Näin Herramme Kristus ennusti kärsimisestään Daavidin kautta. 

Katso, miten se on täyttynyt! Ne, jotka kulkivat hänen ristinsä ohitse, 
herjasivat häntä, nyökyttivät päätään ja sanoivat: »Voi sinua, joka 
hajotat maahan Jumalan temppelin ja kolmessa päivässä sen raken-
nat, auta itseäsi, jos olet Jumalan Poika ja astu alas ristiltä!» Samoin 
ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat pilkkasivat häntä kansan 
kanssa ja sanoivat: »Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Jos 
hän on Kristus, Israelin kuningas, Jumalan valittu, niin auttakoon 
itseään ja astukoon alas ristiltä, että näemme sen ja uskomme hä-
neen. Hän on luottanut Jumalaan, vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos 
on häneen mielistynyt; sillä hän on sanonut: 'Minä olen Jumalan 
Poika'.» Samaten herjasivat häntä pahantekijätkin, jotka olivat hänen 
kanssaan ristiinnaulitut, ja pilkkasivat häntä. Myös sotamiehet pilk-
kasivat häntä, menivät hänen luoksensa ja tarjosivat hänelle hapan-
viiniä ja sanoivat: »Jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin auta it-
seäsi!» —  

Näin tuo vanhurskas katkerasti kärsiessään sai runsaasti osak-
seen ivaa ja pilkkaa joka taholta. Sen hän on kärsinyt meidän täh-
temme. Ja me, syntiset, saamme nyt kuulla vain Jumalan ystävällisiä 
tervehdyksiä ja pääsemme hänen luokseen kunniaan. Ja nyt kun vielä 
olemme armonajassa, niin tunnustakaamme vapaasti Jeesuksen ni-
meä ja kantakaamme kärsivällisesti hänen häväistystään, hänen, jota 
maailma jatkuvasti pilkkaa. Auttakoon hän meitä tässä ahdistukses-
sa! 

 Rukoilkaamme. Herra Jeesus! Se häpeä, jonka minä, viheliäinen 
syntinen, olen ansainnut, on tullut sinun osaksesi, sillä sinä olet kan-
tanut syntini. Ja se korkea kunnia ja kirkkaus, joka kuuluu yksin si-
nulle, on oleva minun osani. Ole ylistetty sellaisesta armosta! Auta 
minua, että uskossa siihen tarttuisin ja siinä pysyisin. Ja anna minul-
le Pyhä Henkesi, että vapaasti asettuisin sinun puolellesi ja mielellä-
ni kantaisin sinun häväistystäsi, sinä ainoa autuuteni. Aamen. 

 

1.4. 
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Oi Jeesus, lähde autuuden,  
Mun elämäni iäinen,  
Sä kärsit ristinkuoleman  
Mun edestäni katkeran. 
 
Sä kärsit kaiken vaivani,  
Mun tuskani ja haavani.  
Mun tähteni oot tuomittu,  
Vuoks syntieni suomittu. 
 
Mun tähteni sua piinattiin,  
Häväistihin ja pilkattiin.  
Mun puolestani kuolit sä,  
Ett' elämähän jäisin mä. 
 
Sun mikä saattoi kärsimään  
Viattomana kaiken tään?  
Sä teit sen laupeudesta,  
Sulasta rakkaudesta. 
 
Kun ihmisparkain hukkuvan  
Näit kuolemaan ja tuskahan,  
Et sitä voinut katsoa,  
Siis meille armos annoit sa. 
 
Sä täytit, Jeesus, raskaan työs,  
Nyt kääntynyt on meihin myös  
Sun kärsimykses kautta jo  
Sun Isäs mielisuosio. 
 

Siis nöyrimmän nyt kiitoksen  
Mä sulle annan, Armoinen,  
Kun ristinkuolemallasi  
Sä maksoit syntivelkani. 
 
Mun pysyä suo sinussa,  
Uskossa, rakkaudessa,  
Sun tietäs aina vaeltaa,  
Sun askeleitas noudattaa.  
 
Kun synti syttyy mieleeni  
Ja synkentää mun sieluni,  
Suo silloin ristis juurella  
Sun kuolemaas mun muistella. 
 
Sun ristis olkoon ainoa  
Tienviittaajani matkalla,  
Ain aurinkona päivällä  
Ja yöllä kuuna, tähtenä.  
 
Se oikealle ohjatkoon,  
Pois harhateiltä johtakoon,  
Maailma ettei eksytä,  
Pois tyköäsi viehätä. 
 
Se olkoon turva tuskissa,  
Varustus vahva vaaroissa,  
Mun eläissäni iloni  
Ja kuollessakin toivoni. 
 

Elias Lönnrot  VK 1938  52:1–12. 



Kuudes paastonajan viikko 

 202 

 
P e r j a n t a i  

Jeesus kutsuu ryövärin 
Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman mi-
nun kanssani paratiisissa. Luuk. 23:43. 

 

Toinen Jeesuksen kanssa ristiinnaulituista pahantekijöistä herjasi 
häntä jatkuvasti ja sanoi: »Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja mei-
tä». Mutta toisessa pahantekijässä oli tapahtunut suuri muutos. Hän 
nuhteli rikostoveriaan ja sanoi: »Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, 
joka olet saman rangaistuksen alainen? Me tosin kärsimme oikeuden 
mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat; mutta 
tämä ei ole mitään pahaa tehnyt». Ja hän sanoi Jeesukselle. »Jeesus, 
muista minua, kun tulet valtakuntaasi». Niin Jeesus sanoi hänelle: 
»Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman mi-
nun kanssani paratiisissa».  

Mikä ihana sana Vapahtajan suusta! Se osoittaa, että Jeesus ottaa 
vastaan pahimmatkin syntiset, jotka kääntyvät hänen puoleensa. Hän 
ottaa heidät vastaan vieläpä viime hetkellä, vaikka he ovat pitkät ajat 
eläneet synnissä. Se osoittaa, että Jeesus antaa heille heti ja ilman 
paavilaisten keksimää kiirastuli-veruketta saman autuuden kuin suu-
rimmille pyhille. Ottakoon tästä kukin itselleen lohdutuksen! — Ja 
koko tämä peräti lohdullinen tapaus osoittaa sen ainoan tavan, jolla 
ihminen pääsee oikein uskomaan Vapahtajaan, nimittäin, että näkee 
Jeesuksen, ristiinnaulitun ja kuulee hänen puhuvan, mikä nykyolois-
sa tapahtuu Jeesuksesta todistavan sanan kautta. Ja se osoittaa, mil-
laisia hedelmiä usko heti tuottaa. Nämä ovat: todellinen synninsuru, 
lapsellinen luottamus Jeesukseen, autuas toivo kuolemassa, vapaa ja 
iloinen Jeesuksen tunnustaminen ja nöyrä alistuvaisuus ristissä ja 
kärsimyksissä. Oppikoon tämän itse kukin! — Oi, kristitty! Ole tuon 
katuvan ryövärin kaltainen, sellainen kuin hän oli elämänsä viime 
hetkinä! Ja etkö usko, että jos hän olisi saanut vielä ajallisen elämän-
sä takaisin, niin hän olisi karttanut syntiä ja seurannut Jeesusta? Ai-
van varmaan! Niin tee sinä! Jumala auttakoon sinua! 

2.4. 
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Rukoilkaamme. Rakas Jeesus. Anna minulle sama armo kuin 
ryövärillekin. En pyydä sitä sen tähden, että olisin sen arvoinen, 
vaan koska tiedän, että sinä niin mielelläsi armahdat. Muista minua, 
sinä armollinen Vapahtajani! Anna minulle anteeksi monet ja suuret 
syntini ja anna minun olla sinun armovaltakunnassasi. Ja kun viime 
hetkeni lyö, niin ota minut luoksesi paratiisiin. Valaise minua ristisi 
sanan kautta, että tuntisin sinut oikein. Anna minulle aina oikea, ka-
tuva mieli, luja luottamus sinuun, varma toivo iankaikkisesta elämäs-
tä, uusi sydän ja iloinen mieli, että tunnustaisin nimeäsi, palvelisin 
sinua ja kestäisin kärsimyksissä. Armahda minua, rakas Jeesus!  
Aamen. 

 
Et sä tahdo kuolemata,  
Kadotusta syntisen,  
Kaikkia sä lakkaamatta  
Kutsut parannuksehen.  
Siis mä suuri syntinen  
Itken, huokaan, rukoilen:  
Joudu avuks tuskihini,  
Etten huku syntihini. 
 

Ryövärin sä ristilläsi  
Autoit paratiisihin,  
Myöskin minut veressäsi  
Ota iäks armoihin.  
Tuntea suo sieluni,  
Että maksoit velkani,  
Kuoloni on kuoletettu,  
Syntini on sovitettu. 
 

Anna sydämeni tuta,  
Että kuulit huutoni,  
Sieluani ilahuta,  
Poista epäilykseni.  
Sinuun, Jeesus, uskallan,  
Sinuun nyt ja ainian,  
Sinuun luotan totisesti,  
Sanon amen turvaisesti. 
 

Elias Lönnrot  VK 1938  276:5–7. 
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L a u a n t a i  

”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?” 
Matt. 27:46. 

 

Kun Herra Jeesus riippui ristillä, tuli pimeys yli koko maan ja si-
tä kesti kuudennesta hetkestä yhdeksänteen hetkeen asti, siis keski-
päivästä klo 3:een asti iltapäivällä, sillä aurinko kadotti valonsa. 
Tämä ei ollut mikään tavallinen, meidän tuntemamme auringonpi-
mennys, sillä silloin oli täydenkuun aika. Ja yhdeksännen hetken 
vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: »EeIi, Eeli, lama sa-
baktani»? Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sen 
kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat: »Hän 
huutaa Eliasta». 

— Tuo on ollut hirveä pimeys, ja sitä kesti kolme tuntia! Mitä 
onkaan Jeesus saanut kokea noina kolmena tuntina! Sitä ei kukaan 
ole nähnyt, eikä sitä ole ilmoitettu Raamatussa. Mutta varmaa on, 
että Jeesus noina kolmena tuntina oli Jumalan hylkäämä — sen tun-
nemme Raamatusta. Ei yksikään ihminen voi käsittää, mitä on olla 
Jumalan hylkäämä. Ruumiin ja sielun puolesta Vapahtajamme oli 
Jumalan hylkäämä. Se oli helvetillistä kirousta ja kärsimystä. Hän, 
joka tehtiin meidän tähtemme synniksi, tuli meidän edestämme myös 
kiroukseksi (Gal. 3:13). Silloin saatana lienee havainnut, että hänelle 
oli tullut sopiva hetki vielä kerran hyökätä mitä voimakkaimmin Va-
pahtajamme kimppuun saadakseen hänet valtaansa ja saattaakseen 
hänet häpeään. Enempää emme voi sanoa. Tämä on hirveää ja käsit-
tämätöntä! Mutta Vapahtajamme voitti kaiken. Pimeyden ruhtinaan 
aikomukset raukesivat tyhjiin. Ja niin Vapahtajamme on lunastanut 
meidät perkeleen vallasta ja iankaikkisesta kadotuksesta. Me, jotka 
uskon kautta olemme hänen omansa, emme koskaan joudu koke-
maan, mitä on olla Jumalan hylkäämä, vaan hän ottaa meidät Jeesuk-
sen tähden isälliseen armoonsa ja suosioonsa täydellisesti. Mutta 
tämän tulemme täysin kokemaan, nauttimaan ja havaitsemaan iäises-
sä elämässä. 

3.4. 
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Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, Herra Jeesus, siitä, että olet 
ollut Jumalan hylkäämä, jotten minä joutuisi Jumalan hylkäämäksi. 
Herra Jumala, rakas taivaallinen Isäni. Sinä otat minut vastaan Kris-
tuksen tähden, jonka olet tehnyt minun edestäni kiroukseksi ja siu-
naat minut ylenpalttisella siunauksellasi. Herra Jumala, Pyhä Henki, 
sinä Isän ja Pojan Henki. Suo minun uskossa käsittää tämä armo, 
kunnes iäisessä uudestisyntymisessä tunnen kaiken täydellisesti ja 
ylistän sinua iäisesti. Aamen. 

 

 

 

 

 
Ristinpuussa riippuissansa,  
Vaivattuna sielussansa  
Nääntyy Poika Jumalan.  
Suurimman hän tuskan kantaa:  
Isä hänet alttiiks antaa,  
Hylkää Pojan ainoan. 
 
Kauhea ja tuskallinen  
Kristuksen on kärsiminen.  
Malja on nyt katkerin  
Juotavana pohjaan asti, 
Muuten auttamattomasti  
Hukkuu kaikki syntihin. 
 

Katso, Herra, kylmyyteeni,  
Sytytä mun sydämeeni  
Rakkautes palamaan.  
Elämän kun annoit mulle,  
Suo mun kunniaksi sulle  
Käyttää sitä ainiaan.  
 
Henkes, Herra, mulle anna,  
Heikkoa mua johda, kanna,  
Vahvista mun uskoni.  
Ja kun viimein täältä kuolen,  
Vie mua haudan tuolle puolen  
Omaan rauhanmajaasi. 
 

Jacopone da Todi – K. L. Lindström  VK 1938  51:1,2,7,8.
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P a l m u s u n n u n t a i  

”Minun on jano.”  
Joh. 19:28. 

Tahdotko, lukijani, miettiä, mitä kaikkea rakas Vapahtajamme 
oli joutunut kärsimään? — Nyt hän oli ruumiillisessa kuolemanhä-
dässä. Ennustuksessa hän itse sanoo tästä: »Minä olen kaadettu ulos 
niin kuin vesi, ja luuni ovat kaikki hajotetut; sydämeni on niin kuin 
vaha, sulatettu sisuksissani. Voimani on kuivettunut niin kuin savias-
tian palanen, ja kieleni tarttuu suuni lakeen; ja sinä panet minut kuo-
leman tomuun» (Ps. 22:15,16). Mutta nyt hän tiesi myös, että kaikki, 
minkä hän oli toimittava meidän lunastukseksemme, oli jo täytetty. 
Ja nyt hän sanoi, niin kuin kurja, kuoleva ihmislapsi: »Minun on ja-
no». Ketä tämä olisi liikuttamatta! Siinä oli astia, hapanviiniä täyn-
nä. Ja kohta muuan siinä seisovista juoksi ja otti sienen, täytti sen 
hapanviinillä, pani sen ruo’on päähän, ojensi sen hänen suunsa eteen 
ja antoi hänen juoda. Mutta samalla hän pilkaten sanoi toisten kans-
sa: »Annas, katsokaamme, tuleeko Elias ottamaan hänet alas». Näin 
kävi toteen myös se kirjoitus, jossa hän jälleen itse ennustaen sanoo: 
»Ja he antoivat minulle sappea syödäkseni ja janoissani etikkaa juo-
dakseni» (Ps. 69:22). 

— Jos yhdistämme nämä molemmat lauseet, jotka kohta perät-
täin tulivat Jeesuksen suusta, nimittäin: »Jumalani, Jumalani, miksi 
minut hylkäsit?» ja »Minun on jano», täytyy meidän käsittää, että 
Vapahtajamme on maistanut kaiken kuolemanhädän, jonka me, syn-
tiset, olemme ansainneet. Näin hän on ansainnut meille sen, että tai-
vaallinen Isä huolehtii meistä ystävällisesti kuoleman tullessa — 
paljon paremmin kuin äiti sairaasta, levottomasta lapsestaan — ja 
lohdullisesti saattaa Pyhän Henkensä kautta meidät suloiseen uneen. 

 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus Kristus. Sinä olet kärsinyt kaiken, 
kaiken minun puolestani ja minun hyväkseni. Sen tähden rukoilen 
sinua: kun minä joudun kuolemanhätään, kun voimani loppuvat, tus-
ka tahtoo särkeä sydämeni ja kaikki ihmisapu on turha, niin tule sinä 
silloin avukseni, lyhennä kuolintuskani, karkota pahat henget luotani 
ja lohduta minua armollasi ja suo minun hiljaa nukahtaa autuaaseen 
uneen. Aamen. 
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Jeesusta nyt Golgatalle  
Lähtekäämme seuraamaan,  
Rientäkäämme ristin alle  
Hartahasti kuulemaan  
Sielun parhaan ystävän  
Viime sanaa seitsemän.  
Pysykööt ne muistossamme 
Koko elinaikanamme. 
 

Kärsimises helteen alla  
Huusit sä: »Mua janottaa!»  
Janos sappi-etikalla  
Tahtoivat he sammuttaa. 
Kun mä janoon armoas,  
Muista tätä janoas,  
Älä virvoitustas kiellä  
Tuskissani kuolon tiellä 
 

Vielä lauseen riemullisen,  
Syntisille suloisan,  
Lausuit aivan lohdullisen,  
Varman, iki-ihanan:  
»Kaikki on nyt täytetty!»  
Lunastus näin päätetty,  
Maailma on vapahdettu,  
Isän kanssa sovitettu. 
 

Gustaf Fredrik Gyllenborg – Joackim Adolf Cleve 
VK 1938  53:1,6,7.
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M a a n a n t a i  

Jeesuksen kuolema 
Se on täytetty. Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. 
   Joh. 19:30; Luuk. 23:46. 

Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän kuuluvasti ja 
voitollisesti: »Se on täytetty!» Maailman synti oli sovitettu. Maail-
malle kuuluva rangaistus synnin tähden oli loppuun asti kärsitty. Ju-
malan muuttumaton vanhurskaus oli saanut täydellisimmän tyydy-
tyksensä, Jumala oli leppynyt maailmalle. Maailman synti oli annet-
tu anteeksi. Maailmalle kuuluva rangaistus oli poistettu. Jumalan 
armo, joka tuottaa Jumalan lapseuden ja iankaikkisen elämän, vallit-
si yli koko maailman. Meidän Vapahtajamme, meidän edustajamme 
on tämän toimittanut. Jokainen syntinen voi ja jokaisen tulee nyt 
uskossa sanoa: Se on täytetty; kaikki, mikä minut pelastaa, on täytet-
ty. Niin kuin Vapahtaja on sinun Vapahtajasi ja sinun edustajasi, 
niin tulee myös tämän hänen sanansa olla sinun sanasi: Se on täytet-
ty. Et sinä voi täyttää sitä, mikä sinut pelastaa, mutta hän on sen täyt-
tänyt sinun puolestasi, sinun puolestasi. Sen tähden sinun tulee sa-
noa: Se on täytetty. Tämä Jeesuksen sana tunkeutui ylös taivaaseen 
asti. Suo sen myös tunkeutua köyhään, syntiseen sydämeesi! Se pe-
lastaa sinut. — Ja jälleen Jeesus huusi kuuluvasti ja voitollisesti 
»Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni!» Koska hän oli täyttänyt 
kaikki, ei hänen päällään enää ollut maailman synti eikä kirous. Ju-
malan tulinen viha oli muuttunut kaikkein palavimmaksi rakkaudek-
si. Jumala ei hyljännyt häntä pitemmäksi aikaa, vaan ojensi hänelle 
isälliset kätensä. Ja niin Jeesus lausui: »Isä, sinun käsiisi minä annan 
henkeni!» Tässäkin Jeesus on sinun Vapahtajasi, edustajasi. Kaikki, 
mikä on hänen, on sinun. Tämänkin sanan sinä, syntinen, voit ja si-
nun tuleekin poimia se hänen huuliltaan. Sinunkin tulee kuolinhet-
kellä sanoa voitollisena ja täynnä luottamusta: Isä, sinun käsiisi minä 
annan henkeni. — Kun nyt Jeesus oli sanonut tämän, kallisti hän — 
kuolemalle viitaten — päänsä ja antoi henkensä. Hänen inhimillinen 
sielunsa oli nyt Isän käsissä ja hänen inhimillinen ruumiinsa riippui 
kuolleena ristillä. Ja sielussa ja ruumiissa lepäili hänen iankaikkinen 
jumaluutensa. Kristitty! Kun sinä kuolet, on Jumalan armo Kristuk-
sessa varjeleva sielusi ja ruumiisi. Se on totinen tosi. 

5.4. 
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Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isäni. Sinä olet antanut ja 
asettanut rakkaan Poikasi minulle kurjalle syntiselle vapahtajaksi ja 
autuaaksitekijäksi. Minä rukoilen sinua: anna minulle Pyhä Henkesi 
ja armosi, etten kuoleman tullessa katsoisi itseäni enkä omaa arvot-
tomuuttani, vaan ainoastaan Herraani Jeesusta Kristusta, joka on 
täyttänyt kaikki minun puolestani. Ja suo minun näin täynnä luotta-
musta antaa sieluni sinun käsiisi ja varjele ruumiini ja sieluni iäiseen 
elämään. Aamen. 

 
 
 
 
 

Työn, Jeesus, täytit raskahan,  
Sovitit synnit maailman.  
Nyt veres kautta yksinään  
On pääsy kaikkein pyhimpään,  
Ja lähestyä lapsina  
Me saamme Isää taivaassa. 
 

Ah, meidät tuskas verinen  
Jo auttoi alta tuskien.  
Sun Golgatalle-matkasi  
Taivaaseen tiemme aukaisi.  
Sun ristinkuolos hirveä  
On meille autuus, elämä.  
 

Oi Kristus, Vapahtajamme,  
Sä kannoit meidän vaivamme,  
Sä kannoit ristin raskahan  
Ja kärsit kovan kuoleman. 
Sun kiitos, Jeesus, kuolostas,  
Suo lepo meille haavoissas. 
 

Tuntematon saksalainen 1600-luvulta – Erik Cajanus  VK 1938  62:1-3.
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T i i s t a i  

Ihmeet Jeesuksen kuolinhetkellä 
Hän meni... oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhim-
pään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.   Hebr. 9:12. 

 
Salomon rakentaman Jerusalemin temppelin sisimmässä osassa 

eli kaikkeinpyhimmässä oli liitonarkki ja siinä lain taulut. Tämän 
liitonarkin kantena oli armoistuin ja sen päällä kaksi kerubia, levite-
tyin siivin. Näiden väliin ilmestyi pilvi, joka ilmaisi Herran kirkkau-
den läsnäolon. Kaikkeinpyhimpään, joka oli esiripun kautta erotettu 
muusta temppelistä, ei saanut mennä kukaan muu kuin ylimmäinen 
pappi vain kerran vuodessa, suurena sovintopäivänä, mukanaan esi-
kuvallinen sovitusveri. Näin Pyhä Henki osoitti, että Kristus, oikea 
sovittaja, ei ollut vielä tullut eikä ollut vielä täyttänyt sovitustyötään. 
Mutta kun Jeesus kuoli, repesi tuo suuri, paksu, raskas esirippu, joka 
riippui kaikkeinpyhimmän edessä, näkymättömien käsien toimesta 
kahtia ylhäältä alas asti. Näin Pyhä Henki osoitti julkisesti, että Kris-
tus oli nyt tullut ja täyttänyt sovitustyönsä ja että Jeesus, Ristiin-
naulittu, on tämä Kristus. Niin, Jeesus on sovittanut meidät Jumalan 
kanssa. Hän on mennyt oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaik-
keinpyhimpään, ilmestynyt meidän vihoittamamme Jumalan eteen ja 
saanut aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ja Jeesuksen nimessä voi 
nyt jokainen syntinen tulla Jumalan eteen ja iloisesti sanoa: »Abba, 
Isä!» — Kun Jeesus kuoli, tapahtui vielä enemmän. Maa järisi, kalli-
ot halkesivat ja Jerusalemin ympärillä olevat haudat aukenivat ja 
monta nukkuneiden Jumalan pyhien ruumista nousi ylös. He lähtivät 
haudoistaan ja tulivat Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen pyhään 
kaupunkiin — se on: Jerusalemiin — ja ilmestyivät monelle. Myös 
siten Pyhä Henki osoitti julkisesti, että Kristus nyt oli tullut ja täyt-
tänyt sovitustyönsä ja iankaikkisen lunastustyönsä ja että Jeesus Ris-
tiinnaulittu on tämä Kristus. Maa, tämä suuri hautausmaa, ei voi nyt 
enää pitää meitä vallassaan. Me, jotka uskomme Kristukseen, nou-
semme kuolleista ja saamme jälleen nähdä toisemme. Ja itse tämä 
vanha maa, jonka Jumala on syntiemme tähden kironnut, tulee uu-
deksi. »Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäi-
nen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet», sanoo pyhä näkijä 
(Ilm. 21:1). 

6.4. 
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Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, Herra Jeesus Kristus, sinä oi-
kea, tosi ylimmäinen pappi, sinä Jumalan Karitsa, joka olet ottanut 
pois maailman synnin, siitä, että olet tullut ja olet oman, kaikki sovit-
tavan veresi kautta mennyt kerta kaikkiaan Jumalan kasvojen eteen 
ja saanut aikaan meille syntisille iankaikkisen lunastuksen. Minä 
kiitän sinua siitä, että olet repinyt rikki syntivelkani esiripun, joka 
erotti minut Jumalasta. Minä kiitän sinua siitä, että voin lähestyä 
sinun nimessäsi Jumalaa ja kutsua häntä Isäkseni. Minä kiitän sinua 
siitä, että olet hankkinut minulle kuolleista nousemisen ja iäisen, 
autuaan elämän. Säilytä minut sinun nimessäsi, Herra Jeesus!  
Aamen. 

 
 

Sun päätäs veristääpi  
Nyt kruunu piikkinen,  
Kun synnit lävistääpi  
Puhtaimman sydämen.  
Sun katsees sammuessa  
Myös päivä synkkenee,  
Ja huutos kaikuessa  
Taivaskin vaikenee. 
 

Kun voimas, Jeesus, raukee,  
Pääs kuoloon kallistuu,  
Maan uumenetkin aukee,  
Ja luonto kauhistuu.  
Sait tuskat kaikki kantaa  
Sä eestä syntisten,  
Suo meidän sulle antaa  
Kiitokset sydänten. 
 

Kun kuolo tuskaa tuottaa,  
Mua riennä auttamaan,  
Myös silloin tahdon luottaa  
Sun armoos avaraan.  
Sun ristis alla anna  
Mun kuoloon nukkua  
Ja seuraan pyhäis kanna,  
Suo autuus taivaassa. 
 

Arnulf Louvainilainen – Paul Gerhardt  VK 1938  64:1–3 
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K e s k i v i i k k o  

Kristuksen ristin voima 
Sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta 
meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.  1 Kor. 1:18. 

Kun sadanpäämies, joka seisoi vastapäätä Jeesuksen ristiä ja ne, 
jotka olivat hänen kanssaan Jeesusta vartioimassa, näkivät hänen 
sellaisin voittohuudoin antavan henkensä, ja maanjäristyksen ja mitä 
muuta tapahtui, peljästyivät he suuresti, ylistivät Jumalaa ja sanoi-
vat: »Totisesti, tämä oli vanhurskas mies ja Jumalan Poika!» Vapah-
tajan kärsimisen ja kuoleman vaikutuksesta he tulivat kääntymyk-
seen. Näin Pyhä Henki osoittaa; että sana Kristuksen rististä, joka on 
kadotukseen joutuville hullutus, kuitenkin on ainoa Jumalan voima, 
joka saattaa ihmisen uskoon ja uskon kautta tekee hänet autuaaksi. 
Huomatkaamme tämä tarkoin! Ja kun kaikki kansa, ne, jotka olivat 
kokoontuneet tätä katselemaan, näkivät, mitä tapahtui, löivät he rin-
toihinsa ja palasivat kukin kotiinsa. Eikö tämäkin ollut uskon alkua 
Jeesukseen, Ristiinnaulittuun? — Mutta kaikki hänen tuttavansa sei-
soivat kauempana, myöskin naiset, jotka olivat seuranneet häntä Ga-
lileasta, ja katselivat tätä. Näiden joukossa olivat Maria Magdaleena 
ja Maria, Jaakob nuoremman ja Joosefin äiti ja Salome, Sebedeuk-
sen poikain — Jaakobin ja Johanneksen — äiti, jotka hänen olles-
saan Galileassa olivat seuranneet ja palvelleet häntä, sekä useita 
muita, jotka olivat tulleet hänen kanssaan ylös Jerusalemiin. Nämä 
kaikki katselivat rakkaudesta palavin sydämin Jeesuksen ristiä eivät-
kä voineet kääntää katsettaan siitä pois, vaikka suuri ahdistus uhkasi 
tukahduttaa heidän uskonsa. — Näin Pyhä Henki opettaa meille, että 
meidän, jotka uskomme Kristukseen, tulee aina pysyä ristin sanassa, 
sillä se on ainoa Jumalan voima, joka voi ylläpitää uskoamme kaik-
kea ahdistusta vastaan ja voi meidät pelastaa. Meidän uskomme täy-
tyy tähdätä Kristuksen lunastavaan ristinkärsimykseen, muuten se on 
voimaton varjo. 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, Pyhä Henki. Suo minun pysyä ris-
tin sanassa, jotta uskoni olisi oikea ja säilyisi kaikkea ahdistusta vas-
taan, sillä tässä sanassa on jumalallinen voimasi, jonka kautta yksin 
voin olla autuaaksitekevässä uskossa. Anna, oi kallis Lohduttaja, 
minulle armosi, että aina katson ristiinnaulittua Vapahtajaani ja 
myös silloin, kun silmäni sammuvat. Aamen. 

7.4. 
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K i i r a s t o r s t a i  

Armonvälineissä 
Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei 
ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka 
todistaa, sillä Henki on totuus.  1 Joh. 5:6. 

5 Moos. 21:22,23 luemme, että puuhun ripustettujen ruumiit ei-
vät saaneet jäädä puuhun yöksi, jottei maa saastuisi. Kun Herramme 
Jeesus riippui ristillä, oli kaiken lisäksi suuren pääsiäisjuhlan valmis-
tuspäivä. Sen tähden neuvoston jäsenet pyysivät Pilatukselta, että 
ristiinnaulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas. Sil-
loin sotamiehet tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin toiselta ja sitten 
toiselta Jeesuksen kanssa ristiinnaulitulta. Mutta kun he tulivat Jee-
suksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen 
luitaan, vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, ja 
heti vuoti siitä verta ja vettä. Apostoli Johannes näki tämän omin 
silmin. Sen tähden hän kirjoittaakin tästä asiasta evankeliumissaan 
näin: :»Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on 
tosi, ja hän tietää totta puhuvansa, jotta tekin uskoisitte. Sillä tämä 
tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen: »Älköön häneltä luuta rikotta-
ko». Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: »He luovat katseensa häneen, 
jonka he ovat lävistäneet». Kaikki Jeesuksen kuoleman yhteydessä 
olevat asiat osoittavat, että hän on Vanhassa Testamentissa ennustet-
tu ja esikuvin esitetty Jumalan Karitsa, joka kantoi maailman synnin 
ja Herra, Kristus, joka oli lävistettävä (2 Moos. 12:46; Sak. 12:10). 
Niin on Jeesuksen avatusta kyljestä vuotanut veri ja vesi se avoin 
lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan, josta Sakarja on ennustanut 
(Sak. 13:1). Ja tämä lähde kumpuaa Pyhässä kasteessa ja ehtoollises-
sa, sillä kun Johannes sanoo, että Kristus on tullut vedessä ja veres-
sä, tarkoittaa hän vedellä kastetta ja verellä Pyhää ehtoollista. Ja Va-
pahtaja tulee luoksemme myös sanassa, joka on Henki ja antaa siinä 
lähteen veden virrata sydämiimme. Ja sana, joka on Henki, vakuuttaa 
meille omalla, jumalallisella voimallaan, että se, tuo ristin sana, on 
totuus. Tämä sana vaikuttaa meissä uskon, jonka kautta pelastumme. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Sinun sydämesi on auennut, ja sii-
tä kumpuaa lähde, jonka vesi puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja 
saastaisuudesta, niin että me, köyhät syntiset, voimme kestää Juma-
lan edessä ja tulla vanhurskaiksi ja autuaiksi. Minä kiitän sinua siitä, 
että annat tämän lähteen aivan vapaasti tulvia sanassa, kasteessa ja 
ehtoollisessa. Anna minulle, rakas Vapahtaja, Pyhä Henkesi, että 
aina etsisin sydämellisellä halulla pelastustasi näistä armonvälikap-
paleista ja näin perisin iankaikkisen elämän, jonka sinä olet minulle-
kin niin kalliisti ansainnut. Aamen. 

8.4. 
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P i t k ä p e r j a n t a i  

Jeesuksen hautaaminen 
Mene, kansani, käy kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetki-
nen, kunnes viha on ohitse mennyt. Jes. 26:20.  

Jeesus oli kuollut ristillä. Mutta miten kävi hänen ruumiilleen? 
— Jerusalemissa asui Joosef, kotoisin Arimatiasta, eräästä juutalais-
ten kaupungista, neuvoston jäsen, joka ei kuitenkaan ollut suostunut 
heidän päätökseensä eikä tekoonsa, sillä hän oli hyvä ja hurskas mies 
ja odotti Kristuksen valtakuntaa ja oli Jeesuksen opetuslapsi, vaikka 
salaa, koska pelkäsi juutalaisia. Hän rohkaisi mielensä, meni Pilatuk-
sen luo ja pyysi saada ottaa Jeesuksen ruumiin alas ristiltä. Mutta 
Pilatus ihmetteli, että Jeesus oli jo kuollut, kutsui luokseen sadan-
päämiehen ja kysyi tältä, oliko hän jo kauan sitten kuollut. Ja saatu-
aan siitä tiedon hän käski antaa Jeesuksen ruumiin Joosefille. Tämä 
osti liinavaatteen hänen hautaamistaan varten. Tuli myös Nikodee-
mus, joka ensi kerran oli yöllä tullut Jeesuksen luo ja toi mirhaa ja 
aloen seosta noin sata naulaa. He ottivat Jeesuksen ruumiin, joka oli 
otettu alas, ja käärivät sen hyvänhajuisten yrttien kanssa käärinlii-
noihin, niin kuin juutalaisilla oli tapana haudata. Mutta likellä Gol-
gataa oli puutarha ja puutarhassa uusi hauta. Se kuului Joosefille, 
joka oli hakkauttanut sen kallioon, eikä siihen oltu vielä ketään pan-
tu. Siihen he nyt panivat Jeesuksen, kun juutalaisten valmistuspäivä 
oli päättymässä — kello läheni kuutta illalla, ja suuri pääsiäisjuhla 
oli alkamassa. He vierittivät suuren kiven hautakammion ovelle ja 
lähtivät pois. Maria Magdaleena ja Maria, Joosefin äiti, olivat myös 
siellä ja istuivat vastapäätä hautaa samoin myös muita naisia, jotka 
olivat tulleet Jeesuksen kanssa Galileasta. Hekin katselivat, mihin ja 
millä tavoin hänen ruumiinsa pantiin siihen. Sitten hekin lähtivät 
pois kotiinsa valmistamaan hyvänhajuisia yrttejä ja voiteita Jeesuk-
sen ruumista varten, mutta sapatin he viettivät hiljaisuudessa lain 
käskyn mukaan. 

Näin Vapahtajamme on myös hautaan laskettu meidän tähtem-
me. Sen tähden hauta ei voi meitä pelottaa. Se on meidän, kristitty-
jen lepokammio, jossa nukumme ja josta ei kukaan ihminen voi mei-
tä herättää. Siellä olemme lyhyen silmänräpäyksen piilossa emmekä 
tiedä mitään tästä pahasta ajasta, siellä lepäämme rauhassa, kunnes 
Jumalan viha käy yli jumalattoman maailman. 

9.4. 
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Rukoilkaamme. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä. Sinä olet 
antanut Poikasi kuolla ja tulla haudatuksi minun syntieni tähden. Sen 
tähden rukoilen sinua: auta minua, että pysyisin uskon kautta yhdis-
tettynä Vapahtajaani, ja kuolemani muuttuisi hänen kuolemansa 
kautta suloiseksi uneksi, hautani tulisi hänen hautansa kautta pyhite-
tyksi ja saisin kerran herätä iäiseen iloon saman, rakkaan Poikasi, 
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen. 

 
 
 
On taisto tauonnut Golgatalla,  
On huuto vaiennut pilkkaajain,  
Ja Ristiinnaulitun ristin alla  
On Herran ystävät harvat vain. 
Yön hämärässä he toimii tässä,  
Näin rakkauttansa todistain. 
 
He Herran ruumihin ristin päältä  
Nyt alas laskevat kyynelin,  
Ja käsin hellin sen vievät täältä  
He yrttitarhaan nyt Joosefin,  
Ja voiteinensa Ja liinoinensa  
Sen laskee kallioholvihin. 
 

On Herran hauta niin pyhä hauta,  
Sen yli valkeus leimahtaa.  
Ei sinetit eikä kivi auta,  
Kun sinne enkelit kiiruhtaa.  
Nyt kuolemalta jo murtui valta,  
Sen kärki kauhea katkeaa. 
 
On lepokammio hauta meille,  
Kun kerran meidätkin haudataan,  
Ja kuoloon uskossa nukkuneille  
On hauta vankila hetken vaan.  
Se kerran aukee, sen mahti raukee, 
Kun meidät sieltä pois kutsutaan. 
 

Me kukin kuolemme kerran täällä, 
Ja hautaan päättyvi mainen tie,  
Ja kerran kolkkojen paarein päällä 
On hän, ken terveinkin tänään lie. 
Jos kutsut milloin, suo, Jeesus, silloin  
Mun luokses päästä ja kotiis vie. 
 

Rurik Calamnius  VK 1938  71:1-5.
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L a u a n t a i  

Jeesuksen hautaa vartioidaan 
Sinä et anna hurskaasi nähdä kuolemaa.  Ps. 16:10. 

 

Seuraavana päivänä, joka oli valmistuspäivän jälkeinen, siis juu-
talaisten pääsiäispäivänä, ylipapit ja fariseukset tulivat Pilatuksen 
luo ja sanoivat: »Herra, me muistamme sen villitsijän vielä eläessään 
sanoneen: 'Kolmen päivän kuluttua minä nousen ylös'. Käske siis 
tarkasti vartioida hautaa kolmanteen päivään asti, etteivät hänen ope-
tuslapsensa tulisi ja varastaisi häntä ja sanoisi kansalle: 'Hän nousi 
kuolleista', ja niin viimeinen villitys olisi pahempi kuin ensimmäi-
nen». — Pilatus sanoi heille: »Tuossa on vartijaväkeä, menkää, var-
tioikaa niin hyvin kuin taidatte». Niin he menivät ja turvasivat hau-
dan lukitsemalla kiven neuvoston sinetillä ja asettamalla sen turvaksi 
vartijaväen. Heitä kalvoi salainen levottomuus. Sen tähden he tah-
toivat tuon vihaamansa Jeesuksen kerrassaan lukita kuolemaan, hau-
taan, jotta hän maatuisi ja mätänisi ja ikuisesti unohtuisi. Mutta tässä 
tuleekin vastaan Jumalan ennustus Kristuksesta: »Sinä et anna hurs-
kaasi nähdä kuolemaa». Jumala säilytti Kristuksen ruumiin haudassa 
niin, ettei se maatunut. Eihän kuolema eikä hauta ollut niellyt eikä 
saanut valtaansa Kristusta, vaan päinvastoin hän nieli ja voitti ne 
molemmat. Se tuli pian näkyviin. 

Mutta täydellisesti sen näkee koko maailma tuomiopäivänä. 
Myös meidän aikamme saddukealais- ja farisealaismieliset Kristuk-
sen viholliset, joiden vallassa on niin monta saarnatuolia, opetus- ja 
tuomioistuinta ja jotka tahtovat pitää hänet haudassa, joutuvat silloin 
kerrassaan häpeään: Jumala asettaa heidät silloin jalkojensa aluseksi, 
ja heidän täytyy ääneensä valittaen tunnustaa, ettei Jumalan valittu 
ole nähnyt turmelusta. Mutta sinä, kristitty ja Jumalan lapsi: katso 
hautaan laskettua Vapahtajaasi aivan toisella tapaa! Tunne hänet 
edustajaksesi, joka on sinun tähtesi kärsinyt ja voittanut syntisi, kuo-
lemasi ja hautasi, että sinä saisit iäti elää vanhurskaudessa ja au-
tuudessa. 

10.4. 
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Rukoilkaamme. Oi Herra Jeesus. Minä kiitän sinua siitä, että olet 
ottanut päällesi syntini ja vienyt ne hautaan sekä hankkinut minulle 
ikuisen rauhan. Auta minua, sinä synnin, kuoleman ja haudan voitta-
ja, etten pelkäisi hautaani, vaan tuntisin sinut ja menisin mielelläni 
lepokammiooni hautaan tietäen, että olen osallinen voitostasi ja että 
sinä olet tehnyt tyhjäksi haudan kauhut. Aamen. 

 

 

 

 

 

 

 
Kaikkivoipa Jumalamme,  
Me jalkais juureen kumarramme  
Sun kiittäin nimes kunniaa.  
Voimas kaikki vallat voittaa,  
Sua maa ja taivas kunnioittaa  
Ja viisauttas julistaa.  
Sua kiittää kerubit,  
Sua kiittää serafit, Halleluja!  
Suur voimassaan, Suur armossaan  
On Herra, Luoja, taivaan, maan. 
 

Eessäs kerran vallat vaipuu  
Ja kaikki polvet maahan taipuu,  
Myös taivaan pyhät olennot.  
Kristikuntas vapahdettu  
Ja kansain lauma armahdettu  
Sua kiittää, Herra Sebaot,  
Kun rakkaudelIes  
Perustit istuimes. halleluja!  
Suur voimassaan, suur armossaan 
On Herra, Luoja taivaan, maan. 
 

Samuel Johan Hedborn  VK 1938  416:1,3.
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P ä ä s i ä i s p ä i v ä  

Hän on ylösnoussut! 
Hän on noussut ylös.  Matt. 28:6. 

Kun pääsiäissunnuntain aamu koitti, tulivat Maria Magdaleena 
ja Maria, Jaakobin äiti ja Salome ja Johanna ja pieni joukko muita 
naisia, jotka olivat tulleet Jeesuksen kanssa Galileasta ja toivat mu-
kanaan valmistamansa hyvänhajuiset yrtit. He kulkivat sitä tietä, jo-
ka johti Jeesuksen haudalle ja tulivat voitelemaan hänen pyhää ruu-
mistaan. — Samaan aikaan tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran 
enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille. Hän 
oli näöltään niin kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin 
lumi. Ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikään kuin 
kuolleiksi. — Naiset sanoivat toisilleen: »Kuka meille vierittää kiven 
hautakammion ovelta?» Maria Magdaleena juoksi toisten edellä ja 
tuli ensiksi haudalle. Toiset seurasivat hitaammin. He katsoivat hau-
dalle päin ja huomasivat, että kivi olikin vieritetty pois. Sen he voi-
vat nähdä helposti, sillä se oli hyvin suuri. Kun Maria Magdaleena 
näki avoimen haudan, juoksi hän heti takaisin Jerusalemiin ilmoit-
tamaan asiasta opetuslapsille. Muutamat naisista menivät sisälle hau-
takammioon, mutta he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. 
Siellä he näkivät nuorukaisen istuvan oikealla puolella puettuna pit-
kään, valkeaan vaatteeseen. Se oli Herran enkeli, josta juuri on ker-
rottu. Ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille: »Älkää te 
peljätkö; sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, Nasaretilaista, 
Ristiinnaulittua. Ei hän ole täällä. Hän on noussut ylös, niin kuin hän 
sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa Herra on maannut. Ja menkää 
kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa ja Pietarille, että hän on 
noussut kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan; 
siellä te saatte hänet nähdä. Katso, minä olen sen teille sanonut». 
Samassa toisetkin naiset tulivat hautakammioon ja olivat huolissaan, 
kun eivät nähneet Jeesuksen ruumista. Silloin astui heidän luokseen 
kaksi miestä säteilevissä vaatteissa. Ja he peljästyivät ja kumartuivat 
kasvoillensa maahan. Niin miehet sanoivat heille: »Miksi te etsitte 
elävää kuolleitten joukosta? Ei hän ole täällä, hän on nousut ylös. 
Muistakaa, kuinka hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa, sano-
en: Ihmisen Poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja ris-
tiinnaulittaman, ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös». 

11.4. 
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Niin he muistivat hänen sanansa. Ja kaikki naiset menivät kiiruusti 
haudalta peloissaan ja suuresti iloiten.  He  pakenivat  haudalta,  sillä 
heidät oli vallannut vavistus ja hämmästys, eivätkä sanoneet  kenel-
lekään, mitä olivat kokeneet, sillä he pelkäsivät. — Tämä oli ensim-
mäinen sanoma Jeesuksen ylösnousemuksesta. »Hän on noussut 
ylös!» Riittäköön se täksi päiväksi. 

Rukoilkaamme. Kaikkivaltias Jumala, joka olet Poikasi kuole-
man kautta tehnyt tyhjäksi synnin ja hänen ylösnousemisensa kautta 
jälleen tuonut esiin viattomuuden ja iankaikkisen elämän, että me 
perkeleen vallasta lunastettuina eläisimme sinun valtakunnassasi: 
suo, että minä uskoisin tämän kaikesta sydämestäni ja tässä uskossa 
pysyen aina sinua kiitän ja ylistän Poikasi Jeesuksen Kristuksen, 
meidän Herramme kautta. Aamen. 

 
 

Sä nousit haudastasi,  
Oi voiton sankari!  
Mä saan sun voitostasi  
Elämäntoivoni.  
Iloiten voin nyt kuolla,  
Kun kanssas nousta saan  
Ja haudan tuolla puolla  
Luvatun perin maan. 
 
Sun ruumiis lepäs maassa,  
Näin teit maan pyhäksi.  
Nyt rauhass' autuaassa  
Mä vaivun hautaani.  
Mi maasta tuli kerran,  
Se maaksi tulkohon,  
Taas maasta ääni Herran  
Sen kutsuu elohon. 
 

Sun hautas saivat sulki  
Ja kivet, sinetit,  
Vaan siitä astuit julki  
Ja kuolon kukistit.  
Näin myös sun voimastasi  
Mun aukee hautani,  
Saa kirkkaudessasi  
Myös olla ruumiini. 
 
Sä nousit taivaaseesi,  
Nyt kätes ojennat,  
Ja luokses autuuteesi  
Myös minut korotat.  
Siell' oikean sä mulle  
Suot kodin, isänmaan,  
Sun armoos otetulle  
Asunnon autuaan. 
 

Benjamin Schmolck – Julius Krohn  VK 1938  72:1–4.
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T o i n e n  p ä ä s i ä i s p ä i v ä  

Älkäämme salliko itseämme vietellä 
Älkää eksykö. Huono seura hyvät tavat turmelee.  1 Kor. 15:33. 

 

Onko tämäkin lause nyt sopiva pääsiäisjuhlaksi? — Ei kyllä-
kään, mutta kuulkaamme, mitä pääsiäisenä tapahtui! — Kun muuta-
mat Jeesuksen haudan vartijaväestä olivat tointuneet kauhistukses-
taan ja voimattomuudestaan, juoksivat he kaupunkiin ja ilmoittivat 
ylipapeille kaikki, mitä oli tapahtunut. Ja nämä kokoontuivat vanhin-
ten kanssa ja pitivät neuvoa. Ja tulos tästä neuvottelusta oli se, että 
he antoivat sotamiehille runsaat rahat ja sanoivat: »Sanokaa, että 
hänen opetuslapsensa tulivat yöllä ja veivät hänet varkain meidän 
nukkuessamme. Ja jos tämä tulee maaherran korviin, niin me lepy-
tämme hänet ja toimitamme niin, että saatte olla huoletta». Niin so-
tamiehet ottivat rahat ja tekivät, niin kuin heitä oli neuvottu. Ja tätä 
puhetta on sitten aivan yleisesti kerrottu juutalaisten kesken. Tämän 
tai tämäntapaisen puheen ovat kaikkien aikojen epäuskoiset omaksu-
neet. Meidänkin aikanamme on sellaisia epäuskoisia. Vieläpä monet 
pastorit, professorit ja kirkkojen päämiehet saarnaavat, opettavat ja 
väittävät, että Jeesus ei ole noussut kuolleista. Ja he kaunistelevat 
nämä juutalaiset ja Kristusta vihaavat sekä suoraan raamatunvastai-
set puheensa kaikenlaisella loistavalla lavertelulla. Ja kansa, joka ei 
ole juurtunut Jumalan sanaan, suostuu heihin. Mutta kristitty. Älä 
anna itseäsi vietellä! Sananlasku sanoo: »Huono seura hyvät tavat 
turmelee». Ja jos kallistat korvasi moisille lavertelijoille, turmeltuu 
uskosi Jumalan sanaan ja Vapahtajaan Jeesukseen Kristukseen. Kuo-
leman valtaan jäänyt Vapahtajahan ei olisi mikään Vapahtaja. Sinun 
tuleekin tänä pääsiäisaikana kuulla paljon siitä, mitä Raamattu ker-
too Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ruumiillisesta ylös-
nousemuksesta. Kallista korvasi sille! Herätä ja vahvista uskoasi sitä 
kuulemalla! 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus Kristus. Sinä olet ottanut päällesi 
minun syntini ja kuolemani ja kokonaan ne poistanut ja voittanut. 
Sinä olet voittajana ja elämän ruhtinaana noussut kuolleista ja annat 
minulle vanhurskauden ja iankaikkisen elämän. Minä rukoilen sinua: 
terästä ja vahvista kurjaa sieluani sanallasi ja Pyhällä Hengelläsi 
niin, että kaikki pahat, sanasi vastaiset puheet kimpoavat siitä takai-
sin ja minä lujasti uskon sinuun, joka olet noussut kuolleista ja elät 
todellisena Vapahtajana. Aamen. 

12.4. 
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T i i s t a i  

Pietari ja Johannes tyhjällä haudalla 
He eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että hän oli kuolleista  
nouseva.  Joh. 20:9. 

Maria Magdaleena löysi Simon Pietarin ja sen toisen opetuslap-
sen, joka oli Jeesukselle rakas, nimittäin Johanneksen, ja sanoi heil-
le: »Ovat ottaneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä, mihin ovat 
hänet panneet». Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja me-
nivät haudalle. Ja he juoksivat molemmat yhdessä; mutta se toinen 
opetuslapsi juoksi edellä, nopeammin kuin Pietari, ja saapui ensin 
haudalle. Ja kun hän kurkisti sisään, näki hän käärinliinat siellä; kui-
tenkaan hän ei mennyt sisälle. Niin Simon Pietarikin tuli hänen pe-
rässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärinliinat siellä ja hikilii-
nan, joka oli ollut Jeesuksen päässä, ei pantuna yhteen käärinliinojen 
kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoon käärittynä. Silloin 
toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni 
sisään ja näki ja uskoi. Mitä hän uskoi? Hän uskoi, »että Jeesuksen 
ruumis oli otettu pois, kuten Maria Magdaleena oli heille sanonut», 
sanoo tohtori Luther. »Sillä he eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, 
että hän oli kuolleista nouseva». Niin opetuslapset menivät takaisin 
yhdessä kotiinsa. — Jumala vaikuttaa ja ylläpitää oikean uskon py-
hän Raamatun kautta. Missä Raamatun sana silmäin edestä kadote-
taan, siellä joudutaan päättelemään silmänäön mukaan, ja se on loh-
dutonta. Niin kävi opetuslapsille. He tiesivät kyllä Raamatusta, että 
Kristuksen täytyi nousta kuolleista; Jeesushan oli sen usein heille 
sanonut. Mutta juuri tämä ei ollut koskaan tullut heissä eläväksi tie-
toisuudeksi. Sen tähden risti, kuolema ja hauta kauhuineen pimensi-
vät heidän katseensa niin, etteivät he nyt nähdessään tyhjän haudan 
voineet käsittää Jeesuksen ylösnousemusta, vaan ainoastaan sen, että 
hänen ruumiinsa oli poissa. Kristitty. Anna Raamatun valaista itseä-
si, muuten näet pelkkää pimeyttä! 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, Pyhä Henki, sinä Kristuksen, 
meidän Vapahtajamme Henki, joka sanasi kautta valaiset uskoviesi 
sydämet niin, että he voivat tuntea jumalallisen totuuden ja siihen 
turvallisesti uskoa. Valaise myös minun sydäntäni, että voisin sydä-
mellisesti uskoa Vapahtajamme ylösnousemukseen ja varmasti käsit-
tää, että hän on minun hyväkseni täydellisesti voittanut synnin, kuo-
leman ja haudan ja hankkinut minulle vanhurskauden, elämän ja iäi-
sen autuuden, kunnes saavun sinne, missä usko muuttuu autuaalli-
seksi näkemiseksi. Aamen. 

13.4. 
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K e s k i v i i k k o  

Maria Magdaleena näkee Ylösnousseen 
Rabbuuni!  Joh. 20:16. 

Mutta Maria Magdaleena seisoi haudan edessä ulkopuolella ja 
itki. Kun hän näin itki, kurkisti hän hautaan ja näki kaksi enkeliä 
valkeissa vaatteissa istuvan, toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuo-
lessa, siinä, missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Nämä sanoivat hä-
nelle: »Vaimo, mitä itket?» Hän sanoi heille: »Ovat ottaneet pois 
minun Herrani, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet». Tämän sanot-
tuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siinä seisovan eikä 
tiennyt, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle: »Vaimo, mitä itket? 
Ketä etsit?» Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle: »Herra, 
jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pan-
nut, niin minä otan hänet». Jeesus sanoi hänelle: »Maria!» Tämä 
kääntyi ja sanoi hänelle hebreankielellä: »Rabbuuni!», se on: opetta-
ja. Jeesus sanoi hänelle :»Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä 
mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heil-
le, että minä menen ylös minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö ja 
minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö». — Vapahtaja, joka 
oli noussut kuolleista varhain pääsiäisviikon ensimmäisenä päivänä, 
ilmestyi näin ensiksi Maria Magdaleenalle, josta hän oli ajanut ulos 
seitsemän riivaajaa. Ja suuresti ihastuen tämä sanoi: »Rabbuuni!» — 
Mutta Herra Jeesus ei tahtonut, että häntä pidetään kuten ennen sel-
laisena, joka on alennustilassa ja näkyvässä muodossa omiensa luo-
na, sillä hän tahtoi mennä ylös Isänsä tykö. Ja juuri silloin hän oli 
oleva yhdistynyt omiensa kanssa paljon sydämellisemmin, paljon 
paremmin ja läheisemmin, ja hän oli valaiseva heitä Pyhällä Hengel-
lä niin, että he oikein tuntisivat tämän autuaallisen yhteyden hänen 
kanssaan ja hänen kauttaan Jumalan ja Isän kanssa. Tällainen armo 
on meilläkin. Kun me sanasta tunnemme ylösnousseen ja taivaisiin 
astuneen Vapahtajamme ja tiedämme hänen armorikkaan läsnäolon-
sa, voimme mekin autuaasti sanoa: »Rabbuuni!» 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus, sinä elät ja olet minua läsnä täynnä 
armoa. Sinä olet tuonut minulle autuuden. Sinun Isäsi on minun Isäni 
ja sinun Jumalasi minun Jumalani. Oi Herra Jeesus. Suo, että rakas-
tan sinua ja iloitsen sinusta. Ja johda minut lempeällä Vapahtajan-
kädelläsi kuoleman kautta sinne, missä saan nähdä sinut kasvoista 
kasvoihin ja ikuisesti ihastuneena huudahtaa: Rabbuuni! Aamen. 

14.4. 
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T o r s t a i  

Opetuslapset eivät usko 
Mutta näiden puheet näyttivät heistä turhilta, eivätkä he uskoneet 
heitä.  Luuk. 24:11. 

Miten kävi toisille naisille, jotka olivat paenneet Jeesuksen hau-
dalta? — Kun he vavisten riensivät tietään, tuli heitä vastaan Jeesus, 
joka sitä ennen oli ilmestynyt Maria Magdaleenalle, ja sanoi heille: 
»Terve teille!» Ja he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalko-
jaan ja kumartaen rukoilivat häntä. Silloin hän sanoi heille: »Älkää 
peljätkö; menkää ja viekää sana minun veljilleni, että he menisivät 
Galileaan; siellä he saavat minut nähdä». He menivät ja ilmoittivat 
kaiken yhdelletoista apostolille ja muille Jeesuksen seuralaisille, jot-
ka olivat murheissaan ja itkivät. Ja katso, samassa Maria Magda-
leenakin tuli ja huusi: »Minä olen nähnyt Herran! Ja näin hän on pu-
hunut minulle». Hän kertoi sitten kaiken. Mutta kun apostolit ja 
muut opetuslapset kuulivat, että Jeesus elää ja on ilmestynyt naisille, 
eivät he sitä uskoneet. »Ja näiden puheet näyttivät heistä turhilta, 
eivätkä he uskoneet heitä». Heidän sydämensä oli nimittäin ylen jär-
kyttynyt ja ahdistettu Jeesuksen ristinkuoleman tähden. Se oli heistä 
käsittämätöntä. Mutta pian Vapahtaja tuli heidänkin luoksensa. Hän 
ilahdutti heitä, päästi heidät tuosta kuolettavasta murheesta ja antoi 
heidän tulla tuntemaan hänet ja sen pelastuksen, jonka hän oli heille 
hankkinut. Olivathan he hänen omiaan. — Niin, rakas kristitty, sinul-
lekin voi tulla suurten ahdistusten ja murheitten aikoja, jolloin luu-
let, että olet Vapahtajasi kadottanut ja jolloin saatana kuiskaa sinul-
le: ne ovat turhia. Mutta pysy sanassa ja odota Herraa! Hän pelastaa 
sinut ja tekee tuntemisensa kautta sinut iloiseksi. Älä säikähdä ahdis-
tuksia! Niitähän tulee niin kauan kuin vielä olet tässä pahassa, synti-
sessä lihassa, ja saatana väijyy sinua! 

Rukoilkaamme. Pelasta minut, Herra Jeesus, sillä sinuun minä 
luotan. Älä anna minun joutua häpeään, sillä minä odotan sinua, joka 
olet minun kaikkivaltias, uskollinen Paimeneni. Minulla on paha, 
turmeltu luonto, ja saatana on liian väkevä voittaakseni hänet. Kuin-
ka voin säilyä uskossa? Osoita elämäsi voima minussa kurjassa maan 
matosessa, ja pidä minua uskossa ja vie minut iäiseen autuuteen. 
Niin sinä olet tekeväkin. Aamen. 

15.4. 
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P e r j a n t a i  

Emmauksen tien opetuslapset  
näkevät Ylösnousseen 

Silloin heidän silmänsä aukenivat, ja he tunsivat hänet. Luuk. 24:31. 

Pääsiäissunnuntain iltapäivänä meni kaksi tuohon ulompaan ope-
tuslapsipiiriin kuuluvaa henkilöä Emmaus-nimiseen kylään, joka on 
noin kolmen tunnin matkan päässä Jerusalemista. Ja he puhelivat 
keskenään kaikesta siitä, mikä oli tapahtunut. Ja heidän keskustelles-
saan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kul-
ki heidän kanssaan. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin ett-
eivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: »Mistä te siinä kävel-
lessänne puhutte keskenänne ja olette murheelliset?» Silloin toinen 
heistä, nimeltä Kleopas, vastasi ja sanoi hänelle: »Oletko sinä Jeru-
salemissa ainoa muukalainen, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä 
on tapahtunut?» Hän sanoi heille: »Mitä?» Niin he sanoivat hänelle: 
»Sitä, mikä tapahtui Jeesukselle, Nasaretilaiselle, joka oli profeetta, 
voimallinen teossa ja sanassa Jumalan ja kaiken kansan edessä, 
kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet 
tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Mutta me toi-
voimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kai-
ken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat. 
Ovatpa vielä muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät häm-
mästyksiin. He kävivät aamulla varhain haudalla eivätkä löytäneet 
hänen ruumistaan ja tulivat ja sanoivat myös nähneensä enkelinäyn 
ja enkelit olivat sanoneet hänen elävän. Ja muutamat niistä, jotka 
olivat meidän kanssamme, menivät haudalle ja havaitsivat niin ole-
van, kuin naiset olivat sanoneet; mutta häntä he eivät nähneet.» Niin 
hän sanoi heille: »Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä usko-
maan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet! Eikö Kristuksen 
pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa?» Ja hän alkoi 
Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli 
kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ja kun he lähestyivät kylää, johon 
olivat menossa, niin hän oli aikovinaan kulkea edemmäksi. Mutta he 
pakottivat häntä sanoen: »Jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja 
päivä on jo laskemassa». Ja hän meni sisään ja jäi heidän luoksensa. 
Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti lei-
vän, siunasi, mursi ja antoi heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat, 
ja he tunsivat hänet. Ja hän katosi heidän näkyvistään. Ja he sanoivat 
toisilleen: »Eikö sydämemme ollut  meissä  palava,  kun  hän  puhui 

16.4. 
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meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset?» Miten on? Pitäisikö tähän 
herttaiseen ja alati uuteen kertomukseen jotakin lisätä! Ei suinkaan! 
Etsi sinä vain elävää Vapahtajaasi aina hänen sanastaan. Silloin sil-
mäsi aukenevat yhä enemmän, ja aina paremmin ja selvemmin tulet 
hänet tuntemaan ja pääset yhä lujemmin häneen uskomaan. 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka olet 
antanut Poikasi ilmestyä kahdelle opetuslapsellesi Emmauksen tiellä. 
Minä rukoilen sinua: valaise sanallasi ja Pyhällä Hengelläsi myös 
minun sydämeni, että tulen uskossa lujaksi ja vakaaksi, pysyn uskol-
lisesti sanassasi, puhun siitä mielelläni ja käytän sitä ahkerasti ja 
saan siitä tosi lohdutuksen, kunnes tämän elämän perästä saan Poi-
kasi kautta herätä iäiseen elämään. Aamen. 

 
 
 

Murhemielin, kyynelöiden  
Oppilasta kaksi käy,  
Mestariaan ikävöiden,  
Jeesusta ei enää näy.  
Mutta, katso, kulkeissansa  
Hän käy heidän rinnallansa,  
Seurassansa vaeltaa.  
Kohta murhe katoaa. 
 
Usein ahdistusten tiellä  
Hämärissä kuljetaan,  
Murheisina, niinkuin vielä  
Jeesus oisi haudassaan.  
Sielu kulkee yksinänsä,  
Huokaa epäilyksissänsä,  
Kunnes täyttää sydämen  
Läsnäolo Jeesuksen. 
 

Siitä näen, ettei meitä  
Jeesus hylkää hätähän,  
Kun käyn ahdistuksen teitä,  
Arvaamatta tulee hän.  
Juur’ kun sydän surren kysyy: 
Miks niin kaukana hän pysyy? 
Silloin lähellä jo on  
Auttajamme verraton. 
 
Uskollisin ystävistä,  
Viivy aina luonani.  
Mitään mull’ ei pelkäämistä,  
Kun vain pääsen turvaasi.  
Vaikka murheen myrskyt pauhaa, 
Sulta sieluni saa rauhaa.  
Seuraani kun sinut saan,  
Sydän syttyy palamaan. 
 

Johannes Neunherz – Julius Krohn  VK 1938  79:1–4. 
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L a u a n t a i  

Kaikki opetuslapset näkevät Ylösnousseen 
Herra on totisesti noussut ylös.  Luuk. 24:34. 

Kun nuo kaksi Emmaus-opetuslasta olivat jälleen tunteneet 
ylösnousseen Vapahtajansa, nousivat he sillä hetkellä ja riensivät 
takaisin Jerusalemiin ja tapasivat ne yksitoista kokoontuneina ja ne, 
jotka olivat heidän kanssaan. Ja ne huusivat tulijoille heti: »Herra on 
totisesti noussut ylös ja on ilmestynyt Simonille». Ja he kertoivat 
kokoontuneille, mitä oli tapahtunut tiellä ja kuinka he olivat hänet 
tunteneet, kun hän mursi leivän. Mutta kuitenkaan eivät kaikki vielä 
uskoneet, että Herra on todella noussut ylös. Kun he nyt keskusteli-
vat tästä lukittujen ovien takana — hehän pelkäsivät juutalaisia — 
tuli itse Jeesus heidän keskelleen ja sanoi: »Rauha teille»! Niin hei-
dät valtasi säikähdys ja pelko, ja he luulivat näkevänsä hengen. Mut-
ta hän sanoi heille: »Miksi olette hämmästyneet ja miksi nousee sel-
laisia ajatuksia teidän sydämeenne? Katsokaa minun käsiäni ja jalko-
jani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katso-
kaa, sillä ei hengellä ole lihaa ja luita, niin kuin te näette minulla 
olevan». Ja tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. 
Mutta kun he eivät vielä uskoneet ilon tähden, vaan ihmettelivät, 
sanoi hän heille: »Onko teillä täällä jotakin syötävää»? Niin he an-
toivat hänelle palasen paistettua kalaa ja vähän hunajakakkua. Ja hän 
otti ja söi heidän nähtensä. Nyt vihdoin opetuslapset tulivat iloisiksi 
nähdessään Herran. Nyt he kaikki tiesivät, että hän oli totisesti nous-
sut ylös. 

Tällaisen tietämisen seurauksena on rauha. Sillä kun Kristus on 
noussut ylös, tiedämme siitä, että hän todella on Vapahtaja, joka to-
tisesti on meidät lunastanut, niin että me nyt olemme hänen sovitta-
mansa Isän lapsia ja iankaikkisen elämän perillisiä. Tällainen tietä-
minen tuo mukanaan rauhan. Onko sinulla tämä tietoisuus, tämä rau-
ha? 

Rukoilkaamme. Rakas Jeesus. Vaikuta sanallasi ja Pyhällä Hen-
gelläsi minussakin jatkuvasti elävä tunto siitä, että sinä olet tosi Va-
pahtaja ja että olet totisesti noussut ylös, jotta turvaan sinuun ja var-
masti uskon, että olen sinun kauttasi lunastettu ja Jumalan lapsi ja 
iankaikkisen elämän perillinen. Anna minulle rauhasi. Aamen. 

17.4. 
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Ah saavu, Jeesus, seurahamme,  
Niin sydämemme rukoilee,  
Jo joutuu ehtoo matkallamme,  
Jo armon päivä alenee.  
On eessä iäisyyden yö  
Ja viime sota, kuolon työ. 
 
Ah saavu, Jeesus, seurahamme,  
Niin rakastamme, uskomme.  
Suo rohkeutta sodassamme,  
Sinussa lepää toivomme.  
Kun Jeesus seurassamme on,  
On yökin päivä verraton. 
 
Nyt lähestyypi ajan ilta,  
Siis ole, Jeesus, kanssamme.  
Pois vierailta vie laitumilta  
Ja ole itse ruokamme,  
Kun maailma meit' ahdistaa  
Ja vaiva, nälkä rasittaa. 
 

Vain siitä syttyy sydämemme,  
Kun saavut, Jeesus kallehin,  
Kirkastat armon riemuksemme.  
Vaikk' sitten kasvos salaatkin,  
Niin ilo täyttää sydämen,  
Kun saimme tuta Jeesuksen. 
 
Iloiten sitten kiiruhdamme  
Rientämään ystäväimme luo  
Ja siellä heille julistamme:  
Vieläkin Herra avun suo!  
Me luulimme, on kuollut hän,  
Vaan näimme hänen elävän. 
 
Ah riennä, Jeesus, avuksemme,  
Rakkaus muuten kylmenee.  
Tee halulliseks sydämemme,  
Niin uskon voima selkenee  
Loistamaan rakkaudessa,  
Uudessa palavuudessa. 
 

Kun olet, Jeesus, seurassamme,  
Suo armos meitä johdattaa,  
Niin että täällä toisiamme,  
Kuin tahdot, voimme rakastaa.  
Ah Jeesus, ole turvamme,  
Niin alati sua kiitämme. 
 

Abraham Achrenius  VK 1938  80:1–7.
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E n s i m m ä i n e n  s u n n u n t a i  p ä ä s i ä i s e s t ä  

Jeesus lähettää opetuslapset 
Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät.   Joh. 20:21 
 

Kun opetuslapset iloitsivat siitä, että olivat nähneet Herran Jee-
suksen, sanoi hän heille jälleen: »Rauha teille». Ja sitten hän sanoi: 
»Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät». Ja 
tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: »Ot-
takaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat 
anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt». 
Isä oli lähettänyt Poikansa hankkimaan meille ihmisille rauhan. Se 
oli nyt tullut. Isä oli lähettänyt Poikansa myös ilmoittamaan sanan 
kautta tätä hankittua rauhaa meille ihmisille ja antamaan meille tä-
män rauhan hänen, Vapahtajamme, tuntemisen kautta. Tämän hän 
oli nyt tehnyt tälle peljästyneelle opetuslapsijoukolle. Mutta sen hän 
tahtoo tehdä meille kaikille. Sen tähden hän sanoi opetuslapsilleen: 
»Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät». 
Kristuksesta, ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta opetuslasten tuli to-
distaa lähimmäisilleen, että he tulisivat hänet tuntemaan ja tämän 
tuntemisen kautta saisivat omalletunnolleen rauhan. Sitä varten hän 
antoi heille Pyhän Hengen puhaltamalla heidän päällensä. Pyhä 
Henkihän on Isän ja Pojan ikuinen, persoonallinen henkäys. Hän on 
Kristuksesta todistavan sanan mukana. Hän vaikuttaa sanan kautta 
Kristuksen elävän tuntemisen ja tässä tuntemisessa rauhan. Mutta 
tämä rauha on peräisin syntien anteeksiantamuksesta. Sen tähden 
opetuslasten tuli julistuksensa kautta antaa ihmisille Kristuksen 
hankkima syntien anteeksiantamus. Ja uskon, jonka Pyhä Henki oli 
vaikuttava heidän sanansa kautta, tuli pitää omanaan tämä anteek-
siantamus. Sillä sen, minkä Jeesuksen opetuslapset antavat sanan 
kautta, sen Jumala antaa tämän sanan kautta. Mutta jos joku työnsi 
luotaan heidän tarjoamansa lahjan, hänelle heidän oli synnit pidätet-
tävä. Ja minkä he näin pidättivät, sen pidätti myös Jumala. — Tämän 
viran ja käskyn Vapahtaja antoi pääsiäisiltana kokoontuneille ope-
tuslapsilleen, ei vain apostoleille, vaan kaikille siellä koolla olleille 
opetuslapsilleen, miehille ja naisille. Saman viran ja käskyn hän an-
taa opetuslapsilleen kaikkina aikoina, ei vain määrätyille ja kutsu-
tuille opettajille ja pastoreille, vaan kaikille opetuslapsilleen, miehil-
le ja naisille. Saman viran ja käskyn hän antaa myös sinulle, kristitty. 
Huomaa se tarkoin! 

18.4. 



Toinen viikko pääsiäisestä 

 229 

 
 
 
 
 
Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, Herra Jeesus Kristus, sinä ai-

noa rauhantuoja, siitä, että olet kirkkosi saarnauttaman sanan kautta 
antanut rauhan minullekin. Auta minua, että tunnen sinun armollisen 
tahtosi ja minun kutsumukseni ja mitä ahkerimmin näen vaivaa tä-
män rauhan ja syntien anteeksiantamuksen viemiseksi muillekin. Ja 
anna minulle siihen Pyhä Henkesi ja paljon armoa. Aamen. 

 
 
 
 
 

Suo, Herra, sama Henkes meille,  
Kuin annoit kerran apostoleille.  
He vaikka joutui vaarain teille,  
Niin sanaa julisti he kansoille,  
He veivät armokutsus maailmaan, 
Sä autoit kansat siihen uskomaan. 
 

Suo Henkes, että liekkis yhä  
Ois sinun työssäs yhtä väkevä,  
Sä vielä kutsu, Herra pyhä,  
Sun eloos harrasta työväkeä.  
On paljon kypsynyttä eloa,  
Vaan vähän väkeä on pellolla. 

Sä olet kehoittanut meitä  
Työmiehiä sun työhös anomaan, 
Siks älä kasvojasi peitä,  
Vaan riennä seurakuntaas kuulemaan. 
Me saamme luottaa lupaukseesi, 
Sä että täytät pyynnöt kansasi. 
 

Carl Heinrich v. Bogatzky – Elias Lönnrot  VK 1938  183:1-3. 



Toinen viikko pääsiäisestä 

 230 

 
M a a n a n t a i  

Tuomas 
Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!  Joh. 20:29. 

Mutta Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, yksi niistä kahdes-
tatoista, ei ollut heidän kanssansa, kun Jeesus tuli. — Niin muut ope-
tuslapset sanoivat hänelle: »Me näimme Herran». Mutta hän sanoi 
heille: »Ellen näe hänen käsissään naulojen reikiä ja pistä sormeani 
naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko». — 
Ja kahdeksan päivän perästä Jeesuksen opetuslapset taas olivat huo-
neessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli, ovien ol-
lessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: »Rauha teille!» 
— Sitten hän sanoi Tuomaalle: »Ojenna sormesi tänne ja katso mi-
nun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole 
epäuskoinen, vaan uskovainen». Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: 
»Minun Herrani ja minun Jumalani!» Jeesus sanoi hänelle: »Sen 
tähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kui-

tenkin uskovat!» Näin laupiaasti Vapahtajamme menetteli Tuomaan 
suhteen ja auttoi hänet jälleen uskoon. Mutta hän antoi Tuomaan 
myös hänet nähdä, sillä Tuomas oli apostoli ja oli oleva Kristuksen 
ylösnousemuksen todistaja, jonka hän oli nähnyt. Mutta meidän ei 
tule nähdä ja kuitenkin tulee meidän uskoa. Meidän tulee uskoa 
apostolien, silminnäkijöiden, sana. Meidän tulee uskoa Vanhan ja 
Uuden Testamentin kirjoitukset — Vanhan Testamentin, jossa Kris-
tuksen ylösnousemus on ennustettu, ja Uuden, jossa se on todistettu. 
Meidän tulee uskoa Pyhää Henkeä, joka on innoittanut sekä Vanhan 
että Uuden Testamentin ja joka niissä on ja voimallisesti todistaa, 
että ne ovat totuus. Taivaassa mekin saamme nähdä kaikki. 

 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Menettele laupiaasti myös minun 
kanssani äläkä kokonaan sammuta uskoni kynttilänsydäntä, joka 
usein heikosti suitsee, vaan suuressa armossasi sytytä se liekkiin sa-
nasi ja Pyhän Henkesi kautta. Minä huudan sinua, Herra Jeesus — 
kuule minua! Minä luotan sinuun, ettet salli minun kadottaa uskon 
oikeaa lohdutusta, kunnes tulen luoksesi taivaaseen. Aamen. 

19.4. 
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T i i s t a i  

Galilean järven rannalla  
Tämä oli jo kolmas kerta, jolloin Jeesus noustuaan kuolleista, ilmes-
tyi opetustapsillensa.  Joh. 21:14. 

Sen jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen Tiberiaan jär-
ven rannalla; ja hän ilmestyi näin: Simon Pietari ja Tuomas ja Na-
tanael, veljekset Jaakob ja Johannes sekä kaksi muuta hänen opetus-
lapsistaan olivat yhdessä. Simon Pietari sanoi heille: »Minä menen 
kalaan». He sanoivat hänelle: »Me lähdemme sinun kanssasi». Niin 
he lähtivät ja astuivat heti venheeseen; mutta eivät sinä yönä saaneet 
mitään. Ja kun jo oli aamu, seisoi Jeesus rannalla. Opetuslapset eivät 
kuitenkaan tienneet, että se oli Jeesus. Niin Jeesus sanoi heille: 
»Lapset, onko teillä mitään syötävää»? He vastasivat hänelle: »Ei 
ole». Hän sanoi heille: »Heittäkää verkko oikealle puolelle venhettä 
niin saatte». He heittivät verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä ylös 
kalojen paljouden tähden. Silloin se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, 
sanoi Pietarille: »Se on Herra». Kun Simon Pietari kuuli, että se oli 
Herra, vyötti hän vaippansa ympärilleen, sillä hän oli ilman vaatteita, 
ja heittäytyi järveen. 

Mutta muut opetuslapset tulivat venheellä ja vetivät perässään 
verkkoa kaloineen, sillä he eivät olleet maasta kauempana kuin noin 
kahdensadan kyynärän päässä. Kun he astuivat maalle, näkivät he 
siellä hiilloksen ja kalan pantuna sen päälle, sekä leipää. Jeesus sa-
noi heille: »Tuokaa tänne niitä kaloja, joita nyt saitte». Niin Simon 
Pietari astui venheeseen ja veti maalle verkon, täynnä suuria kaloja, 
sata viisikymmentä kolme. Ja vaikka niitä oli niin paljon, ei verkko 
revennyt. Jeesus sanoi heille: »Tulkaa einehtimään». Mutta ei ku-
kaan opetuslapsista uskaltanut kysyä häneltä: »kuka sinä olet?», kos-
ka he tiesivät, että se oli Herra. Niin Jeesus meni ja otti leivän ja an-
toi heille, ja samoin kalan. — Tämä oli jo kolmas kerta, jolloin Jee-
sus noustuaan kuolleista ilmestyi opetuslapsillensa. Ja nämä miehet 
todistavat meille kirjoituksissaan Jeesuksen ylösnousemuksen, jotta 
mekin uskoisimme. He todistavat sen, minkä itse ovat nähneet. Ja 
Pyhä Henki todistaa heidän todistuksensa todeksi. 

Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, Herra Jeesus, siitä, että sinä 
olet niin selvästi, varmasti ja usein apostoleillesi osoittanut olevasi 
kuolleista noussut synnin, kuoleman ja perkeleen voittaja ja että näin 
heidän todistuksensa sinun ylösnousemuksestasi on täydellisesti luo-
tettava. Minä rukoilen sinua: anna minulle Pyhä Henkesi, joka tämän 
heidän todistuksensa kautta tekee minut sinun autuaallisesta ylös-
nousemuksestasi niin varmaksi, että voin lujasti siihen perustautua 
elämässä ja kuolemassa. Aamen. 

20.4. 
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K e s k i v i i k k o  

Ylösnoussut puhuttelee Pietaria 
Olenko minä sinulle rakas?  Joh. 21:17. 

Kun Jeesus ja opetuslapset — kalansaaliin jälkeen — olivat ei-
nehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: »Simon, Johanneksen poi-
ka, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä?» Hän vastasi hänel-
le: »Rakastan, Herra; sinä tiedät, että olet minulle rakas». Jeesus sa-
noi hänelle: »Ruoki minun karitsoitani». — Jeesus sanoi hänelle taas 
toistamiseen: »Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua?» Hän 
vastasi hänelle: »Rakastan, Herra; sinä tiedät, että olet minulle ra-
kas». Jeesus sanoi hänelle: »Kaitse minun lampaitani». — Jeesus 
sanoi hänelle kolmannen kerran: »Simon, Johanneksen poika, olenko 
minä sinulle rakas?» Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kol-
mannen kerran sanoi hänelle: »Olenko minä sinulle rakas?» ja vasta-
si hänelle: »Herra, sinä tiedät kaikki; sinä tiedät, että olet minulle 
rakas». Jeesus sanoi hänelle: »Ruoki minun lampaitani». — Näin 
laupiaalla tavalla Herra Jeesus johdatti Pietarin mieleen, kuinka hän 
aikaisemmin oli korottanut itsensä muiden opetuslasten yli ja sitten 
kolmasti hänet kieltänyt. Samalla hän asetti hänet jälleen apostolin-
virkaan. 

Vaikka mekin olemme useinkin langenneet yhtä syvälle, ottaa 
Jeesus kuitenkin meidät jälleen vastaan, on armollinen, lempeä ja 
ystävällinen meitä kohtaan ja pitää meitä ominaan. Entä me? Me 
rakastamme häntä. Ja hän tietää sen. Mutta jos me häntä rakastam-
me, on meidän myös häntä palveltava. Ja rakkain palvelus, jota hän 
meiltä odottaa, on se, että pidämme huolta hänen karitsoistaan ja 
lampaistaan, se on hänen uskovistaan, pienistä ja suurista, jotta he 
tulevat ruokituiksi, ravituiksi Jumalan sanalla oikein ja runsaasti ja 
näin tulevat oikein tuntemaan Vapahtajan, rakastavat häntä ja pelas-
tuvat. — Rakastatko sinä Vapahtajaa ja palveletko häntä ahkerasti ja 
uskollisesti hänen seurakunnassaan? 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Minä rakastan sinua. Sinä tiedät 
sen. Minä olen kurja syntinen. Mutta sinä olet tehnyt kaiken minun 
puolestani ja avaat minulle lakkaamatta ystävällisen sydämesi. Sen 
tähden minä rakastan sinua enkä voi sinusta luopua. Auta minua, 
Herra Jeesus, että rakkaudella palvelisin sinua niissä, jotka minun 
kanssani ovat sinun omiasi, seurakunnan pienissä ja suurissa jäsenis-
sä; että heillä olisi armosanasi runsaasti nautittavana ja he pysyisivät 
sinun luonasi ja pelastuisivat. Aamen. 

21.4. 
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T o r s t a i  

”Mitä se sinuun koskee? Seuraa sinä minua!” 
Joh. 21:22. 

Ylösnoussut Vapahtaja sanoi edelleen Pietarille: »Totisesti, toti-
sesti minä sanon sinulle: kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kul-
jit, minne tahdoit; mutta kun vanhenet, niin sinä ojennat kätesi, ja 
sinut vyöttää toinen ja vie sinut, minne et tahdo». Mutta sen hän sa-
noi antaakseen tietää, minkälaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava 
Jumalaa, nimittäin marttyyrikuolemalla. Ja tämän sanottuaan hän 
lausui hänelle: »Seuraa minua». Pietarin tuli järkkymättä seurata 
Jeesusta kuolemaan asti ja näin hän tahtoikin nyt mielellään tehdä 
hänen voimansa vahvistamana. Mutta Pietari kuuli varmaankin aske-
leita takanaan, kääntyi ympäri ja näki Johanneksen seuraavan Jee-
susta. Johannes oli se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti ja joka myös 
pääsiäislammasta syötäessä oli nojannut hänen rintaansa vasten ja 
sanonut: »Herra, kuka on sinun kavaltajasi?» Kun Pietari hänet näki, 
sanoi hän Jeesukselle: »Herra, kuinka sitten tämän käy?» Hän tar-
koitti: millä kuolemalla tämä on kirkastava Jumalaa? Jeesus sanoi 
hänelle: »Jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti kuin minä 
tulen, mitä se sinuun koskee? Seuraa sinä minua». Opi tästä, kristit-
ty! Sinun on rakkaudessa seurattava Jeesusta, ja hän rakastaa sinua 
ja johtaa sinua tahtonsa mukaan, kenties epätasaisia teitä, mutta kui-
tenkin iäiseen autuuteen. Mutta sinä et saa katsella ympärillesi toi-
siin etkä sanoa: jospa minäkin saisin kulkea samoja teitä kuin nuo! 
etkä liioin: kun minun täytyy kärsiä niin paljon, niin miksi nuo pää-
sevät niin vähällä? Sinulle ei kuulu se, miten Jeesus kutakin kuljet-
taa, sillä se on hänen asiansa eikä sinun. Hän torjuu luotaan jokaisen 
yrityksen sekaantua hänen hallitukseensa. Seuraa sinä turvallisena 
Jeesusta, niin hän on kuljettava sinua autuaallisesti, mutta älä se-
kaannu hänen hallituksensa asioihin! — Jeesuksen sanoessa Pietaril-
le näin levisi veljien keskuuteen semmoinen puhe Johanneksesta, 
ettei hän muka kuole; mutta Jeesus ei sanonut, ettei hän kuole, vaan: 
»Jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kuin minä tulen, 
mitä se sinuun koskee?» 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus, sinä minun tähteni ristiinnaulittu 
ja ylösnoussut Vapahtaja, joka sulasta armosta annat minun, kurjan 
syntisen, olla rakkaana opetuslapsenasi. Anna minulle uskon ja rak-
kauden Henki, voiman ja nöyryyden Henki, että turvallisesti ja iloi-
sesti alistun sinun tahtosi mukaiseen johdatukseen enkä uteliaana 
kysele, miksi teet niin tai näin. Tiedänhän minä, Herra, että sinä joh-
dat minua autuaasti. Aamen. 

22.4. 
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P e r j a n t a i  

Ylösnousseen lähetyskäsky 
Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis 
ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän 
ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, 
mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kans-
sanne joka päivä maailman loppuun asti.   Matt. 28:18–20 
. 

Erikoisesti Galileassa Herra Jeesus monella tavalla ilmestyi ope-
tuslapsilleen ylösnousseena ja eläväksi tulleena, niin kuin hän oli 
heille luvannutkin. Sinne eräälle vuorelle hän vihdoin käski apostoli-
ensa kokoontua, jotta hän vielä voisi julkisesti ilmaista itsensä heille. 
Kun he ja enemmän kuin 500 opetuslasta oli kokoontunut sinne hei-
dän kanssaan, näkivät he Jeesuksen. Ja he kumarsivat häntä, mutta 
muutamat epäilivät. Ja Jeesus tuli heidän luoksensa ja lausui heille 
nuo kuninkaalliset sanat, jotka ovat tämän kappaleen otsakkeena. — 
Jeesuksen, ristiinnaulitun, Jumala on herättänyt ja korkealle korotta-
nut, niin että hänellä, Ihmisen Pojalla, on kaikki jumalallinen valta 
taivaassa ja maan päällä. Mutta hän, joka on verellään lunastanut 
kaikki ihmiset, tahtoo pelastaa heidät siten, että uskovat häneen. Sen 
tähden hän käskee uskoviaan kaikkina aikoina, että evankeliumi hä-
nestä on heidän toimestaan saatettava kaikkien ihmisten kuultavaksi 
ja että ne, jotka uskovat evankeliumin, on tehtävä kasteen kautta hä-
nen opetuslapsikseen. Kasteessa me tulemme saatetuiksi pyhän, 
kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, ja tämä yhteys on armosta rikas, 
sillä sen keskellä on Jeesus, Jumalan Poika. Ja Jeesuksen opetuslas-
ten tulee kuulla, oppia ja pitää jokainen sana, jonka Herra Jeesus on 
käskenyt apostoleilleen ja jonka nämä ovat julkituoneet kirjoituksis-
saan Pyhän Hengen innoittamina. Ja Herra Jeesus on omiensa kanssa 
joka päivä maailman loppuun asti siten, että hän vahvistaa todistuk-
semme hänestä ja tekee sen voimalliseksi ja vahvistaa uskomme, 
jotta järkähtämättä pysymme hänessä. Hän on kanssamme elämässä 
ja kuolemassa. — Tämä on ylösnousseen Vapahtajamme kuninkaal-
linen käsky kaikkien aikojen opetuslapsille kaikissa paikoissa. Joka 
ei ota siitä vaarin, hän ei voi olla Jeesuksen opetuslapsi. 

23.4. 
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Rukoilkaamme. Kaikkivaltias Herra Jeesus, sinä, joka olet tosi 
Jumala samoin kuin Isä ja Pyhä Henkikin, sinä rakkaan seurakuntasi 
Kuningas ja Herra, joka olet sen lunastanut verelläsi ja pyhittänyt 
Hengelläsi. Minä kiitän sinua siitä, että olet tehnyt minutkin, ansiot-
toman, opetuslapseksesi. Auta minua olemaan kuuliainen käskyllesi 
ja innokas osaltani levittämään sanaasi ja evankeliumiasi kaikille 
ihmisille. Ja ole aina kanssani lupauksesi mukaan, kunnes saan vih-
doin tulla luoksesi taivaalliseen valtakuntaasi. Aamen. 

 
 
 
 

Nyt me, Jeesus laupias,  
Kiitämme sun armoas,  
Kansas kutsun saanut on  
Työhön Herran vainion. 
 
Tule, Jeesus, asumaan  
Sydämeemme ainiaan,  
Henkes meihin vuodata,  
Niinkuin lupaat sanassa.  
 

Suo sä taito, rohkeus,  
Usko, toivo, rakkaus,  
Että kallis sanasi  
Runsaan sadon antaisi. 
 
Jeesus, me sua kiitämme,  
Sulle kaikuu virtemme,  
Kun sä Henkes voimalla  
Päästät kansat kahleista. 
 

Tuntematon saksalainen – Elias Lönnrot  VK 1938  185:1,2,6,7. 

 



Toinen viikko pääsiäisestä 

 236 

 
L a u a n t a i  

Ylösnoussut avaa kirjoitukset 
Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. 
  Luuk. 24:45. 

Nuo neljäkymmentä päivää, joiden aikana ylösnoussut Vapahta-
ja ilmestyi opetuslapsilleen, lähenivät loppuaan. Helluntaijuhla oli 
tulossa. Herra oli koonnut jälleen Jerusalemiin opetuslapsensa, eri-
koisesti apostolit. Nyt hän eräänä päivänä tuli heidän luokseen ja 
sanoi heille: »Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille 
ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, 
mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja 
psalmeissa». Opetuslapset eivät olleet koskaan aikaisemmin voineet 
ymmärtää Jeesuksen puhetta ylösnousemuksestaan, ja Vanha Testa-
mentti, jossa tämä oli ennustettu, oli heille yhtä käsittämätön kuin 
Jeesuksen sanakin. Mutta nyt, kun he näkivät tämän kaiken toteutu-
neena, kun he näkivät ristiinnaulitun Jeesuksen ilmielävänä edes-
sään, oli asia toinen. Nyt he ymmärsivät tämän kaiken. Ja niin hän 
meni nyt heidän kanssaan läpi koko Vanhan Testamentin osoittaen 
heille, mitä se pitkin matkaa oli ennustanut hänestä, ja avasi heidän 
ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Se on varmaan ollut pitkä 
ja ihana saarna: saarnaajana ylösnoussut Vapahtaja ja kuulijoina nyt 
niin iloiset opetuslapset. Ja tämän saarnan hän päätti näillä sanoilla: 
»Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä 
nouseva kuolleista ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on 
saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemis-
ta. Te olette tämän todistajat». — Huomaa tämä, kristitty: ei vain 
Uusi Testamentti, vaan myös Vanha todistaa kaikkialla Kristuksesta 
ja on kirja hänestä. Jollet käsitä tätä, et käsitä Vanhaa Testamenttia 
ollenkaan. Ja ristiinnaulittu ja ylösnoussut Jeesus, josta Uusi Testa-
mentti todistaa, on Vanhassa Testamentissa ennustettu ja esikuvin 
esitetty Kristus, maailman Vapahtaja. Näin on kaikkina aikoina ollut 
olemassa vain yksi oikea usko: kristittyjen usko. Eikä yksikään niis-
tä, jotka ovat pelastuneet — Aadamista alkaen — ole koskaan pelas-
tunut muulla tavalla kuin uskon kautta Kristukseen, ristiinnaulittuun 
ja ylösnousseeseen. Ei myöskään milloinkaan tule olemaan muuta 
autuaaksitekevää uskoa. Se olkoon myös sinun uskosi, rakas kristit-
ty! 
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Rukoilkaamme. Herra Jeesus, sinä tosi Messias, Jumalan Voidel-
tu, maailman ainoa Vapahtaja. Auta minua, että minä aina ja kaikes-
ta sydämestäni uskoisin iankaikkisen, muuttumattoman, vanhan ja 
aina uuden evankeliumin sinusta, joka olet joutunut kärsimään ja 
kuolemaan minun ja koko maailman syntien tähden ja joka olet 
noussut kuolleista kolmantena päivänä minun ja koko maailman 
vanhurskaudeksi ja autuudeksi. Auta minua, etten olisi, kuten niin 
monet, välinpitämätön tähän evankeliumiin nähden, vaan lujasti pi-
täytyisin siihen ja sen kautta pelastuisin. Aamen.  

 
 
 
 
 
 
 

Mä kauniin tiedän kukkasen, 
Se mulle ilon antaa,  
Se kukkasista suloisin  
Ja ihanin  
Taivaasta tuoksun kantaa. 
 
Tää kaunis, kallis kukkanen  
On Herran sana pyhä.  
Se näyttää tietä autuuden  
Luo Kristuksen,  
Se loistaa meille yhä. 
 

Tie Kristus on ja elämä  
Kaikille etsiville,  
Hän päästää heidät synnistä,  
Vääryydestä,  
Suo lohdun murheisille. 
 
Oi kuule, Jeesus armias,  
Rukoilevia meitä.  
Sä huolta pidä laumastas,  
Suo apuas,  
Meit' älä koskaan heitä. 
 

Tuntematon saksalainen ennen v. 1579 – Erik Cajanus  VK 1938  164:1–3,7.
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T o i n e n  s u n n u n t a i  p ä ä s i ä i s e s t ä  

Neljäskymmenes päivä 
Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille 
luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, 
se tuomitaan kadotukseen.  Mark. 16:15,16. 

Oli tullut neljäskymmenes päivä Herran Jeesuksen ylös-
nousemuksesta. Hänen yksitoista apostoliansa olivat Jerusalemissa. 
He olivat juuri aterialla. Silloin Jeesus tuli heidän luoksensa. Ja nyt, 
kun he kykenivät sen oikein käsittämään, hän nuhteli heidän epäus-
koaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet 
niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnousseeksi. Meille on tarpeellis-
ta, että tunnemme sydämemme nurinkurisuuden; ja milloinkaan em-
me tunne sitä syvemmin kuin juuri silloin, kun elämme uskon var-
muudessa. Se pakottaa meitä silloin aina turvautumaan yksinomaan 
Kristukseen eikä itseemme. — Sen jälkeen Herra toisti aikaisemmin 
antamansa lähetyskäskyn: »Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnat-
kaa evankeliumia kaikille luoduille!» Ja Herra varusti tämän viran 
kaikkein korkeimmalla arvovallalla sanoen: »Joka uskoo ja kaste-
taan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen». 
Toisin asia ei voi ollakaan. Vain Kristuksessa on pelastus. Se, joka 
ottaa sen vastaan, pelastuu; se, joka sen hylkää, tuomitaan kadotuk-
seen. Ja sitten Herra varusti apostolinsa ja heidän työtoverinsa val-
lalla tehdä ihmeitä vahvistaakseen heidän saarnansa: »Ja nämä mer-
kit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos 
riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he 
juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä 
sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi». Ja sitten — lisää saamme 
kuulla helatorstaina! — Rakas kristitty!' Pysy uskossa Vapahtajaasi, 
joka on edestäsi kuollut ja ylösnoussut. Mutta älä luota omaan voi-
maasi ja pysyväisyyteesi, sillä sinun sydämesi on viheliäinen. Etsi 
voimaa ja apua Jeesukselta! Hän antaa sitä sinulle sanastaan. 

Rukoilkaamme. Kaikkivaltias Jumala, rakas taivaallinen Isä. Mi-
nä uskon armosi kautta, että sinun rakas Poikasi Jeesus Kristus, Ris-
tiinnaulittu ja Ylösnoussut, on ainoa Vapahtaja, jossa yksin on pelas-
tus ja että hän on minun rakas Vapahtajani ja Autuaaksitekijäni. 
Mutta kun minä tunnen sydämeni huikentelevaisuuden ja epävakai-
suuden ja tiedän, etten voi pysyä uskossa ilman sinun armoasi, niin 
anna, Herra, minulle aina tämä armosi ja pidä minua sanassasi ja 
uskossa, kunnes saavun luoksesi iäiseen autuuteen. Aamen. 

25.4. 
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M a a n a n t a i  

Jeesuksen ylösnousemus — se suuri merkki 
Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa 
päivässä.  Joh. 2:19. 

Herra Jeesus lausui kerran nämä sanat juutalaisille, jotka pyysi-
vät häneltä merkkiä siitä, että hän oli luvattu Kristus. Hän puhui heil-
le ruumiinsa temppelistä. Surmatkaa minut, niin minä nousen kuol-
leista kolmantena päivänä — tämä oli hänen puheensa tarkoitus. 
Surmatun Jeesuksen ylösnousemus on se suuri merkki, että hän on 
Raamatussa luvattu Kristus, Jumalan Poika, maailman Vapahtaja ja 
että hänen oppinsa on oikea ja tosi. Jos Jeesus ei olisi ollut Kristus, 
vaan — tässä kynä melkein haraa vastaan — vaan valheprofeetta, 
niin varmasti hän ei olisi noussut kuolleista, vaan jäänyt hautaan, 
niin kuin kaikki valheprofeetat. Mutta kun hän on noussut kuolleista, 
on hän vastaan sanomatta osoittanut olevansa Jumalan Poika ja 
Raamatussa luvattu Vapahtaja ja se Totinen, jonka sanat eivät häviä. 
Sen tähden hänen opetuslapsensa muistivat hänen ylösnousemisensa 
jälkeen, että hän oli sanonut tämän lauseen, joka on tämän kappaleen 
otsakkeena, ja he uskoivat häneen, he uskoivat Raamatun ja sen sa-
nan, jonka Jeesus oli sanonut. Kaikki, koko Raamatun totuus, koko 
kristillinen usko, kaikki riippuu Jeesuksen ylösnousemuksesta. Jos se 
ei olisi tapahtunut, romahtaisi kaikki. Mutta kun se on tapahtunut, 
säilyy kaikki. Sinun täytyy, kristitty, olla Jeesuksen ylösnousemuk-
sesta aivan varma, muuten et voi uskoa häneen omana Vapahtajana-
si. Ja sinä voit olla siitä täysin varma. Silminnäkijät todistavat sen 
sinulle yksimielisesti. Silminnäkijät todistavat tämän Raamatun kir-
joituksissa, jotka säteilevät pelkkää pyhyyttä. Vanha Testamentti 
ennustaa siitä. Ja Pyhä Henki todistaa jumalallisesti ja voimakkaasti, 
että profeettojen, apostolien ja evankelistojen Raamattu on totuus. Ei 
mikään ole maan päällä todistettu niin voimallisesti kuin Jeesuksen 
ylösnousemus. Ja niin sinun uskosi Jeesukseen Kristukseen, Vapah-
tajaasi, on lujasti perustettu. Sinä olet lunastettu. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus, sinä taivaallinen aurinko. Sinä olet 
maailman, vieläpä opetuslastesi silmäin edessä laskenut silloin kun 
kuolit ristillä. Mutta sinä olet pian jälleen noussut, kun sinä nousit 
kuolleista, ja ihastuneina opetuslapsesi ovat sinut nähneet. Ja Raa-
matussa, kuin myös heidän todistuksessaan sinä loistat minulle to-
dellisena armonvalona täynnä elämää, autuutta ja iäistä riemua. Oi 
Herra Jeesus. Anna silmieni aina olla luotuina sinuun, että sinussa 
tuntisin lunastukseni. Aamen. 

26.4. 
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T i i s t a i  

Kristuksen kuolleistaherättäminen 
 — meidän vanhurskautuksemme 

Hän on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista 
herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden.  Room. 4:25. 

 
Kristus on meidän rikostemme tähden annettu alttiiksi, annettu 

kuolemaan. Hän on kuolemansa kautta meidän rikoksemme sovitta-
nut. Ja hän on meidän vanhurskauttamisemme tähden herätetty kuol-
leista. Jumala on Kristuksen kuolleista herättämisen kautta tehnyt 
meidät vanhurskaiksi, julistanut vanhurskaiksi, vanhurskauttanut. 
Niin kuin Kristuksen alttiiksi antaminen kuolemaan on meidän sovi-
tuksemme, niin hänen kuolleista herättämisensä on meidän vanhurs-
kauttamisemme. Ymmärrätkö tämän, lukijani? Kristus on meidän 
edustajamme. Kun hän meidän edustajanamme sovitti kuolemansa 
kautta syntimme, on hän sovittanut Jumalan meidän kanssamme. Ja 
sitten Jumala herätti hänet kuolleista. Näin Jumala tosiasiallisesti 
julisti, ettei Kristuksella ollut enempää tehtävänä meidän sovituksek-
semme, meidän syntiemme hyvittämiseksi. Herättämällä kuolleista 
meidän edustajamme Jumala julisti, että syntimme ovat sovitetut, ja 
me olemme hänen edessään vanhurskaita — Kristuksessa. Kristuk-
sen kuolleista herättäminen on Kristuksen vanhurskauttaminen mei-
dän synneistämme ja siten meidän vanhurskauttamisemme, sillä 
Kristus on meidän edustajanamme, meidän sijassamme, meidän puo-
lestamme vanhurskautettu meidän synneistämme. Jos Kristus ei olisi 
herätetty kuolleista, niin me emme tietäisi, onko hän todella meidän 
syntimme sovittanut, onko Jumala todella hyväksynyt hänen uhrinsa 
meidän syntiemme edestä, olemmeko me todella Jumalan kanssa 
sovitetut, olemmeko me todella vanhurskaat Kristuksessa Jumalan 
edessä. Mutta kun Jumala on Kristuksen kuolleista herättänyt, niin 
me tiedämme nyt, että Jumala on todella hyväksynyt Kristuksen uh-
rin meidän syntiemme edestä, että me todella olemme Jumalan kans-
sa sovitetut, että me todella olemme Jumalan edessä vanhurskaat. 
Niin tulee meidän pitää Kristuksen kuolleista herättämistä meidän 
vanhurskaaksi julistamisenamme, meidän vanhurskauttamisenamme 
ja siihen uskossa tarttua. Tänäänkin uudistamme sen, mitä jo aikai-
semminkin on sanottu: Kaikki, koko Raamatun totuus, koko kristilli-
nen usko, kaikki riippuu Jeesuksen ylösnousemuksesta. Jos se ei oli-
si tapahtunut, romahtaisi kaikki. Mutta kun se on tapahtunut, säilyy 
kaikki. Sinun täytyy, kristitty, olla Jeesuksen ylösnousemuksesta 
aivan varma, muuten et voi uskoa häneen omana Vapahtajanasi. 

27.4. 
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Rukoilkaamme. Ylösnoussut Vapahtaja! Sinä olet minun van-

hurskauteni. Sinut Jumala on tehnyt minulle vanhurskaudeksi. Kun 
Jumala herätti kuolleista sinut, joka olet kuollut minun puolestani, 
on hän vanhurskauttanut minut sinussa. Auta, että uskossa tartun 
sinuun, Herra, joka olet minun vanhurskauteni. Tämä on, Herra Jee-
sus, sinun nimesi, ja sellaisena tahdon sinut tuntea ja pitää, sillä sinä 
olet Herra meidän vanhurskautemme. Aamen. 

 
 
 

Jeesus elää, Herrani!  
Kuolo, minne hirmus jääpi! 
Hän on Vapahtajani,  
Kuolleista mun herättääpi. 
Jeesus auttaa, pelastaa,  
Siihen saan mä uskaltaa. 
 
Jeesus elää, Herrani!  
Hänessä on kaikki luotu.  
Hänen kanssaan iäksi  
Elämä on mulle suotu.  
Minkä Herra vakuuttaa,  
Siihen saan mä uskaltaa. 
 
Jeesus elää, Herrani!  
Älä pelkää, syntisparka.  
Hän on minun turvani,  
Häneen luottaa sydän arka. 
Hänen luokseen tulla saa,  
Siihen saan mä uskaltaa. 
 

Jeesus elää, Herrani!  
Ota omaks elämäni,  
Sydän luo sä puhtaaksi,  
Päästä minut synneistäni. 
Heikkoa hän vahvistaa,  
Siihen saan mä uskaltaa. 
 
Jeesus elää, häneltä  
Temmata ei voi mua mikään, 
Kuolo eikä elämä,  
Hänen olen iäst'ikään.  
Perille hän kuljettaa,  
Siihen saan mä uskaltaa. 
 
Jeesus elää, kuolema  
Nyt vain on kuin elon ovi.  
Ei siis kuolon tuskissa  
Epäillä nyt sielun sovi.  
Kuolonkin hän kirkastaa,  
Siihen saan mä uskaltaa. 
 

Christian F. Gellert – Julius Krohn  VK 1938  77:1–6. 
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K e s k i v i i k k o  

Kristus, ylösnousemuksen esikoinen 
Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuoloon nuk-
kuneista.  1 Kor. 15:20. 

Kuolema on kauhea! Se ottaa meiltä kaiken. Me muutumme 
maaksi. Mutta se ei kokonaan hävitä meitä. Kuoleman pimeyden 
kautta mennään kuoleman pimeyteen; tuomiolle ja kadotukseen. 
Kuolema on synnin palkka. Ja kuoleman siteet ovat yhtä vahvat kuin 
Jumala, joka on alistanut meidät kuoleman alle. Mutta Kristus on 
ottanut päälleen syntimme ja sovittanut ne. Hän on käynyt meidän 
kuolemaamme ja on kuolleista noussut. Hän on noussut kuolleista 
antaakseen meille ylösnousemuksen. Hän on musertanut meidän 
kuolemamme. Hän on särkenyt meidän kuolemamme siteet. Hän on 
tullut esikoiseksi kuoloon nukkuneista. Me, jotka uskon kautta kuu-
lumme hänelle, nukumme vain, kun me kuolemme, eikä mikään tee 
meitä levottomiksi tässä unessa. Ja sitten me seuraamme häntä, esi-
koistamme, ja nousemme myös kuolleista täynnä iäistä elämää, 
täynnä sanomatonta riemua ja menemme iäiseen autuuteen. Etkö 
riemastu nyt keväällä, kun näet ensimmäisen kukan kohottavan pää-
tään? Kyllä vain, sillä sinä tiedät, että sitä seuraa useampia kukkia ja 
koko keväinen ja kesäinen kukkaloisto. Niin Kristuskin on ensim-
mäisenä kohottanut päänsä suuresta hautausmaasta, mutta monet 
seuraavat häntä. Ja nämä monet olemme me, jotka uskomme häneen. 
Jos Kristus ei olisi noussut kuolleista, niin me kaikki olisimme jää-
neet kuoleman valtaan, mutta kun hän on kuolleista noussut, niin 
mekin nousemme. Olkoon sanottu vielä kerran: Kaikki, koko Raama-
tun totuus, koko kristillinen usko, kaikki riippuu Jeesuksen ylös-
nousemuksesta. Jos se ei olisi tapahtunut, romahtaisi kaikki. Mutta 
kun se on tapahtunut, säilyy kaikki. Sinun täytyy, kristitty, olla Jee-
suksen ylösnousemuksesta aivan varma, muuten et voi uskoa häneen 
omana Vapahtajanasi. 

Rukoilkaamme. Uskollinen Jumala. Suo, että minä elän uskossa 
Vapahtajaani, kuolen sinun armossasi, nukun rauhassa, nousen kuol-
leista voimasi kautta, saan nähdä autuaallisen toivoni täyttyvän ja 
perin iäisen elämän rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden, 
joka minun puolestani on katkaissut kuoleman siteet ja tyhjäksi teh-
nyt kaikki kuoleman kauhut. Aamen. 

28.4. 
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T o r s t a i  

Hän on lunastanut meidät kaikista synneistä 
Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.  Ps. 130:8. 

Kristus on lunastanut meidät kaikista synneistämme. Sen sanoo 
Raamattu. Se on meidän uskomme. Ja se on totinen tosi. — Mutta 
miten se asia on? Meillähän on toki vielä syntiä, me olemme syntisiä 
ja teemme syntiä. Miten on siis käsitettävä se, että Kristus on lunas-
tanut, vapahtanut ja päästänyt meidät kaikista synneistä? — Me 
teemme syntiä Jumalan lakia vastaan. Siksi me olemme syypäät ja 
rangaistuksen ansainneet. Syntiemme tähden me olemme lain kiro-
uksen alla. Kristus on lunastanut, vapahtanut ja päästänyt meidät 
synnin velasta ja rangaistuksesta eli toisin sanoen lain kirouksesta, 
kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme», sanoo pyhä apostoli 
Gal. 3:13. Ja Kristus on lunastanut meidät synnin vallasta. Synti, 
joka tosin vielä meissä asuu, ei voi enää pitää meitä hallussaan, pal-
veluksessaan eikä orjuudessaan, ei hallita eikä vallita meitä eikä 
määrätä vaellustamme. Me voimme nauraen pilkata ja vastustaa syn-
tiä eikä meidän tarvitse sitä totella, vaan päinvastoin voimme tehdä 
sen tahtoa vastaan. Kristus on vapauttanut meidät entisestä turhasta 
vaelluksestamme, jolloin isiemme tavoin vaelsimme synnin pakko-
vallan alaisina. Apostoli Pietari kirjoittaa: »Tietäkää, ettette ole mil-
lään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, 
isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin 
kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan», 1 Piet. 1:18,19. Ja on 
tuleva aika, jolloin saman Kristuksen uhrin tähden, joka on edes-
tämme uhrattu, pääsemme kerrassaan vapaiksi kaikesta synnistä, jo-
ka meihin vielä tarttuu. Ja tämän kaiken on tuonut valoon ja taannut 
meille Kristuksen ylösnousemus, kun hän täytettyään lunastustyönsä 
astui meidän edustajanamme uuteen elämään, joka ei ole enää vael-
lusta meidän syntiemme painon alla. 

Rukoilkaamme. Ylösnoussut Vapahtaja! Sinä olet nyt vapaa 
maailman synneistä. Sinä olet ne sovittanut ja voittanut. Minä olen 
nyt sinussa vapaa synneistäni, joten ne eivät voi minua hallita eivät-
kä tuomita kadotukseen. Siksi minä kiitän sinua koko sydämestäni. 
Suo, että tuntisin tämän autuaallisen vapauden ja pahasta omastatun-
nosta, tuskasta ja pelosta vapaana palvelisin sinua iloisin mielin, 
kunnes kerran saan herätä kuoleman unesta kirkastetun ruumiisi kal-
taisena. Aamen. 

29.4. 
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P e r j a n t a i  

Hän on lunastanut meidät kuolemasta 
Ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elä-
mänsä olivat olleet orjuuden alaisia.  Hebr. 2:15. 

Kristus on lunastanut meidät kuolemasta. Sen sanoo Raamattu. 
Se on meidän uskomme. Ja se on totinen tosi. — Mutta miten se asia 
on? Täytyyhän meidän toki kuolla ja kuolema tulee meitä päivä päi-
vältä yhä lähemmäksi. Miten on sitten käsitettävä, että Kristus on 
lunastanut, vapahtanut ja päästänyt meidät kuolemasta? — Ihmisen 
kuolema tässä ajassa, ajallinen kuolema on itse asiassa ovi iankaik-
kiseen kuolemaan, iankaikkiseen kadotukseen. Mutta tämän iankaik-
kisen kuoleman, iankaikkisen kadotuksen on kokonaan ottanut meil-
tä pois Kristus, joka on lunastanut meidät syntiemme velasta ja ran-
gaistuksesta. Sitä ei tarvitse meidän, jotka olemme Kristuksessa, en-
sinkään pelätä. Mutta juuri sen tähden meidän ei tarvitse pelätä 
myöskään ajallista kuolemaa, sillä kun se ei vie meitä iankaikkiseen 
kuolemaan, niin mitä siinä sitten pelkäisimme? Mihin sitten ajallinen 
kuolema vie meidät? Iankaikkiseen elämään. Etkö tiedä, mitä Herra 
Jeesus sanoi kuolevalle ryövärille, joka uskoi häneen? Hän sanoi 
hänelle: »Totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun ole-
man minun kanssani paratiisissa». Samoin hän sanoo meillekin, kun 
kuolemme. Onko meidän siis pelättävä? Eipä suinkaan! Ja meidän-
kin ruumiimme hän on herättävä ylös maasta ja tekevä kirkastetun 
ruumiinsa kaltaiseksi. Onko meidän siis pelättävä ajallista kuole-
maa? Ei, sitä meidän ei tarvitse pelätä, vaan päinvastoin saamme — 
kun kuolinhetkemme lähestyy Herramme tahdon mukaan — sanoa 
aivan iloisesti, kuten vanha Simeon: »Herra, nyt sinä lasket palveli-
jasi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat 
nähneet sinun autuutesi». Tämän on Kristuksen ylösnousemus tuonut 
valoon ja taannut meille, kun hän täytettyään lunastustyönsä astui 
meidän edustajanamme uuteen elämään, jossa hän on vapaa meidän 
kuolemastamme. 

Rukoilkaamme. Ylösnoussut Vapahtaja! Sinä olet nyt vapaa 
maailman kuolemasta, sillä sinä olet sen kantanut ja voittanut. Ja 
minä olen sinun kauttasi vapaa kuolemasta, eikä se voi minua niellä 
eikä pitää hallussaan. Sen tähden kiitän sinua koko sydämestäni. Suo 
minun tuntea tämä autuas vapaus, että vapaana kaikesta kuoleman 
tuskasta ja pelosta antaisin kuolinhetkelläni sieluni sinun käsiisi ja 
sinä kerran herättäisit myös ruumiini iankaikkiseen elämään. Aamen. 

30.4. 
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L a u a n t a i  

Hän on lunastanut meidät perkeleen vallasta 
…Että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallas-
saan, se on perkeleen.  Hebr. 2:14. 

Yllä mainittua tarkoitusta varten Kristus on tullut ja hän on myös 
työnsä täyttänyt: hän on lunastanut meidät perkeleen vallasta. Sen 
sanoo Raamattu. Se on meidän uskomme. Ja se on totinen tosi. — 
Mutta miten on? Emmekö ole vielä täällä maan päällä, jossa »tämän 
maailman ruhtinas» hallitsee suurella vallalla ja viekkaasti? Ja mitä 
me olemme hänen rinnallaan? Miten on nyt ymmärrettävä se, että 
Kristus on lunastanut meidät perkeleen vallasta? — Ensiksi ja ennen 
kaikkea Kristus on ottanut tältä viholliselta vallan syyttää meitä ja 
vaatia, että Jumalan järkähtämätön vanhurskaus tuhoaisi meidät syn-
tiemme tähden. Sillä Kristus on kuolemallaan sovittanut syntimme, 
täysin tyydyttänyt Jumalan vanhurskauden vaatimukset ja sovittanut 
meidät Jumalan kanssa. Näin syyttäjämme on kerta kaikkiaan heitet-
ty ulos. Toiseksi Kristus on meidän edustajanamme tässä suuressa 
taistelussaan voittanut ja kukistanut pimeyden ruhtinaan niin täydel-
lisesti, että me kykenemme nyt Kristuksessa voitollisesti vastusta-
maan kaikkia hänen kiusauksiaan ja kaikki suoritettuamme pysy-
mään pystyssä Kristuksen sanan turvissa. »Yks sana hänet kaataa», 
tuon ilkeän vihollisen. Ja vihdoin Kristuksen saavuttamasta voitosta 
on sekin seuraus, ettei tuo vanha vihollinen voi tehdä meille kerras-
saan mitään muuta kuin minkä Kristus sallii meidän parhaaksemme 
— huomaa meidän parhaaksemme! Me voimme ja saamme ja mei-
dän tulee uskossa Kristukseen hymyillä sielunviholliselle. Se tuottaa 
tuolle ylpeälle hengelle suurta tuskaa ja karkottaa hänet luotamme. 
Näin Kristus on ottanut häneltä vallan. Ja tämän on tuonut valoon ja 
taannut Kristuksen ylösnousemus, kun hän edustajanamme sai pi-
meyden ruhtinaasta riemuvoiton. 

Rukoilkaamme. Ylösnoussut Vapahtaja! Sinä olet polkenut rikki 
perkeleen pään ja riistänyt häneltä kaiken vallan. Näin minä olen 
lunastettu hänen vallastaan. Hän ei voi minua enää syyttää, vietellä 
eikä vahingoittaa. Tästä kaikesta kiitän sinua koko sydämestäni. Suo, 
että tunnen tämän autuaallisen vapauden ja aina rohkeasti vastustan 
pimeyden ruhtinasta ja pysyn sinun luonasi, kunnes kerran päästät 
minut kaikesta vaivasta ja otat kunnianvaltakuntaasi. Aamen. 
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K o l m a s  s u n n u n t a i  p ä ä s i ä i s e s t ä  

Millä hän on meidät lunastanut? 
Tietäkää, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kul-
lalla lunastetut…, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin vir-
heettömän ja tahrattoman karitsan.  1 Piet. 1:18,19. 

Kristus on lunastanut meidät kaikista synneistä, kuolemasta ja 
perkeleen vallasta. Mutta millä hän on meidät lunastanut? Ei kullalla 
eikä hopealla, vaan pyhällä, kalliilla verellään ja viattomalla kärsi-
misellään ja kuolemallaan. Miten tämä on ymmärrettävä? Näin: Py-
hällä, kalliilla verellään ja viattomalla kärsimisellään ja kuolemal-
laan Kristus on meidän puolestamme täyden tehnyt, maksanut synti-
velkamme ja kärsinyt rangaistuksen, jonka Jumalan vanhurskaus 
vaati meidän synneistämme. Näin me olemme syntivelastamme va-
paat, ja Jumala julistaa meidät velattomiksi. Näin me olemme vapaat 
synnin rangaistuksesta, kuolemasta, ja Jumala ottaa meidät lapsik-
seen. Me olemme lunastetut. Mitä sanoo Raamattu? Se sanoo: »Sen, 
joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me 
hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi». Ja se sanoo: »Totises-
ti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti 
päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vai-
vaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, 
runneltu meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen 
päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me 
olemme paratut» (2 Kor. 5:21; Jes. 53:4,5). Kun Jumala herätti Kris-
tuksen kuolleista, julisti hän tällä teolla taivaassa, maassa ja helve-
tissä, että Kristus on totisesti lunastanut meidät kaikista synneistä, 
kuolemasta ja perkeleen vallasta pyhällä, kalliilla verellään ja viat-
tomalla kärsimisellään ja kuolemallaan. 

 

Rukoilkaamme. Oi Herra Jeesus. Älä anna minun koskaan unoh-
taa, kuinka paljon minun lunastukseni on maksanut sinulle! Tämän 
maksun Jumala on vastaanottanut ja katsonut täydelliseksi ja herät-
tänyt kuolleista sinut, Vapahtajani. Kiitos, kiitos olkoon sinulle, Her-
ra Jeesus, pyhästä kalliista verestäsi ja viattomasta kärsimisestäsi ja 
kuolemastasi! Anna minulle uskon henki, että sinun ylösnousemuk-
sestasi tunnen lunastukseni ja iloitsen. Aamen. 
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M a a n a n t a i  

Miksi hän on meidät lunastanut? 
Sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi sekä kuolleit-
ten että elävien Herra.  Room. 14:9. 

Mitä varten Kristus on meidät lunastanut? Sitä varten, että me 
olisimme hänen omiansa, hänen valtakunnassansa hänen alamaisi-
naan eläisimme ja häntä iankaikkisessa vanhurskaudessa, viattomuu-
dessa ja autuudessa palvelisimme. Niin, Kristus on lunastanut meidät 
sitä varten, että me olisimme autuaita. Sillä se on autuutta, että me 
olemme hänen omiaan ja elämme hänen valtakunnassansa hänen 
alamaisinaan ja palvelemme häntä iankaikkisessa vanhurskaudessa, 
viattomuudessa ja — siinähän se onkin: autuudessa. Hänen suuri 
rakkautensa meitä, kadotettuja kohtaan pakotti hänet niin kalliisti 
lunastamaan ja vapauttamaan meidät kaikista synneistä, kuolemasta 
ja perkeleen vallasta, että me jälleen olisimme hänen omiansa, hänen 
valtakunnassansa hänen alamaisinaan eläisimme ja häntä iankaikki-
sessa vanhurskaudessa, viattomuudessa ja autuudessa palvelisimme. 
Ajatteletko ehkä niitä monia kuolleita, jotka ovat toivoneet Kristuk-
seen ja ovat maanneet maan mullassa vuosia ja vuosisatoja, jopa 
vuosituhansia ja kysytkö ehkä, miten Kristus on saavuttanut laupiaan 
tarkoituksensa heihin nähden? Oi, ystäväni. Kuolema ei haittaa heitä 
ollenkaan. Kristus kantaa helmassaan kaikki ne kuolleet, jotka ovat 
nukkuneet uskossa häneen ja hän varjelee myös heidän tomunsa. Ne 
kaikki ovat hänen omiaan. Pian ne kaikki nousevat kuolleista ja saa-
vat elää hänen kunniansa valtakunnassa hänen alamaisinaan ja pal-
vella häntä iankaikkisessa vanhurskaudessa, viattomuudessa ja au-
tuudessa, niin kuin hän on kuolleista noussut, elää ja hallitsee ian-
kaikkisesti. Tämä on totinen tosi. Sillä sitä varten Kristus on sekä 
kuollut että ylösnoussut ja jälleen eläväksi tullut, että hän olisi sekä 
kuolleitten että elävien Herra. — Oi, kristitty! Ylennä sydämesi 
ylösnousseen Vapahtajan puoleen, joka on kuolemallaan kalliisti 
sinut lunastanut ja sano hänelle: Herra Jeesus, minä olen sinun, ja 
sinä olet minun Herrani. Vie minut iankaikkiseen elämään! Aamen. 

Rukoilkaamme. Rakas Herra Jeesus. Minä olen sinun omasi, ja 
sinä olet minun Herrani. Sinä olet ostanut minut jumalverelläsi kai-
kista synneistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Minä tahdon olla 
sinun omasi enkä kenenkään muun. Minä tahdon olla sinun valta-
kunnassasi enkä missään muualla. Minä tahdon palvella sinua enkä 
ketään muuta. Minä olen sinun omasi elämässä ja kuolemassa. Minä 
olen sinun omasi iankaikkisessa elämässä. Aamen. 
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T i i s t a i  

Kenet hän on lunastanut 
Hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan 
myös koko maailman syntien.  1 Joh. 2:2. 

Kenet Kristus on lunastanut? Kaikkein paras vastaus, jonka voit 
antaa tähän kysymykseen, on tämä: Minut ja kaikki kadotetut ja 
tuomitut ihmiset. Sillä kun vastaat näin, omistat sinä Kristuksen lu-
nastuksen itsellesi; tempaat sen itsellesi ja lohduttaudut sillä niin 
lujasti ja varmasti kuin Kristus olisi lunastanut yksinomaan sinut. Ja 
niin sinä voit ja sinun tuleekin tehdä. Jumala tahtoo, että teet niin, 
sillä Kristus on lunastanut kaikki kadotetut ja tuomitut ihmiset, siis 
myös sinut. Ei yksikään ihminen ole erotettu pois Kristuksen lunas-
tuksesta, et myöskään sinä. Jos asia ei olisi niin, jos reformoidun 
kirkon päämiehen Kalvinin lohduton oppi, että Kristus on lunastanut 
vain uskovaiset, olisi tosi, kuinka voisit silloin olla aivan varma siitä, 
että Kristus on lunastanut juuri sinut? Sillä usko joutuu ensinnäkin 
usein kiusaukseen ja himmennetyksi; toiseksi ennen uskoa täytyy 
olla olemassa perustus, jolla usko lepää. Mutta uskon perustus on 
juuri Kristus, joka on lunastanut kaikki kadotetut ja tuomitut ihmiset, 
siis myös sinut ja minut. Ja tämä on aivan varma Raamatun oppi. 
Huomaa alussa olevaa raamatunlausetta! Sellaisena kristittyjen tulee 
pitää tätä asiaa. Ja sitten tunnet varmaan tämän raamatunlauseen: 
»Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin» (Joh. 
1:29); ja tämän: »Ihmisen Poika on tullut pelastamaan sitä, mikä ka-
donnut on» (Matt. 18:11). Kristus on lunastanut epäuskoiset, juma-
lattomat, jotka hänet kieltävät ja hylkäävät, häntä halveksivat ja 
pilkkaavat. Mutta kun he hänet kieltävät, niin sen tähden, ainoastaan 
sen tähden he menevät kadotukseen. Pietari kirjoittaa sellaisista: »he 
kieltävät Herran, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkilli-
sen perikadon» (2 Piet. 2:1). Rakas kristitty! Ylösnoussut Vapahtaja 
on lunastanut sinut, sillä hän on lunastanut kaikki kadotetut ja tuomi-
tut ihmiset. Tämä olkoon sinun iloinen ja varma uskosi, sinä köyhä 
syntinen! Tällainen usko ei sinua petä. 

Rukoilkaamme. Ylösnoussut Vapahtaja! Sinä olet voittanut syn-
nin, kuoleman ja perkeleen, ja tästä minä päätän, että sinä olet voit-
tanut minun syntini, minun kuolemani ja minun pahan syyttäjäni ja 
viholliseni. Herra Jeesus, sinä olet lunastanut kaikki kadotetut ja 
tuomitut ihmiset, niin myös minut, kadotetun ja tuomitun ihmisen. 
Kiitos olkoon siitä sinulle! Anna minulle Pyhä Henkesi, että pidän 
tästä lujasti kiinni enkä tässä uskossani koskaan peljästy enkä mene-
tä rohkeuttani. Minut, juuri minut sinä, Herra Jeesus, olet lunastanut. 
Minä olen lunastettu. Aamen. 
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K e s k i v i i k k o  

Kristus on ylösnoussut 
Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka 
minä teille julistin.  1 Kor. 15:1. 

Rakas kristitty. Salli johdattaa mieleesi se evankeliumi, joka on 
sinulle tähän asti tässä kirjassa julistettu pyhästä Raamatusta. Sinä 
olet ottanut sen vastaan ja sinä uskot sen. Ja sinä pelastut tämän 
evankeliumin kautta, jos pidät siitä kiinni semmoisena, kuin se on 
sinulle julistettu, jollet myöhemmin tee uskoasi turhaksi epäuskon 
kautta. Mitä sinulle on sitten julistettu? Ennen kaikkea, että Kristus 
on kuollut meidän syntiemme tähden Raamatun ennustusten mukaan 
ja että hänet haudattiin, mutta sitten myös, että hän samoin pyhän 
Raamatun ennustusten mukaan nousi kuolleista kolmantena päivänä. 
Ja sinulle on kerrottu, kuinka hän ylösnousemisensa jälkeen näyttäy-
tyi Maria Magdaleenalle ja hänen matkakumppaneilleen, sitten Pie-
tarille, kahdelle Emmaus-opetuslapselle ja kahdesti koko opetuslas-
ten joukolle, joka oli koolla Jerusalemissa, sitten seitsemälle aposto-
lille Gennesaretin järven rannalla, sitten kaikille apostoleille ja 
enemmälle kuin viidellesadalle veljelle, jotka olivat heidän kanssaan 
Galilean vuorella ja sitten jälleen kahdesti apostoleille Jerusalemis-
sa. Mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi elävänä myös suurelle 
pakanain apostolille, Paavalille, joka niin kauan oli ollut hänen vi-
hollisensa ja hänen omiensa vainooja. Ja sinulle on sanottu, että hän 
ilmestyi apostoleille ylösnousseena ja elävänä vielä paljon useammin 
kuin Raamatussa kerrotuissa tilaisuuksissa. Ja nämä silminnäkijät 
ovat julistaneet meille edellä kerrotun evankeliumin, tuon iloisen ja 
hyvän sanoman, että Kristus tosi Jumala ja tosi ihminen, on Vanhan 
Testamentin ennustusten mukaan kuollut meidän syntiemme tähden 
ja voitollisena noussut kuolleista kolmantena päivänä. Tämä on se 
evankeliumi, joka sinut pelastaa. Pysy siinä! Pidä siitä kiinni! Älä 
anna minkään horjuttaa itseäsi siitä pois! 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Minä kiitän 
sinua pyhästä evankeliumistasi, joka on sinun autuaaksitekevä voi-
masi. Se ilmoittaa, että sinun rakas Poikasi Jeesus Kristus on kuollut 
myös minun syntieni tähden, mutta synnin, kuoleman, perkeleen ja 
kaikkien vastustajieni voittajana noussut kuolleista ja näin on tullut 
minun todelliseksi Autuaaksitekijäkseni. Minä rukoilen sinua: anna 
minulle Pyhä Henkesi, että minä uskossa lujasti turvaudun tähän 
iloiseen sanomaan kuolemaani asti ja sen turvissa pelastun. Aamen. 
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T o r s t a i  

Kuolleitten ylösnousemus 
Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, 
kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleitten ylösnou-
semusta ole?  1 Kor. 15:12 

Kun autuaaksitekevä evankeliumi ilmoittaa, kuten olemme osoit-
taneet, että ristiinnaulittu Kristus on noussut kuolleista, kuinka saat-
tavat monet, jotka sanovat itseään kristityiksi, vieläpä kristillisen 
kirkon opettajiksi ja saarnaajiksi, kuitenkin sanoa, ettei kuolleitten 
ylösnousemusta olisi? Tietävätkö he, että he siten häpäisevät koko 
evankeliumin? Sillä jos ei ole kuolleitten ylösnousemusta, ei Kris-
tuskaan ole noussut kuolleista. Mutta jollei Kristus ole noussut kuol-
leista, on apostolien saarna turha, samoin myös kaikki muu heidän 
oppinsa mukainen saarna. Silloin on myös sinun uskosi turha, rakas 
kristitty. Silloin apostolit havaittaisiin vääriksi Jumalan todistajiksi, 
koska he olisivat todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt 
Kristuksen, jota hän ei olisikaan herättänyt, jos kerran kuolleita ei 
herätetä. Sillä olkoon sanottu vielä kerran: jos ei ole kuolleitten 
ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut kuolleista. Mutta jos 
Kristus ei ole kuolleista herännyt, niin hän ei ole Jumalan lähettämä 
todellinen Vapahtaja, johon sinä, kristitty, turvaat, ja silloin on myös 
uskosi turha ja sinä olet vielä synneissäsi; silloin ovat myös kaikki 
uskossa Kristukseen nukkuneet kadotetut. Jos ei olisi kuolleitten 
ylösnousemusta, silloin me, kristityt, panisimme toivomme Kristuk-
seen vain tämän elämän ajaksi — joka olisi turhaa ja tyhjänpäiväistä 
— ja me olisimme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. — Oi 
kristitty! Katso tätä asiaa suoraan silmiin äläkä anna monien ja suur-
ten nykyajan viettelysten lumota itseäsi! — Mutta nytpä Kristus on-
kin todella noussut kuolleista esikoisena kuoloon nukkuneista. Sen 
tähden kaikki ne, jotka Kristuksessa nukkuvat, seuraavat häntä ylös-
nousemuksessa iankaikkiseen elämään. Se on totinen tosi. 

Rukoilkaamme. Oi Jumala, Pyhä Henki, totuuden ja Kristuksen 
Henki, joka olet antanut apostolien julistaa Vapahtajani vapauttavan 
kuoleman ja voitokkaan ylösnousemuksen. Minä rukoilen sinua: te-
rästä ja vahvista sydäntäni kaikkia valheenpuhujien ulkokultaisia 
viettelyksiä vastaan, jotka käyttävät kaunistuksenaan Kristuksen ni-
meä. Auta minua lujasti ja järkähtämättä pysymään sinun evanke-
liumissasi, joka julistaa minulle Vapahtajani ylösnousemuksessa 
taatun autuaallisen ylösnousemukseni ja iankaikkisen, elämän. 
Aamen. 

6.5. 



Neljäs viikko pääsiäisestä 

 251 

 
P e r j a n t a i  

Kristus on esikoisena noussut kuolleista 
Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, samoin myös kaikki teh-
dään eläviksi Kristuksessa.  1 Kor. 15:22.  

Kristus on kuolleista noussut esikoisena kuoloon nukkuneista. 
Sillä yhden ihmisen kautta on tullut kuolema ja yhden ihmisen kautta 
tulee kuolleitten ylösnousemus. Tuo yksi ihminen, jonka kautta kuo-
lema on tullut, on ensimmäinen ihminen, Aadam. Hänen syntinsä 
seurauksena on synnin palkka, kuolema, ensi kerran tullut maan 
päälle. Ja näin kuolema on tullut kaikkiin ihmisiin, koska kaikki ovat 
tässä ihmissuvun kantaisässä tehneet syntiä. Ja kuolema hallitsee 
synkkänä valtiaana ja jatkuu iankaikkisessa kuolemassa, iankaikki-
sessa kadotuksessa. Mutta tuo yksi ihminen, jonka kautta tulee kuol-
leitten ylösnousemus, on toinen ihminen, Kristus. Hänen sijaisvan-
hurskautensa kautta on vanhurskauttaminen, joka tuottaa elämän, 
tullut kaikille ihmisille. Vanhurskaus, kuolleista nouseminen ja ian-
kaikkinen elämä on kaikkia ihmisiä varten, sillä Kristus on kaikkien 
ihmisten edustaja. Ja sangen rakkaasti iankaikkinen autuus tervehtii 
kristittyä haudan toisella puolen. Asia on siis näin: Kristus, Vapahta-
jamme ja edustajamme, on kuolleista noussut ja tullut esikoiseksi 
niistä, jotka maassa makaavat. Hän on edestämme kuollut ja puoles-
tamme voittanut kuoleman ja on esikoisena noussut kuolleista ja 
mennyt iankaikkiseen elämään — esikoisena, se on: kaikki, jotka 
ovat uskon kautta hänessä, seuraavat varmasti häntä ylösnousemuk-
sessa ja iankaikkisessa elämässä. Sillä he kaikki kuolevat Aadamis-
sa, samoin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Oi, sinä Aa-
damin jälkeläinen. Kuoleva ihmislapsi! Katso, että olet ja pysyt 
Kristuksessa; silloin myös aivan varmaan olet nouseva kuolleista ja 
perivä iankaikkisen elämän. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus! Sinä olet kevään ihanana ensikuk-
kana kohottanut pääsi kuoleman hyisen talvipeitteen alta. Auta mi-
nua, että kuolemaani asti kuuluisin niiden joukkoon, jotka uskossa 
ovat kasvaneet ja juurtuneet sinuun, että minäkin nousisin kuolleista 
ja kaikkien omiesi kanssa saisin kerran kukkia iäisen elämän puutar-
hassa. Varjele minua epäuskosta, joka pettäen vie ihmisen iankaikki-
sen kuoleman pimeyteen. Aamen. 
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L a u a n t a i  

Viimeisenä vihollisena kukistetaan kuolema 
Mutta jokainen vuorollaan.  1 Kor. 15:23. 

Kuolleitten ylösnousemuksessa kukin tulee esiin Jumalan mää-
räämässä järjestyksessä. Esikoinen on Kristus, kuten on runsaasti 
osoitettu. Sen jälkeen nousevat iankaikkiseen elämään Kristuksen 
omat, ja hän pitää viimeisen tuomion. Heti tämän ylösnousemuksen 
ja tuomion jälkeen tulee loppu, maailmanloppu. Sitten Kristus, joka 
kuninkaana ja välittäjänä on siihen asti hoitanut armonvaltakuntaa ja 
kaikki hyvin toimittanut, jättää sen Isälle Jumalalle. Tämän maail-
manlopun yhteydessä hän kukistaa kaiken maallisen hallituksen, esi-
vallan ja muun vallan, erikoisesti myös kaiken vihollisvallan, joka 
on vastustanut hänen omiaan. Mutta armonvaltakuntansa kuninkaana 
ja meidän välittäjänämme hänen pitää hallita siihen asti, kuin hän 
maailman lopussa panee kaikki vihollisensa jalkojensa alle ja tekee 
niistä kerrassaan lopun. Hänen omiensa viimeisenä vihollisena ku-
kistetaan kuolema: siitä eivät näe jälkeäkään ne, jotka ovat nousseet 
elämän ylösnousemukseen. Isä on näin alistanut kaikki Poikansa 
Kristuksen alle. Sen hän sanoo Raamatussa. Mutta kun hän sanoo, 
että kaikki on alistettu Kristuksen alle, niin ei tietenkään ole alistettu 
hän, joka on alistanut kaikki hänen alleen, nimittäin Isä. Mutta kun 
vihdoin ja aivan ilmeisesti kaikki on tullut alistetuksi Kristuksen al-
le, silloin itse Poikakin, Kristus, kuningas ja välittäjä, on alistuva sen 
alle, joka on alistanut hänen allensa kaikki, nimittäin Isän alle. 

Silloin on nähtävänä hänen kanssansa koko hänen lunastettu seu-
rakuntansa maailman alusta sen loppuun asti ja hän on sanova Isälle: 
minä olen toimittanut sen työn, jonka annoit tehtäväkseni; silloin hän 
antaa armonvaltakuntansa hallituksen ja välittäjäntoimensa Isälle, 
jolta hän on sen saanut ja silloin kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja 
Pyhä Henki on oleva kaikki kaikessa, ja silloin kolmiyhteisen Juma-
lan koko autuus ja kirkkaus tulvii ylitsemme. 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Mihin autuuteen annat-
kaan minun katsahtaa! Oi Jumalan Poika, Herra Jeesus Kristus, mi-
nun kuninkaani ja välittäjäni. Kuinka toimitatkaan sinä kaikki hyvin 
minunkin iankaikkiseksi kirkkaudekseni! Oi Jumala, Pyhä Henki. 
Sinä olet pitävä pyhällä sanallasi minut lujassa uskossa, niin että 
saan tämän kaiken nähdä. Oi kolmiyhteinen Jumala. Minä saan näh-
dä tämän kaiken, sillä sinä herätät minut kuolleista jumalallisella 
voimallasi ja armollasi ja viet minut siihen iäiseen täyttymykseen, 
jossa sinä olet kaikkena kaikessa. Aamen. 
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N e l j ä s  s u n n u n t a i  p ä ä s i ä i s e s t ä  

Kuolleitten ylösnousemus on varma 
Raitistukaa oikealla tavalla.  1 Kor. 15:34. 

»Kristityt antoivat kastaa itsensä vainajien haudoilla vahvistaak-
seen ylösnousemuksensa ja osoittivat siten, että juuri nämä tulisivat 
nousemaan ylös», sanoo tohtori Luther. Ja pyhä Paavali kirjoittaa 
itsestään ja apulaisistaan: »Ja miksi mekään antaudumme joka hetki 
vaaraan? Joka päivä minä olen kuoleman kidassa, niin totta kuin te, 
veljet, olette minun kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa, meidän 
Herrassamme. Jos minä ihmisten tavoin olen taistellut petojen kans-
sa Efesossa, mitä hyötyä minulle siitä on, jos eivät kuolleet heräjä?» 
Silloinhan voisi sanoa maailmanlasten tavoin: »Syökäämme ja juo-
kaamme, sillä huomenna me kuolemme». Huomaa, kristitty, miten 
ensimmäiset kristityt ja apostolit pitivät kiinni siitä varmasta toivos-
ta, että kuolleet nousevat ylös. Tahdotko sinä tuntiessasi tämän py-
hän Raamatun varman opin, antaa maailman johtaa itsesi harhaan? 
Nuo oikeasta uskosta langenneet saarnaajat ja kirjailijat ja heidän 
jäljittelijänsä kuuluttavat puheissaan ja kirjoissaan, ettei kuolleitten 
ylösnousemusta olisi? Älä anna vietellä itseäsi! Käännä korvasi pois 
sellaisesta puheesta. Sananlasku sanoo: »Huono seura hyvät tavat 
turmelee». Ja sellainen seura tahtoo turmella uskon ja uskonelämän. 
Raitistukaa oikealla tavalla», huutaa apostoli Paavali kristityille. Rai-
tistuminen merkitsee sitä, ettemme anna järkeisopin huumata ja ek-
syttää itseämme, vaan pysymme yksinkertaisesti Raamatun sanassa, 
joka opettaa kuolleitten ylösnousemusta Kristuksessa ja tähän toi-
voon perustuvaa kristillistä vaellusta. »Raitistukaa oikealla tavalla, 
älkääkä syntiä tehkö!», huudahtaa apostoli. Ja hän sanoo niille kristi-
tyille, jotka antavat jo mainittujen puheitten vietellä itseänsä: »sillä 
niitä on, joilla ei ole mitään tietoa Jumalasta. Teidän häpeäksenne 
minä tämän sanon». Se, joka kieltää kuolleitten ylösnousemuksen, ei 
tunne Raamattua eikä kaikkivaltiaan Jumalan voimaa. 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Minä rukoi-
len sinua Jeesuksen Kristuksen, Vapahtajani kautta: anna minulle, 
lapsellesi, Pyhän Henkesi voimaa, jotta aivan yksinkertaisesti uskon 
sanasi kaikki kohdat, en anna pahojen puheitten eksyttää itseäni, 
vaan lujasti ja iloisesti luotan kuolleitten ylösnousemukseen tässä 
epävarmassa elämässä. Suo, että myös tässä toivossa vaeltaen rien-
nän taivasta kohti ja viimein kuollessani jätän itseni armollisiin kä-
siisi, jotka hyvin varjelevat ruumiini ja sieluni iankaikkiseen elä-
mään asti. Aamen. 
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M a a n a n t a i  

Millaisessa ruumiissa kuolleet nousevat? 
Millä tavoin kuolleet heräjävät, ja millaisessa ruumiissa he tulevat?  
 1 Kor. 15:35. 

Joku kysynee epäillen: »Millä tavoin kuolleet heräjävät ja mil-
laisessa ruumiissa he tulevat?» Hehän ovat tomua ja tuhkaa! — Sinä 
houkka, kun Jumala jotakin sanassaan lupaa, niin tahdotko sinä 
epäillä, ettei hän kykene sitä täyttämään? Ja kun sinä kylvät sieme-
nen peltoosi, niin eikö senkin täydy ensiksi kuolla ja mädätä, ennen 
kuin se virkoaa eloon, itää ja nousee? Sinä vastaat: kyllä, mutta mä-
dätyksessä se kuitenkin itää. Ruumiissa taas en näe mitään itämistä». 
Etpä kylläkään, mitään sellaista et näe ruumiissa, mutta kuitenkin 
Jumala vaikuttaa elämän ja ylösnousemuksen. Missä on Jumalan 
kaikkivallan raja? Ja jos sinä kysyt, millaisessa ruumiissa kuolleet 
nousevat ylös maasta, niin salli jälleen viitata siemeneen, jonka kyl-
vät peltoon. Onko kylvämäsi siemen se varsi, jonka tulee siemenestä 
kehittyä ja nousta? Nouseeko siemen juuri sellaisena, kuin sinä sen 
maahan kylvät? Eipä suinkaan! Se on paljas jyvä, nimittäin vehnän 
tai muun kasvin. Mutta Jumala antaa siemenelle kasvaessa varren, 
sellaisen kuin tahtoo, niin kuin hän on määrännyt, ja kullekin sieme-
nelle sen oman varren. Katso toki siemenjyvää! Sinä kylvät sen 
maahan. Nyt siinä on ensin nuori, vihreä korsi. Sitten kehittyy tähkä. 
Sitten täyteläinen jyvä tähkäpäässä. Miten toisenlaisena siemenjyvä 
onkaan noussut kuin se on maahan kylvetty, miten paljon ihanam-
man varren se onkaan saanut noustessaan! Ja kuitenkin tuo ylös-
noussut varsi on tuon maahan kylvetyn siemenjyvän oma varsi. Eikö 
niin? Samoin meidänkään ruumiimme ei nouse ylös juuri sellaisena 
kuin se on laskettu maahan, eipä vain! Se nousee ylös äärettömän 
paljon ihanampana. Ja kuitenkin se on sama ruumis, joka on maahan 
haudattu. Ja kuule! Me tiedämme ylösnousemuksessa itse aivan hy-
vin, että me olemme jälleen sama olento. Sillä me olemme ihmisiä 
emmekä pellon hedelmää. Ja rakkaat omaisemme tuntevat myös 
meidät, ja me heidät. Tunsivathan Pietari, Jaakob ja Johannes kirkas-
tusvuorella Mooseksen ja Eliaan, kun nämä kirkkaudessa tulivat Jee-
suksen luokse. 

10.5. 



Viides viikko pääsiäisestä 

 255 

 

 

 

 

 

Rukoilkaamme. Herra, kaikkivaltias Jumala. Minä odotan sinun 
suurta, ihmeellistä autuuttasi, jonka kerran olet minussa tuova näky-
viin. Sinä herätät minut ylös maasta aivan voimakkaana ja ihmeelli-
senä ja ihanana ja viet minut iankaikkiseen elämään. Sen tähden ha-
luan mielelläni ja iloiten tulla haudatuksi maahan sinun siemenjy-
vänäsi. Anna minulle vain Pyhän Henkesi kautta se armo, että kuu-
lun Jeesukselle, ylösnousemuksen esikoiselle, seuraan häntä ja myös 
nousen kuolleista, kun se suuri kevät koittaa. Aamen. 

 
 
 
 
 

Sen suven suloisuutta  
Mä milloin muistelen,  
Kun ompi kaikki uutta,  
Mä siitä riemuitsen.  
Jumala voimallansa  
Luo uuden taivaan, maan  
Ja kirkkaudellansa  
Ne täyttää kokonaan. 
 
Myös kuolleet haudoistansa  
Jumala herättää,  
Ne elävien kanssa  
Eteensä käskettää.  
Näin koittaa päivä kerran,  
Se hetki riemuinen,  
Kun uskovaiset Herran  
Jo pääsee yhtehen. 
 

Ah, kuinka autuasta  
On Herraa katsella,  
Autuuden ruhtinasta  
Iäti ihailla.  
Kun päästään taivaan saliin  
Luo pyhäin marttyyrein  
Ja patriarkkain pariin  
Ja luo apostolein. 
 
He meidät tunnustavat  
Rakkaiksi veljikseen,  
Ja kanssaan johdattavat  
Yhteiseen autuuteen.  
Me kaikki silloin käymme  
Luo Herran Kristuksen,  
Kumartain eessä näymme  
Taivaisen Paimenen. 
 

Johann Walther – suomennos 1692 vk  VK 1938  618:1,3–5. 
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T i i s t a i  

Ylösnousemuksessa kirkastettu ruumis 
Niin on myös kuolleitten ylösnousemus.  1 Kor. 15:42. 

Jumala antaa kullekin siemenjyvälle kasvaessa sen oman varren 
eikä mitään toista. Nisunjyvästä ei kasva ohrankorsi. Mutta kuitenkin 
kasvava siemenjyvä on paljon, äärettömän paljon ihanampi kuin 
maan mullassa oleva. Niin on myös laita kuolleitten ylösnousemuk-
sessa. Kullakin ihmisellä on silloin jälleen oma ihmisruumiinsa, ei 
toisenlaatuinen eikä olemukseltaan toinen. Sinä olet silloin jälleen 
olemassa eikä joku toinen sinun sijassasi. Mutta kuitenkin meidän 
ylösnousemusruumiimme kirkkaus on niin äärettömän suuri, että sen 
ja meidän nykyisen ruumiimme välillä on oleva sellainen erotus, 
kuin on taivaan ja maan välillä. — Salli esittää itsellesi vertauksia! 
Ei kaikki liha ole samaa lihaa, vaan toista on ihmisten, toista taas 
karjan liha, toista on lintujen liha, toista kalojen. Ja on taivaallisia 
ruumiita ja maallisia ruumiita. Ylösnousemuksessa et saa muuta li-
haa, muuta ruumista, kuin inhimillisen lihasi, oman ihmisruumiisi. 
Mutta nyt tarkastelemme ylösnousemusruumiin kirkkautta. Taivaal-
lisilla kappaleilla on toinen kirkkaus, toinen taas maallisilla. Toinen 
on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirk-
kaus. Toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa. Siis: mitä tähän kirk-
kauteen tulee ja myös kuolleitten ylösnousemukseen, silloin ruumiisi 
voittaa ihanuudessa ja kirkkaudessa ja muissa taivaallisissa ominai-
suuksissa ylen paljon nykyisen ruumiisi, vaikka se on sama ruumis. 

Tänään et ole kuullut mitään olennaisesti muuta kuin mitä kuulit 
eilen. Mutta tämä asia ansaitsee tulla oikein ymmärretyksi. Ja huo-
menna saat kuulla, millä tapaa sinun ylösnousemusruumiisi voittaa 
kirkkaudessa sen ruumiin, mikä sinulla on nyt, vaikka se onkin sama 
ruumis. 

Rukoilkaamme. Herra, minun Jumalani. Minä olen tuhkaa ja to-
mua enkä tiedä, kuinka kauan elämäni täällä alhaalla kestää. Pian, 
vieläpä tänään kuolema voi minut saavuttaa. Ja kuitenkin minä olen 
elävä iankaikkisesti. Herra, sinä annat sanassasi minun katsahtaa 
iäisyyteen ja nähdä suuren ja iäisen kirkkauden, johon olen heräävä 
ja nouseva. Herra, minä olen sinun omasi Jeesuksen Kristuksen, mi-
nun Vapahtajani kautta, joka on voittanut kuoleman. Tee minulle 
sinun sanasi mukaan. Aamen. 
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Nyt ylös, sieluni, nous' ylös mullast' tästä!  
Käy jalkain juureen Jumalan ja Karitsan,  
Ja vaikk' ei silmäni valoa Herran kestä,  
Niin kuitenkin sä riemuiten käy laulamaan.  
Iäiseen iloon ja juhlaan jaloon  
Oot Karitsan sä suurin häihin kutsuttu.  
Taivahan kunnia on Herran armosta  
Sun osasi, sun perintös ja tavaras,  
Siis riemuitse ja ajattele autuuttas! 

Ah, kun mä kerran saan herätä kuvanansa  
Ja kirkastetuin silmin nähdä Jumalan!  
Ei sitten milloinkaan oo sielu janoissansa,  
Kun häissä valmis morsian on Karitsan. 
Saan kruunun siellä ja puvun vielä,  
Tuon pyhäin vaatteen, Kristuksen vanhurskauden. 
Mun syntisyyteni, syyn kyyneleihini,  
Saan siellä vaihtaa kunniaan ja pyhyyteen 
Ja kyyneleeni kiitosvirteen iäiseen. 

Kun täällä puolittain silmillä hämärillä  
Jo Herraa kaukaa katsellessa ilon saa,  
Kun taivaan ihanain äänien sävelillä  
Jo täällä voimaa on – oi aikaa tulevaa!  
Hetkistä, joita niin ihanoita  
Saan täällä viettää, loistaa Herran suloisuus.  
Vaan kun mä muistelen autuutta pyhien,  
Joidenka suusta soipi siellä virsi uus,  
Niin aivan maahan painaa taivaan ihanuus. 

Siell' kaunis kannel soi, he veisaa virttä uutta,  
Ei koskaan lopu se, ei koskaan vanhene. 
Ei ääneen täällä voi sen saada ihanuutta,  
Kuitenkin veisailen kiitosta Herralle.  
Hän verellänsä ja hengellänsä  
Myös minut Jumalalle lunastanut on. 
Kunnia, kirkkaus, voima ja ylistys  
Sun, Herra, iankaikkisesti olkohon,  
Ja taivas, maa ja meri amen sanokoon! 

Johan Kahl  VK 1938  623:1–4.
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K e s k i v i i k k o  

Ylösnousemuksessa hengellinen ruumis 
Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa; kylve-
tään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa, kylvetään heikkoudessa, 
nousee voimassa; kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen 
ruumis.  1 Kor. 15:42–44. 

Näistä sanoista näet, mitä Pyhä Raamattu opettaa siitä kirkkau-
desta, joka ruumiillasi on oleva ylösnousemuksessa. Nyt ruumiisi on 
katoavainen, katoavaisuuden tuli kytee siinä ja lehahtaa ilmiliekkiin 
siellä täällä. Vihdoin ruumiisi lahoaa kokonaan maassa. Mutta ylös-
nousemuksessa se on oleva pelkkää katoamatonta elämää. Nyt ruu-
miisi on alhaisuudessa, Jumalan luoma on häpäisty ja aivan kauhea-
na ja halveksittavana se on lepäävä maassa; mutta ylösnousemukses-
sa se on oleva pelkkää ihanuutta ja kirkkautta. Nyt ruumiisi on heik-
ko; jokin tapaturma voi sitä turmella, siihen tullut taudinsiemen voi 
sen tappaa. Ylösnousemuksessa se taas uhkuu pelkkää iankaikkista 
voimaa. Mutta vielä enemmän. Nyt ruumiisi on sielullinen, se on 
luonnollinen; »se syö, juo, nukkuu, sulattaa ruokaa, kasvaa ja vähe-
nee, synnyttää lapsia jne.», kuten tohtori Luther selittää; mutta ylös-
nousemuksessa se on oleva hengellinen, »joka ei tarvitse mitään 
näistä ja kuitenkin on todellinen ruumis, joka elää hengestä», kuten 
tohtori Luther edelleen sanoo. Yhtä varmaan kuin sinulla nyt on sie-
lullinen ruumis, on sinulla kerran oleva hengellinen ruumis. Sillä 
huomaa: ensimmäinen ihminen, Aadam, josta sinä polveudut, luo-
tiin, kuten Raamattu kertoo, sielullista elämää varten, mutta toinen 
Aadam, Kristus, jonka kanssa olet uskon kautta yhdistetty, on ylös-
nousemisensa kautta astunut hengelliseen elämään, se on: hänen in-
himillinen ruumiinsa on hänen jumalallisen luontonsa ja henkensä 
läpitunkema ja tullut hengelliseksi. Näissä molemmissa — Aadamis-
sa ja Kristuksessa — näet ihmisruumiin kaksi olotilaa: sielullisen ja 
hengellisen. Mutta hengellinen ruumis ei ole ensimmäinen, vaan en-
sin on sielullinen, sitten on hengellinen. Ensimmäinen ihminen, Aa-
dam, on maasta ja maallinen, tätä maallista elämää varten; toinen 
ihminen, Kristus, on Herra taivaasta ja sen tähden todellakin taivaal-
lista elämää varten. Niin kuin maallinen Aadam oli, niin mekin 
olemme maalliset, se on: niin kauan kuin elämme tämän maan pääl-
lä, meillä on sielullinen ruumis, kuten Aadamilla. Mutta niin kuin 
taivaallinen Kristus on, niin mekin tulemme olemaan taivaalliset, se 
on: ylösnoustessamme ja taivaaseen tullessamme meillä on hengelli-
nen ruumis, niin kuin Kristuksella. Niin kuin meissä on ollut maalli- 
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sen Aadamin kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen Kristuk-
sen kuva. — Siis meidän ruumisparkamme on oleva ylösnousemuk-
sessa katoamaton, yksinomaan kirkas, voimakas ja hengellinen, sa-
non hengellinen, ei enää alistettu sen elämän lakien alle, vaan tai-
vaalliseen kirkastettu, meidän taivaalliseksi luodun henkemme läpi-
tunkema, Kristuksen kirkastetun ruumiin kaltainen. Oi ihmeellistä 
toivoamme! 

Rukoilkaamme. Herra Jumalani. Minä tuskin voin tämän käsit-
tää! Kuitenkin saan sen varmasti nähdä, elää, kokea ja nauttia. Sen 
takaa sanasi, joka ei erehdy eikä huku. Oi Herra Jeesus. Suo minun 
olla ja pysyä omanasi kuolemaani asti, että saavutan ja saan nähdä 
sen, mitä nyt uskossa ikävöin, jotta minut herättyäni ravitaan sinun 
muotosi katselemisena. Aamen. 

 
Oi riemun rikkautta  
Ylhäällä taivaassa,  
Oi ihme-kirkkautta,  
Iloa ikuista!  
Ei arvaa sitä mieli,  
Ei järki käsitä,  
Ei kertoa voi kieli,  
Ei sanat selitä. 
 

Pimeys sankka täällä  
Hämmentää tietomme,  
Kuin synkän syksyn säällä  
Me täällä elämme.  
On meiltä menot taivaan  
Ajassa salatut,  
Niin hämärästi aivan  
Kuin varjo kuvatut. 
 

Vaan koska meidät kerran  
Maan päältä korjataan,  
Pääsemme luokse Herran  
Ilohon ihanaan.  
Me kirkkaudessansa  
Näemme Jumalan  
Ja hänen valossansa  
Kaikk' ihmeet taivahan. 

 
Pentti Jaakko Ignatius  VK 1938  619:1–3. 
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T o r s t a i  

Ylösnousemuksessa katoamaton ruumis 
Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan val-
takuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta.   1 Kor. 15:50. 

 

Rakas kristitty! Olet jo varmaan tullut käsittämään, että lihamme 
ja veremme, tämä nykyinen ruumiimme on alussa luotu ja varustettu 
tätä luonnollista, maallista elämää varten, mutta on synnin kautta 
tullut kurjaksi ja kuolevaiseksi. Sellaisena ei ruumiimme voi periä 
Jumalan taivaallista, iankaikkista valtakuntaa eikä tulla siitä osalli-
seksi. Meidän ruumiimme, joka nyt on katoava, ei voi tällaisena tulla 
sinne, missä katoamattomuus vallitsee. Sen tähden se ylösnousemuk-
sessa muuttuu ja tulee toisenlaiseksi. Se tulee ihanaksi, hengelliseksi 
ja katoamattomaksi. Mutta nyt on vielä sanottava sinulle eräs juma-
lallinen salaisuus. Me kristityt emme kaikki nuku kuoleman uneen, 
vaan joukko kristityitä on elossa maan päällä, kun Kristus tulee pys-
tyttämään Jumalan taivaallista, iankaikkista valtakuntaa. Mutta me 
kaikki poikkeuksetta muutumme. Viimeisenä päivänä elossa olevien 
kristittyjen ruumiit muuttuvat silloin samanlaisiksi kuin niiden, jotka 
ovat haudoissa ja sinä päivänä herätetään kuolleista. Ja kaikki tämä 
muutos ja muuttuminen tapahtuu äkkiä, silmänräpäyksessä, viimei-
sen pasuunan soidessa. Sillä Jumalan pasuuna kajahtaa, ja kuolleet 
nousevat katoamattomina, mutta ne meistä, jotka silloin ovat elossa, 
muuttuvat aivan samanlaisiksi. Niin — tämän katoavaisen pitää pu-
keutuman katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutu-
man kuolemattomuuteen, jotta se olisi valmis menemään Jumalan 
kunnianvaltakuntaan, iankaikkiseen elämään. 

Rukoilkaamme. Oi sinä kaikkivaltias Luoja! Kuinka sinä luot-
kaan uudeksi kaiken! Oi sinä armorikas Herra ja Vapahtaja! Kuinka 
ihaniksi sinä teetkään meidät! Oi sinä Isän ja Pojan Henki, joka sa-
nassasi asetat eteeni sellaisen toivon ja herätät minussa sellaisen 
voimakkaan ja suuren kaipauksen. Pidä ja pyhitä minua uskossa Va-
pahtajaani, että olisin mahdollinen pääsemään osalliseksi sellaisesta 
kirkkaudesta. Aamen. 
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P e r j a n t a i  

Voitto Kristuksen kautta 
Kuolema on nielty ja voitto saatu.  1 Kor. 15:54. 

Kun Kristuksen tullessa tuomiolle kuolleet herätetään ja elossa 
olevat muuttuvat, jolloin siis katoavainen pukeutuu katoamattomuu-
teen ja kuoleva kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on 
kirjoitettu: »Kuolema on nielty ja voitto saatu». Se merkitsee, kuten 
tohtori Luther sanoo: »Kuolema makaa maassa voitettuna eikä sillä 
ole enää mitään valtaa, vaan elämä on voitolla ja lausuu: täällä on 
voitto! Missä nyt olet, kuolema?» Silloin saamme iloita ja riemuita 
ja sanoa: »Kuolema, missä on voittosi? Kuolema, missä on otasi?» 
Mutta kuoleman ota, toisin sanoen se, mikä on tuonut kuoleman 
maailmaan ja antanut sille vallan turmella meidät ja niellä ja temma-
ta helvettiin, tämä kuoleman ota on synti. Ja synnin voima, se, mikä 
tekee synnin niin kuolettavaksi, on laki, Jumalan laki, jonka olemme 
rikkoneet. »Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton 
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta». Herramme Jeesus 
Kristus on meidän puolestamme ja meidän sijassamme kantanut syn-
timme ja täydellisesti hyvittänyt Jumalan lain vaatimukset. Hän on 
käynyt sisälle meidän kuolemaamme kaikessa sen hirmuisuudessa ja 
sen voittanut. Hän on voitollisena noussut kuolleista ja tuonut meitä 
varten valoon iankaikkisen elämän. Hän huutaa meitä luokseen ja 
lahjoittaa meille voittonsa, vanhurskautensa, elämänsä, autuutensa ja 
kirkkautensa. Niin — kuolema on nielty ja voitto saatu: »Kuolema, 
missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Kiitos ol-
koon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen kautta!» Uskon kautta Vapahtajaamme Jeesukseen Kris-
tukseen me olemme Jumalan rakkaita lapsia. Synnit ovat anteeksi 
annetut. Iäinen kirkkaus on perintömme. Sinne käymme kirkastetuin 
ruumiin, kun nousemme kuolleista. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus Kristus! Sinä olet valoni synnin ja 
kuoleman pimeydessä. Synti on anteeksiannettu ja kuolema on voit-
tosi kautta menettänyt kaiken kauhistuksensa. Viimeisellä hetkelläni 
saan sanoa sinulle: Herra Jeesus, ota minun henkeni! Ja sinä olet 
myös herättävä ruumiini ja tekevä sen taivaalliseksi ja ihanaksi. 
Niin, totisesti Herra Jeesus, olet sen varmaan tekevä ja antava minul-
le iäisen kirkkauden. Pidä minua uskossa sinuun, Herra Jeesus! Sen 
sinä oletkin tekevä. Aamen. 

14.5. 
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L a u a n t a i  

Kestävinä Herrassa 
Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina in-
nokkaat Herran työssä, tietäen, että vaivannäkönne ei ole turha 
Herrassa. 1 Kor. 15:58. 

Mikä toivo meillä onkaan! Mikä autuus onkaan meille lahjoitet-
tu! Vaikka kuolema voi tulla minä silmänräpäyksenä tahansa, olem-
me turvatut. Me jätämme henkemme Jeesuksen käsiin, ja hän ottaa 
sen vastaan. Myös ruumiimme jätämme hänen käsiinsä. Hän säilyt-
tää sen ja herättää sen kuolleista tuona suurena päivänä ja varustaa 
sen taivaallisella kirkkaudella. Silloin me olemme perillä iäisessä 
elämässä. Mikä voitto meillä onkaan! Mikä autuus onkaan meille 
lahjoitettu! Sen tähden, rakas kristitty! Olkaamme lujat uskossamme 
armorikkaaseen Vapahtajaamme. Olkaamme järkähtämättömät iäi-
sen elämän toivossa. Olkaamme aina innokkaat Herran työssä. Tais-
telkaamme miehekkäästi syntiä vastaan niillä pystyvillä hengenaseil-
la, jotka suuri Herramme ja sankarimme meille ojentaa. Pyrkikääm-
me kaikkeen hyvään, niin kuin Herramme tahtoo. Pysykäämme hä-
nen sanassaan ja rukouksissa. Olkaamme kärsivälliset ristissä ja ah-
distuksessa. Harjoittakaamme rakkautta lähimmäisiämme kohtaan. 
Tunnustakaamme ja levittäkäämme Jeesuksen nimeä. Tehkäämme 
hyvää jokaiselle, erittäinkin uskonheimolaisillemme älkäämmekä 
väsykö. Työmme ei ole oleva turha Herrassa. Ja päämäärän, loppu-
määrän sinä tunnet. Herramme Kristus on antanut meille kaikki, 
kaikki. Ja kirkkaana, houkuttelevana, rakkaana, vieläpä viehättävänä 
iäisen elämän valo loistaa meille hänen lupaussanoistaan. Sen tähden 
pysykäämme Jeesuksen omina! Eläkäämme hänelle, palvelkaamme 
ja rakastakaamme häntä, kiittäkäämme ja ylistäkäämme häntä. Hän 
antaa meille iankaikkisen autuuden. 

 
Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Sinä olet lahjoittanut minulle kai-

ken, mikä kuuluu pelastukseeni. Sinä olet myös aivan varmaan joh-
dattava minut iäiseen kirkkauteesi. Tee minut sen tähden lujaksi us-
kossa ja anna minulle järkähtämätön iankaikkisen elämän toivo. An-
na minulle voimaa ja intoa sinun työhösi ja suo minun kaikessa tässä 
olla sinun välikappaleenasi. Mikä olenkaan minä? Heikko ja kurja! 
Mutta sinuun minä toivon. Ole voimallinen minussa, Herra Jeesus, 
niin kuin olet ollut, olet nyt ja olet jatkuvasti minun puolestani. 
Aamen. 

15.5. 



Kuudes viikko pääsiäisestä 

 263 

 
V i i d e s  s u n n u n t a i  p ä ä s i ä i s e s t ä  

Meidän päämäärämme on taivaassa 
Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odo-
tamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava 
meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi 
sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi 
 Fil. 3:20,21. 

Niitä ihmisparkoja, jotka eivät tunne tai eivät tahdo tuntea Kris-
tusta ja hänen sanaansa, heidän koko elämäänsä, heidän ajatuksiansa 
ja pyrkimyksiänsä, heidän mietteitänsä, toiveitansa ja halujansa, 
niinpä heidän koko vaellustansa määrää tämä katoava maa, vieläpä 
— synti! Mutta meidän, tosi kristittyjen, jotka uskossa tunnemme 
Kristuksen ja hänen sanansa, meidän laitamme on aivan toinen. 
Meidän koko elämämme, meidän ajatuksemme ja pyrkimyksemme, 
meidän mietteemme, toiveemme ja halumme, meidän vaelluksemme 
ja yhdyskuntamme on taivaissa, sitä hallitsee ja määrää se, mikä on 
taivaissa, jossa meillä on kansalaisoikeus Vapahtajamme Jeesuksen 
Kristuksen, Herramme kautta. Tällä ei suinkaan ole sanottu, että tä-
mä meidän vaelluksemme olisi täydellinen — eipä suinkaan, sillä 
synti on piintynyt meihin ja tekee meidät hitaiksi ja maallismielisik-
si. Mutta kuitenkin meissä tulee aina jälleen näkyviin, että yhdys-
kuntamme on taivaissa. Ja kuinka asia muuten olisikaan? Sillä sieltä, 
taivaista me odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka 
on tuleva ja muuttava meidän alennustilamme ruumiin, joka synnin 
tähden on niin alennettu ja nöyryytetty, kirkkautensa ruumiin kaltai-
seksi. Herramme on sen meille tekevä. Ja sen hän tekee sillä voimal-
laan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaisiksi, rajatto-
malla, jumalallisella voimallaan. Tämä siis on meidän toivomme, 
meidän päämäärämme, nimittäin meidän maallisen vaelluksemme 
autuas loppu; ylösnousemus, ruumiimme kirkastus ja iankaikkinen, 
autuas elämä taivaassa. Eikö siis meidän yhdyskuntamme tule olla 
taivaissa, vaelluksemme sinne suunnattuna ja taivaallisen toivon olla 
meitä määräämässä? Aivan varmaan! 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isäni. Miten oletkaan armoit-
tanut minut Jeesuksessa Kristuksessa, rakkaassa Vapahtajassani! 
Sinä olet tehnyt minut, köyhän syntisen, taivaan kansalaiseksi. Ja 
sinä, rakas Herra Jeesus, olet tuleva ja herättävä minut haudasta ja 
kirkastava kurjan ruumiini kirkkautesi ruumiin kaltaiseksi ja antava 
minulle taivaan autuuden. Herra Jumala, Pyhä Henki, sinä armolli-
nen Herra, joka kaiken hyvän minussa luot, tee minut taivasmielisek-
si ja suuntaa kulkuni kohti taivasta. Aamen. 

16.5. 
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M a a n a n t a i  

Me puhdistamme itsemme 
Jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä.  
  1 Joh. 3:3. 

Oi kristitty. Näe toki, millaisen rakkauden Isä on meille osoitta-
nut Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa: meitä, kurjia, syntisiä, 
kutsutaan Jumalan lapsiksi! Jumalan lapsi! Voiko sen korkeampaa 
olla? Ja sitten Jumala on antanut meille myös Pyhän Henkensä, niin 
että olemme hänen kaltaisensa käytökseltämme ja mieleltämme, töis-
sämme ja toimissamme. Totta kyllä, tämä uusi, jumalallinen meissä 
on täällä alhaalla vielä peräti synnin, kärsimysten ja kuoleman peit-
tämä. Sen tähden epäuskoinen maailma ei tunne meitä sellaisina, 
kuin me todellisuudessa olemme; ja kun se kuitenkin havaitsee meis-
sä uutta, Jumalasta peräisin olevaa käytöstä, niin se vain pilkkaa ja 
vihaa meitä, sillä se ei tunne Jumalaa. Mutta kaikki tämä älköön saa-
ko meitä eksyttää! Me olemme nyt kuitenkin Jumalan lapsia, joskaan 
se, mitä me olemme, ei ole vielä käynyt selvästi ja loistavasti ilmi. 
Mutta se käy vielä ilmi, aivan varmasti! Se käy ilmi, kun Kristus il-
mestyy tuona suurena päivänään ja herättää meidät kuolleista ja kir-
kastaa meidät. Silloin käy ilmi koko maailman silmäin edessä, mitä 
me olemme. Ja me tiedämme silloin tulevamme hänen kaltaisikseen 
— kenen kaltaisiksi? Kristuksen! Silloin me olemme aivan pyhät, 
puhtaat ja vanhurskaat, ilman syntiä. Silloin me olemme joka puolel-
ta aivan täydelliset ja ihanat, ilman kuoleman tuottamaa surkeutta. 
Silloin meidän jumalallinen syntyperämme, joka meillä nyt jo on, 
ilmenee ja loistaa ruumiissamme ja sielussamme, ja me upeilemme 
aivan ihanina, niin kuin me nyt jo olemme, Jumalan lapsina. Silloin 
me saamme nähdä Jumalan kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän 
on. Sellainen täydellisyys erottaa meistä pois kaiken vanhan hengel-
lisen ja ruumiillisen kurjuuden. Sellainen näkeminen kirkastaa mei-
dät Jumalan kuvaksi! Mikä toivo tämä onkaan, joka meillä on hä-
neen! Kehen? Kristukseen, joka on meihin nähden täysin täyttävä 
lunastustyönsä. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puh-
distaa itsensä, niin kuin hän on puhdas. Tämä toivomme, joka meillä 
on häneen, ei siedä sitä, että me vielä palvelemme syntiä ja siten 
myös perkelettä. Sellaisessa toivossa me puhdistamme itsemme: me 
kuoletamme itsessämme olevaa vanhaa Aadamia kaikkine syntei-
neen ja pahoine himoineen jokapäiväisen katumuksen ja parannuk-
sen kautta; uusi ihminen tulee näkyviin joka päivä ja se elää van-
hurskaudessa ja puhtaudessa Jumalan edessä ja sen tuleekin elää 
iankaikkisesti. Kristitty. Huomaa tämä tarkoin! Puhdista itsesi tässä 
autuaallisessa toivossa! 

17.5. 
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Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Minä olen Herramme 

Jeesuksen Kristuksen ruumiin elävä jäsen sinun armosi kautta. Puh-
dista minua, sinä, joka olet ottanut minut lapseksesi Vapahtajamme 
Jeesuksen Kristuksen kautta. Puhdista minua, sinä ylen määrin hyvä 
Jumala, joka pian olet antava minulle iankaikkisen, taivaallisen puh-
tauden ja kirkkauden. Puhdista minua, sinä, joka olet antanut minulle 
Pyhän Henkesi, puhtauden ja autuaallisen toivon Hengen, sillä minä 
en halua enkä voi palvella syntiä. Minä olen sinun omasi ajassa ja 
iankaikkisuudessa. Aamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taivaaseen käy matkamme,  
Maa ei viihdyttää saa meitä,  
Kaanaanmaahan kuljemme  
Koleoita korpiteitä.  
Täällä täytyy taivaltaa.  
Taivaassa on isänmaa. 
 

Taivaaseen mua ainiaan  
Herran sana kehottaapi,  
Siellä levon autuaan  
Köyhä vaeltaja saapi.  
Herran armosta mä saan  
Päästä taivaan kunniaan. 
 

Taivaaseen, ah taivaaseen  
Sydämeni halajaapi,  
Taivaan halu turhuuden  
Mielestäni vieroittaapi.  
Taivaaseen mun sieluni  
Ikävöitsee, pyrkiipi. 

 
Benjamin Schmolck – Elias Lönnrot  VK 1938  620:1,3,7. 
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T i i s t a i  

Meillä on lohdutus kärsimyksissä 
Minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrat-
tavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.  Room. 8:18. 

 

Jumalan lapsilla ei ole tässä elämässä vähemmän kärsimyksiä 
kuin epäuskoisilla, vaan päinvastoin enemmän, sillä Jumalan lapsia 
vastustaa sielunvihollinen ja jumalaton maailma. Myös vaivaa heitä 
oma liha ja veri, joka on ristiinnaulittava kuten he tahtovatkin. Ja 
Jumala kurittaa heitä, varmaan kyllä isällisessä armossaan, mutta 
kuitenkin se tekee kipeätä. »Kaita tie on murheentäysi. Sitä kuljen 
taivaaseen.» Minne se olikaan? Taivaaseen. Niin, siinä se oli! Se 
lohduttaa, se kohottaa. Kaita tie vie taivaaseen, iankaikkiseen elä-
mään. Lavea tie, joka on lihalle ja verelle niin mukava, ei vie elä-
mään, vaan kadotukseen. Ja taivaan kirkkaus, joka on meille luvattu, 
joka odottaa meitä kaidan tien lopussa ja joka seuraa tämän nykyisen 
ajan kärsimysten jälkeen, on niin ylenpalttisen suuri — ja ikuinen, 
— että tämän nykyisen ajan kärsimyksiä ei ole siihen verrattava, eikä 
otettava edes lukuun sen rinnalla — siksi mitättömät ne ovat. Tähän 
kirkkauteen nähden meidän tulee suuresti iloisina kantaa ne kärsi-
mykset, mitkä Jumalan uskollinen käsi määrää meille matkallamme 
sinne. Mutta miten on? Tuleeko maailmanlasten saattaa meidät hä-
peään, kun he usein sietävät niin paljon rasituksia ja ponnistuksia 
eivätkä pidä niistä lukua saavuttaakseen jonkin maallisen hyvän, 
ajallisen onnen? Ja kuinka usein he pettyvätkään odotuksissaan! Ja 
»niin kuin se on saavutettu, niin se häviää», sanoo sananlasku. Mutta 
me emme pety. Aivan varmasti me saavutamme sen kirkkauden, joka 
on ilmestyvä meihin, sillä Jumala, joka sen on meille luvannut, on 
uskollinen. Eikä se meiltä häviä! »Muu hyvä kaikki katoaa, perintöni 
ei milloinkaan» — se säilyy iankaikkisesti. Sen tähden, kristitty, kär-
si vain, mikä on kärsittävä. Kyllä Jumala antaa sinulle voimaa. Hän 
myös huojentaa kärsimyksesi. Hän antaa sinulle lohdutuksen ja iloi-
sen mielen. Nosta vain aina pääsi pystyyn ja katso päämäärään, joka 
sinua odottaa! 

18.5. 
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Rukoilkaamme. Herra, minun Jumalani. Minä tiedän hyvin, että 
tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkau-
teen, joka on ilmestyvä myös minuun. Mutta sinä tiedät, miten heik-
ko ja arka minä olen ja miten helposti minä masennun. Sen tähden 
armahda minua, sinä uskollinen, armollinen Jumala ja vahvista pelo-
kasta mieltäni Pyhän Henkesi voimalla. Anna lupaussanasi minua 
odottavasta, iankaikkisesta, sanomattoman suuresta kirkkaudesta 
aina palaa sydämessäni suureksi lohdutuksekseni, jotten peräydy, 
vaan iloisin mielin voitan kaikki kärsimykset. Tätä sinulta pyydän 
Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen. 

 

 

 

 
 

Sieluni, sä iloiten  
Turvihin käy Jeesuksen,  
Vaikka vihaa maailman  
Saatkin kestää ainian. 
 
Maailman sä vainoa  
Kärsimään saat tottua.  
Kaikesta sun tuskastas  
Auttaa Herra laupias. 
 

Herra viipyy toisinaan,  
Ei tuo kohta apuaan.  
Aikanaan hän avun tuo,  
Kasvonsa taas nähdä suo. 
 
Vihaakin jos näyttäisi  
Tähden suurten synteini  
Sydämessään suloinen  
Herra on ja armoinen. 

Abraham Erickson Falk – suomennos v. 1686 vk.  VK 1938  375:1,2,7,8. 
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K e s k i v i i k k o  

Taas neljäskymmenes päivä 
Sitten hän vei heidät pois, lähes Betaniaan asti.  Luuk. 24:50. 

Tämä raamatunlause vie meidät jälleen raamatunhistoriaan, joka 
kertoo Vapahtajastamme. Kun oli tullut neljäskymmenes päivä hä-
nen ylösnousemuksestaan, saapui hän apostolien luokse, jotka olivat 
koolla Jerusalemissa. Ja kun hän oli puhunut heidän kanssaan, vei 
hän heidät pois kaupungista ylös öljymäelle lähes Betaniaan asti. Ja 
hän käski heidän pysyä Jerusalemissa ja odottaa Isältä sen lupauksen 
täyttymistä, »jonka te olette», sanoi hän, »minulta kuulleet. Sillä Jo-
hannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei 
kauan näitten päivien jälkeen». Silloin apostolit kysyivät häneltä sa-
noen: »Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakun-
nan?» He tarkoittivat kirkkauden valtakuntaa, josta he kuitenkin 
muodostivat itselleen aivan maallisen mielikuvan. Hän sanoi heille: 
»Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman val-
tansa voimalla on asettanut, vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin 
te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusa-
lemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saak-
ka.» Nämä olivat kaikkein viimeiset Jeesuksen sanat maan päällä 
hänen opetuslapsilleen. Niin kauan kuin tämä maa pysyy ja siihen 
asti kuin viimeinen päivä tulee ja sen mukana kirkkauden ja ikuisen 
täyttymyksen valtakunta, on meidän kristittyjen ja Jeesuksen opetus-
lasten oltava, kunkin osaltamme, Pyhän Hengen voimassa Jeesuksen 
todistajia puheessamme ja vaelluksessamme. Sitä Herra meiltä odot-
taa. Sitä varten hän jättää meidät tähän maailmaan. Tämä on meidän 
varsinainen kutsumuksemme. Kristitty, älä unohda tätä! Älä luule, 
että sinä saat nauttia autuutta vain itseäsi varten ja sen ohessa hääriä 
yksinomaan maallisen kutsumuksesi tehtävissä ja ettei sinun tarvitse 
välittää muista ihmisistä, vaan muista: vaikket olekaan apostoli etkä 
mikään kutsuttu saarnaaja, niin kuitenkin sinun on oltava Jeesuksen 
todistaja. 

Rukoilkaamme. Rakas Herrani Jeesus. Suo, että minä voisin to-
distukseni kautta välittää maailmalle sen, mitä sinä, Ristiinnaulittu ja 
Ylösnoussut olet hankkinut maailmalle ja antanut minulle. Anna mi-
nulle sitä varten Pyhän Henkesi voimaa, uskon ja rakkauden ja kuu-
liaisuuden voimaa. Ja tee todistukseni sinusta voimalliseksi Pyhällä 
Hengelläsi. Oi, Herra Jeesus. Auta minua tekemään, mitä sinä käsket 
minun tehdä! Aamen. 

19.5. 
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H e l a t o r s t a i  

Kristuksen taivaaseenastuminen 
Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet otet-
tiin ylös taivaaseen.  Luuk. 24:51. 

Kun Herra Jeesus oli sanonut apostoleilleen viimeiset neuvovat 
sanansa, nosti hän kätensä ja siunasi heidät. Ja tapahtui, että hän siu-
natessaan heitä erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. Hän 
kohosi näkyvällä tavalla heidän nähtensä. Ja pilvi vei hänet pois hei-
dän näkyvistään. Tämä pilvi oli jälleen sama pilvi, jossa Jumala oli 
ilmestynyt Vanhan Testamentin aikana. Se oli täynnä taivaallista 
sotaväkeä. »Jumala astui ylös riemun raikuessa, Herran pasuunain 
pauhatessa» (Ps. 47:6). Ja kun opetuslapset katselivat taivaalle hänen 
mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä val-
keissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat: »Galilean miehet, mitä te seisot-
te ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaa-
seen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen me-
nevän». 

Tällainen on Kristuksen taivaaseenastuminen. Näin päättyi Ju-
malan Pojan, meidän Vapahtajamme maanpäällinen vaellus. Siuna-
ten hän erkani opetuslapsistaan. Hän siunaa kaikkia opetuslapsiaan 
ja kristittyjään. Tämän siunauksen hän on hankkinut ristillä ja tuonut 
esiin ylösnousemisensa kautta. Kun muistat Vapahtajaasi, niin ajat-
tele aina, että hän sinua siunaa. Ja kun hän tulee takaisin pilvessä, on 
hän sinua siunaava. Hän sanoo silloin sinulle ja kaikille omilleen: 
»Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on 
ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti» (Matt. 
25:34). Ole ja pysy vain hänen opetuslapsenaan! 

Rukoilkaamme. Kaikkivaltias Jumala, rakas taivaallinen Isä! 
Suo, että mekin, jotka uskomme, että ainoa Poikasi, meidän Vapah-
tajamme on tänään helatorstaina astunut taivaisiin, eläisimme jatku-
vaa hengellistä elämää, lohduttaisimme itseämme hänen siunauksel-
laan ja vihdoin hänen tullessaan tuomiolle perisimme iankaikkisen 
siunauksen: saman Poikasi, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta  
Aamen. 

20.5. 
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P e r j a n t a i  

Hän istuu Isän oikealla puolella 
Ja hän istui Jumalan oikealle puolelle.  Mark. 16:19 

Ristiinnaulittu ja ylösnoussut Herramme Jeesus Kristus on men-
nyt taivaaseen ja istuu Jumalan, meidän taivaallisen Isämme, oikeal-
la puolella. Sen korkeampaa korotusta ei voi olla olemassa. Jeesus 
Kristus, Vapahtajamme, ottaa täydellisesti osaa kaikkiin jumalallisen 
Majesteetin toimiin. Jumala on asettanut »hänet oikealle puolellensa 
taivaissa korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja her-
rautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maail-
manajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen 
jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle» (Ef. 
1:20–22). Kristus Jeesus, kaiken pää, jolle on annettu kaikki valta 
taivaassa ja maan päällä, on erikoisesti rakkaan kristittyjensä seura-
kunnan pää. Sille hän antaa kaiken armonsa. Ja tähän armoonsa hän 
yhdistää jumalallisen voimansa. Ja näin hän kokoaa, ylläpitää, hallit-
see ja suojelee meitä, rakkaita kristittyjään. Hän antaa kaiken palvel-
la meitä meidän parhaaksemme. Hän hallitsee kaikki asiat niin, että 
niiden täytyy palvella meitä. Synnin, maailman, perkeleen, ilon, su-
run, kuoleman ja kaiken täytyy palvella meitä. Mitäpä voi meiltä 
puuttua, kun olemme hänen omiaan? Hän johtaa meitä väkevällä, 
laupiaalla kädellään ja jumalallisella, armollisella huolenpidollaan 
tämän maailman läpi tulevaiseen, jossa hänelle on annettu valta sa-
moin kuin tässä maailmassa. Hän pitää väkevässä, jumalallisessa 
kädessään meitä ja meidän elämämme tuhansia johtolankoja, samoin 
kaikkea mikä ikänä saattaa kohdata meitä tai elämäämme sekä hallit-
see meitä ja kaikkea niin, että pelastumme. Oi, rakas kristitty! Jät-
täydy tosi uskossa kokonaan tämän Vapahtajasi käsiin! 

Rukoilkaamme. Minä annan itseni sinun käsiisi, sinä korotettu, 
kaikkivaltias Herra Jeesus! Sinä olet pää, minä sinun ruumiisi jäsen. 
Ylläpidä, hallitse ja suojele minua, ohjaa, taluta ja johdata minua 
läpi kaiken iäiseen elämään, jota varten olet saanut käskyn ja viran 
taivaalliselta Isältäsi, jonka oikealla puolella sinä istut. Minä annan 
itseni sinun käsiisi, Herra Jeesus. Aamen. 
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L a u a n t a i  

Hän täyttää kaiken läsnäolollaan 
Hän astui myös ylös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaikki. 
   Ef. 4:10. 

Luuletko, että mikään taivas voisi itseensä sulkea Jumalan? Eipä 
tosiaankaan, vaan päinvastoin hän täyttää läsnäolollaan taivasten 
taivaat ja kaiken. Samoin on Jeesuksen laita, joka on veljemme, li-
hamme ja veremme, meidän Vapahtajamme. Ei mikään taivas rajoita 
häntä, vaan hän piirittää ja täyttää läsnäolollaan taivasten taivaat ja 
kaiken. Hän on astunut ylös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen 
kaikki. Hän istuu Jumalan oikealla puolella. Näin hän onkin taivaa-
seen astuneena sangen lähellä meitä. »Katso, minä olen teidän kans-
sanne joka päivä maailman loppuun asti». »Hän ei ole kaukana yh-
destäkään meistä; sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme». 
Tämä tarkoittaa myös Jeesusta. Hän on meidän kanssamme armolli-
sena, rakastavana ja sangen laupiaana. Hän ja hänen armonsa piirit-
tää meitä, kristittyjä. Hän on kalliomme ja linnamme, pelastajamme 
ja Jumalamme, luotettava turvapaikkamme, kilpemme ja autuutem-
me sarvi ja turvamme. Kuka voi meitä vahingoittaa, kun olemme 
näin piiritetyt? Missä tahansa olemmekin, siellä tai täällä, elämässä 
tai kuolemassa — aina hän on meidän kanssamme ja me olemme 
hänessä. Hän on nyt paljon läheisemmin, paljon sydämellisemmin 
meidän kanssamme kuin hän oli omiensa kanssa, kun hän näkyvällä 
tavalla vaelsi heidän keskuudessaan maan päällä. Siksi hän, kun Ma-
ria Magdaleena oli jälleen tavannut hänet ylösnousseena ja tahtoi 
pitää hänet luonaan, lohdutti häntä näillä sanoilla: »minä menen ylös 
minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö ja minun Jumalani tykö ja 
teidän Jumalanne tykö». Hän tahtoi sanoa: sitten, vasta sitten on yh-
teyteni teidän kanssanne oleva kaikkein läheisin ja sitten te voitte 
kerrassaan pitää minut omananne. Kristitty! Anna Jumalan sanan ja 
Hengen voidella silmäsi että näkisit, miten lähellä sinua Vapahtajasi 
on. 

Rukoilkaamme. Rakas Vapahtaja. Minä kiitän sinua tietoisuudes-
ta, että olet minun ja kaikkien omiesi kanssa ja ympäröit meitä vah-
van linnan tavoin, jota ei kukaan voi valloittaa. Suo minun pysyä 
omanasi ja sinussa. Silloin olen iäti turvattu. Suo minun aina tietää ja 
uskoa, että sinä olet kanssani ja minä olen sinussa, jotta sinussa oli-
sin lohdutettu, iloinen, rohkea ja luja elämässä ja kuolemassa.  
Aamen. 
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K u u d e s  s u n n u n t a i  p ä ä s i ä i s e s t ä  

Hän on mennyt taivaaseen meitä varten 
Missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva.  Joh. 12:26. 

Kristuksen ihmiseksi tulemisen tarkoitus, samoin myös hänen 
maanpäällisen vaelluksensa, hänen kärsimisensä ja kuolemansa, hä-
nen ylösnousemisensa ja taivaisiin astumisensa tarkoitus oli se, että 
hän valmistaisi meille sijan Isänsä kodissa iäisessä autuudessa. 
Saanko minä nyt, rakas kristitty, puhua aivan ihmisten tavoin ja ym-
märrettävästi taivaallisesta ja salaisesta asiasta? Kun siis Kristus 
työnsä täytettyään astui ylös taivaaseen ja tuli taivaan ovelle, aukeni 
se hänelle selkoselälleen, ja kaikki kerubit ja serafit tervehtivät häntä 
riemuhuudoilla. Mutta Kristus sanoi, ettei hän tule pyytämään si-
säänpääsyä vain itselleen, vaan meille, jotka hän on lunastanut. Hän 
tulee meidän Vapahtajanamme ja Edustajanamme ottamaan haltuun-
sa taivaan meitä varten ja valmistamaan sinne meitä varten asuntoa, 
jossa me saamme olla iankaikkisesti. Minä puhun ihmisten tavoin. Ja 
silloin taivaan ovi avattiin hänelle, ja koko taivaallinen sotaväen 
joukko riemuitsi ja toivotti Vapahtajamme Pyhän Hengen vaikutuk-
sesta Isän Jumalan nimessä tervetulleeksi — meitä varten. Näin 
meidän sovittajamme on taivaaseen astuessaan ottanut taivaan hal-
tuunsa meitä varten, valmistanut meille siellä asunnot ja sanoo nyt 
peräti ystävällisenä: »Missä minä olen, siellä on myös minun palveli-
jani oleva». Sille, joka ei hylkää tätä sovittajaa ja taivaanaukaisijaa, 
vaan uskossa ottaa hänet vastaan ja palvelee häntä ja on hänen ope-
tuslapsensa ja palvelijansa, sille taivas on avoinna ja sille on asunto 
valmiina, jossa hän on oleva Vapahtajan luona iäisessä autuudessa. 
Kerubi on laskenut alas paljastetun, välkkyvän miekkansa eikä ole 
enää vartioimassa paratiisin ovea. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus, Vapahtajani. Sinä olet sijaiskärsi-
miselläsi ja -kuolemallasi aivan täydellisesti sovittanut Jumalan 
kanssa minut, kadotetun ja tuomitun ihmisen, avannut minulle tai-
vaan oven ja valmistanut sinne minulle asunnon, jossa saan iäti olla 
sinun luonasi. Sen tähden kiitän sinua siitä niin paljon kuin voin. 
Anna minulle Pyhä Henkesi, että uskossa lujana ja järkähtämätönnä 
katson sinuun ja siihen, mitä sinä olet puolestani tehnyt. Ja suo mi-
nun kiitollisena riippua sinussa ja palvella sinua, kunnes taivaassa 
sinua paremmin kiitän ja palvelen. Aamen. 
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M a a n a n t a i  

Hän on vanginnut vankeuden 
Sinä astuit ylös korkeuteen, veit vankeuden vangiksi.  Ps. 68:19. 

Kun Paavali (Ef. 4:8:ssa) käyttää tätä Psalmien kohtaa ja sovittaa 
sen Kristukseen, osoittaa hän, että tässä on ilmeisesti puhe loistavas-
ta voitosta, riemukulkueesta. Hän esittää Kristuksen taivaisiin astu-
misen riemukulkueena. Kristus astui ylös korkeuteen ja vei rie-
musaatossa vankinaan meidän vankeutemme. Mikä oli meidän van-
keutemme? Synti, kuolema ja kadotus, perkeleen valta. Eikö tämä 
ollut vankeus, joka piti meidät hallussaan sellaisissa siteissä, joita 
emme voineet katkoa, ja sellaisten lukkojen ja salpojen takana, joita 
emme voineet murtaa? Mutta meidän Vapahtajamme oli kantanut ja 
sovittanut meidän syntimme, kärsinyt ja voittanut kuolemamme, 
maistanut kadotuksemme ja tehnyt sen meidän kohdaltamme mität-
tömäksi ja polkenut pään rikki perkeleeltä, jonka vallassa me olim-
me. Niin — pääsiäissunnuntain varhaisena aamuna hän oli astunut 
alas helvettiin ylösnousseena ja elävänä voittajana ja oli saarnannut 
vankeudessa oleville hengille voitostaan ja heidän tappiostaan (1 
Piet. 3:19). Jo se oli ollut loistava voitto. Mutta sitten hän meni tai-
vaaseen ja vei mukanaan riemusaatossa meidän sovitetut syntimme, 
voitetun kuolemamme, mitättömäksi tehdyn kadotuksemme ja murs-
katun, ilkeän vihollisemme. Totisesti, hän on kukistanut vankeu-
temme, riisunut aseet ja ottanut vallan kaikilta vihollisvalloilta, jotka 
olivat meitä vastaan, saattanut ne julkisen häpeän alaisiksi ja viettä-
nyt niistä riemuvoittoa kunniakkaassa korottamisessaan. Emmekö 
laulaisi ja sanoisi: »On mulla nähtävänä nyt pelkkää riemua». Kuule: 
Jeesuksen nimessä, tosi uskossa Jeesukseen sinä voit nyt pilkata syn-
tiä, hymyillä kuolemalle, uhmata kadotusta ja tallata jalkoihisi perke-
leen. Ei mikään vankeus voi pidättää sinua, ei mikään vihollinen si-
nua vahingoittaa. Vapahtajasi on astunut ylös korkeuteen ja vienyt 
vankeuden vangiksi. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus, sinä ihmeellinen, suuri voitonsan-
kari. Minä turvaudun sinuun ja sinun tekoosi, jonka olet täyttänyt 
puolestani, ja sinun sanaasi ja evankeliumiisi. Minun vankeuteni on 
murskattu ja vankeuteen viety; sinä olet saanut siitä riemuvoiton. 
Minä olen vapaa, aivan vapaa. Minä olen autuas. Anna minulle, ra-
kas Jeesus, sinun loistavasta voitostasi iloinen mieli sinun nimessäsi. 
Aamen. 
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T i i s t a i  

Hän on antanut meille lahjoja 
Hän antoi lahjoja ihmisille. Ef. 4:8. 

 

Taivaaseen mennyt Voitonsankari on antanut meille lahjoja. Mi-
tä lahjoja? Mainittakoon tässä vain yksi lahja, johon sisältyvät kaikki 
muut. Hän on antanut meille Pyhän Hengen. Kun Jeesus on sovitta-
nut meidät Jumalan kanssa, tulee Pyhä Henki nyt jälleen luoksemme. 
Pyhä Henki on Isän ja Pojan Henki, tosi, persoonallinen Jumala Isän 
ja Pojan kanssa. Hänet lähettää meille sovitettu Isä, hänet meille an-
taa Vapahtaja, hän tulee luoksemme täynnä armoa. Hän tulee luok-
semme Kristuksen sanassa, evankeliumissa, jonka alkuunpanija ja 
varsinainen ja ensimmäinen julistaja hän on. Hän tulee luoksemme 
siinä sanassa, joka nyt on Raamatussa. Ja hän tulee luoksemme siinä 
sanassa, joka saarnataan ja opetetaan, kuullaan ja opitaan. Hän tulee 
luoksemme siis saarnavirassa, jota hoitavat apostolit ja muut hänen 
antamansa saarnaajat ja opettajat, jotka julistavat puhtaan, terveen 
opin. Hän tulee luoksemme ja vaikuttaa meissä sanan kautta uskon, 
tosi uskon ja johtaa meidät uskon kautta ja uskossa Vapahtajamme 
Jeesuksen luo ja tekee meidät hänen ruumiinsa jäseniksi. Näin meillä 
on hänessä, Jeesuksessa, kaikki: syntien anteeksiantamus, Jumalan 
edessä kelpaava vanhurskaus, elämä ja autuus, jumalanlapseus, rau-
ha, ilo, lohdutus, rohkeus, voima, voitto, ylösnousemus ja iäinen 
kirkkaus. Ilman Pyhää Henkeä meillä ei ole mitään. Pyhän Hengen 
kautta meillä on kaikki. Jos menetämme Pyhän Hengen, menetämme 
kaikki. Jos säilytämme Pyhän Hengen, säilytämme kaikki. Pyhä 
Henki tahtoo pysyä luonamme iankaikkisesti. Täällä maan päällä hän 
tahtoo pysyä luonamme sanassaan. Kristitty, pitäydy sanaan, että 
säilyttäisit Pyhän Hengen ja kaiken, mikä Jeesuksen kautta ja Jee-
suksessa on sinulle annettu. Iankaikkisessa elämässä Pyhä Henki on 
sitten täydellisesti kirkastava sinut Jumalan kuvaksi. 

Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, Herra Jeesus, sovittajani ja 
Voitonsankarini siitä, että olet antanut minulle Pyhän Henkesi lah-
jan. Oi Herra Jeesus. Minä olen luonnostani synneissä kuollut enkä 
voi sinuun uskoa enkä tulla osalliseksi hankkimistasi lahjoista, mutta 
sinä olet sanasi kautta antanut minulle Pyhän Henkesi ja hänen kaut-
taan uskon sinuun. Ja nyt minulla olet sinä ja sinussa on kaikki, mikä 
tekee minut autuaaksi. Rakas Paimeneni, auta minua, että aina pysyn 
sinun sanassasi, ja näin säilytän kalliin Pyhän Henkesi. Aamen.  
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K e s k i v i i k k o  

Hänen uhrinsa meidän edestämme  
on Jumala hyväksynyt 

Mutta tämä on, uhrattuaan yhden, iankaikkisesti kelpaavan, uhrin 
syntien edestä, istuutunut Jumalan oikealle puolelle.  Hebr. 10:12. 

Vanhan Testamentin juutalaisilla oli oikea jumalanpalvelus. 
Heidän jumalanpalveluksensa oli pelkkää Kristus-palvelusta. Muuta 
oikeaa jumalanpalvelusta ei ole, eikä ole koskaan ollut kuin se, mikä 
toimitetaan Kristuksen nimeen. Mutta Vanhan Testamentin juma-
lanpalvelukseen kuuluivat esikuvat, jotka kuvasivat Kristusta, viitta-
sivat häneen. Vanhan Testamentin uhrit olivat Kristuksen uhrin esi-
kuvia, kuvasivat Kristuksen uhria, viittasivat Kristuksen uhriin. Sen 
tähden noita uhreja täytyi aina toistaa, sillä ne eivät itsessään voineet 
ottaa syntejä pois. Mutta Kristus on antanut yhden ainoan uhrin, it-
sensä. Se kelpaa iankaikkisesti. Se uhri on ottanut pois kaikkien ih-
misten ja kaikkien aikojen kaikki synnit. Sen todistuksena ja varma-
na merkkinä Kristus nyt istuu Jumalan oikealla puolella. Tästä näet, 
miten Jumala tunnustaa, että Kristuksen uhri todella on ottanut pois 
kaikki synnit ja kelpaa iankaikkisesti, sillä hän on asettanut oikealle 
puolelleen Kristuksen, jonka tuli meidän sijastamme ja koko maail-
man sijasta sovittaa maailman kaikki synnit ja joka on ne myös so-
vittanut. Koko maailma on lunastettu, Jumalan kanssa sovitettu Kris-
tuksen ainoalla uhrilla, joka kelpaa iankaikkisesti. Jos tahdot olla 
aivan varma lunastuksestasi, sovituksestasi, autuudestasi, syntien 
anteeksiantamuksesta, elämästä ja iankaikkisesta autuudesta, niin älä 
katso sinne äläkä tänne, vaan katso Kristukseen, joka istuu Jumalan 
oikealla puolella, sillä hän on uhrannut yhden, iankaikkisesti kelpaa-
van uhrin syntien edestä. Katso, siellä — Jumalan oikealla puolella 
— lunastuksesi, sovituksesi, pelastuksesi, syntiesi anteeksiantamus, 
elämäsi, autuutesi on aivan täydellisesti tunnustettu, vahvistettu, si-
netöity ja jumalallisella aamenella kiinnitetty. Katso sinne! Tämä 
katse — ja se yksin — saattaa oikean, todellisen, varman, voittamat-
toman, elävän, voimakkaan, väkevän ja kaikki voittavan uskon si-
nussa palamaan. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Sinä olet uhrannut yhden, iankaik-
kisesti kelpaavan uhrin syntien edestä ja sen todisteena istut nyt Ju-
malan oikealla puolella. Auta minua, että katson sinuun lujasti usko-
en ja näin havaitsen, että sinä teet minut autuaaksi enkä vastedes etsi 
mitään muuta uhria syntejäni varten, vaan uhraan ainoastaan kii-
tosuhria, se on niiden huulten hedelmää, jotka sinun nimeäsi tunnus-
tavat ja ylistävät. Aamen. 

26.5. 



Seitsemäs viikko pääsiäisestä 

 276 

 
T o r s t a i  

Hän edustaa meitä 
Hän on Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän edestämme.  
  Room. 8:34. 

Meidän Vapahtajamme esiintyy meidän puolestamme, edustaa 
meitä, hoitaa asioitamme, rukoilee puolestamme pyytäen meille jat-
kuvasti armoa ja on puolustajamme Isän luona, kaikkivaltiaan Juma-
lan luona. Todellakaan meillä ei voi olla parempaa edustajaa! Hän 
on Isän iankaikkinen Poika, Jumala Jumalasta. Kun hän oli tullut 
ihmiseksi, huusi Isä taivaasta: »Tämä on minun rakas Poikani, johon 
minä olen mielistynyt». Hän on antanut henkensä edestämme ja so-
vittanut meidät Jumalan kanssa. Ja Jumala on korottanut hänet oike-
alle puolelleen taivaissa. Parempaa edustajaa meillä ei voi olla. Hä-
neen voimme täydellisesti luottaa, hänen haltuunsa voimme aivan 
turvallisesti uskoa asiamme. Hänen rakkauteensa ja uskollisuuteensa 
saamme luottaa, samoin myös siihen, että hän edustaa meitä tehok-
kaasti Isän luona. Vapahtajamme edustaa meitä horjumatta eikä jätä 
meitä. Ja Isä tekee, mitä Vapahtajamme meidän puolestamme pyytää 
häneltä. Näin tehdessään Jeesus vetoaa sijaiskuolemaansa ja siihen, 
että Isä herättämällä hänet kuolleista ja asettamalla oikealle puolel-
leen on sinetöinyt hänet siksi, joka on täyden tehnyt meidän syn-
tiemme edestä, Eikä Isä voi häneltä mitään kieltää. Hänen edustuk-
sessaan olemme täysin turvatut. Miten välttämätön onkaan meille 
syntisraukoille edustaja Isän luona! Mutta meillä on hän, Vapahtaja, 
edustajanamme. Me olemme — olkoon se vielä kerran sanottu — 
hänen edustuksessaan täysin turvatut. Mutta itse Vapahtajan luona 
meillä ei ole emmekä tarvitsekaan edustajaa, sillä hän on kaikkein 
paras ystävämme, joka rakastaa meitä sydämellisesti. Hänen ystä-
vyytensä ja rakkautensa suhteen on kaikki muu ystävyys ja rakkaus 
tyhjänarvoista. Etkö tahtoisi, rakas kristitty, kokonaan luottaa Va-
pahtajaasi? Tee niin! Silloin et totisesti pety. 

Rukoilkaamme. Rakas Herrani Jeesus Kristus. Kun sinä edustat 
minua ja hoidat asiani Jumalan luona, olen minä täysin turvattu. Si-
nähän esiinnyt minun, kurjan syntisen puolesta mukanasi täysin kel-
paava ansiosi, jonka Jumala, iankaikkinen Isäsi, on tunnustanut täy-
sin päteväksi ja joka on hankittu minua varten ja minulle lahjoitettu. 
Herra Jeesus! Sinuun minä turvaan. Hoida sinä asiani! Minä tiedän, 
että sinä teetkin niin. En tahdo tietää mistään muusta välittäjästä ja 
puolustajasta kuin yksin sinusta. Aamen. 
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P e r j a n t a i  

”Vedä minut mukaasi!” 
Vedä minua, niin me tahdomme juosta jäljessäsi.  Korkea v. 1:4. 

Kaikki on täytetty — oi, miten ihanaa! Me olemme lunastetut. 
Taivas on meidän. — Mutta me, millaisia me olemme? Onko sydän-
tämme kaunistamassa tämän osaksemme tulleen lunastuksen ja meil-
le lujasti luvatun kirkkauden mukainen ja sen kunniaan kuuluva juh-
lallinen ja säteilevä uskonilo? Onko sieltä hävinnyt kaikki rakkaus 
syntiin? Onko se pukeutunut valon ja sille valjenneen uuden päivän 
vaatteisiin ja loistaako se ihanasti niissä? Voi meitä! Meidän täytyy 
tunnustaa, että me havaitsemme itsessämme ylen paljon kylmäkis-
koisuutta, halua syntiin, paljon yötä ja pimeyttä, joka on kristitylle 
sopimatonta ja jonka tähden meidän täytyy painaa päämme alas ja 
hävetä. — »Vedä minua, niin me tahdomme juosta jäljessäsi!» Meil-
lä ei ole muuta neuvoa, kuin että meidän tähtemme ristiinnaulittu ja 
ylösnousut ja taivaisiin mennyt Jeesus väkevästi vetää meidät pois 
kaikesta synnistä ja kuljettaa perässään. Se tapahtuu siten, että Jee-
sus sanallaan ja Pyhällä Hengellään aina vakuuttaa meitä armostaan 
ja syntiemme anteeksiantamuksesta; sanallaan ja Pyhällä Hengellään 
asettaa uudelleen suurena eteemme lunastuksensa ja meitä odottavan 
kirkkauden ja näin voittaa sydämemme puolelleen, niin että me sy-
dämestämme vihaamme syntiä ja sydämellisesti rakastamme häntä; 
lyhyesti: kun Jeesus armossaan tarttuu meihin voimallisella sanal-
laan ja Pyhällä Hengellään ja näin vetää meitä perässään ja tekee tätä 
suuressa Vapahtajan-kärsivällisyydessään aina ja uudelleen, niin me 
juoksemme hänen jäljessään sydämellä, sielulla ja mielellä taivasta 
kohti. Näin Vapahtajamme tahtoo tehdä ja tekee todella, rakas kris-
titty. Huuda vain häntä avuksesi, sinä kurja, heikko ja väsynyt Juma-
lan lapsi. Hän vetää sinua jäljessään taivasta kohden. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Tee totisesti niin! Ilman sinua en 
todellakaan voi tehdä mitään. Jollet vedä minua, jään aivan varmaan 
tielle makaamaan. Tartu minuun, kallis Vapahtajani, ja kuljeta mi-
nua tämän maailman korven läpi taivaaseen asti. Toimi taivaallisissa 
oloissa kanssani samoin kuin äiti tekee maallisissa oloissa väsyneelle 
ja pahoillaan olevalle lapselleen. Vedä minua, että juoksisin taivaan 
tietä! Aamen. 
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L a u a n t a i  

”Minä olen musta, mutta sangen otollinen.” 
Korkea v. 1:5. 

 
Tule, kristitty, niin näytän sinulle, miten sinä taivutat Herraasi 

Jeesusta vetämään sinua perässään taivaaseen asti! Tosin hänen ra-
kastava Vapahtajan-sydämensä kehottaa häntä siihen, mutta eikö hän 
halua myöskin sitä, että me tätä samaa häneltä rukoilemme? — Sinä 
lunastettu, Vapahtajasi rakastama kristitty, katsele itseäsi ensiksi 
Jumalan pyhän lain kuvastimessa, niin havaitset olevasi itsessäsi 
musta, synneistä musta. Ja kun mietit, mitä kaikkea hän on sinulle 
tehnyt, miten hän on ilmaissut sinulle armonsa ja antanut sinulle Py-
hän Henkensä, ja kun katsot itseäsi, täytyy sinun hävetä ja sanoa, 
että olet toki vielä liian musta. Mutta luo nyt katseesi hänen evanke-
liuminsa kirkkauteen! Siinä näet aivan toisenlaista ja sinä puhkeat 
sanomaan: 

Hän mulle valmistanut on ihmepukimen 
Verellään, kyynelillään, tuskaisesti huutaen.  

Tää ihmepuku on vaate autuuden.  
Mä siihen verhoudun ja olen valkoinen.  

Tää ihmepuku peittää mustuuteni kerrassaan  
Ja näin oon edessänsä rakas morsian kuninkaan.  

Niin — Kristus, Herrasi ja Kuninkaasi, on verhonnut sinut omal-
la, kalliisti hankkimallaan vanhurskaudella ja antanut sinulle uskon 
hengen, niin että pidät tämän vanhurskauden omanasi ja siinä esiin-
nyt hänen edessään. Ja näin kaunistettuna hän rakastaa sinua eikä voi 
sinua jättää, vaan vetää sinua perässään taivaaseen. Ja mitä mus-
temmaksi näet itsesi omissa silmissäsi ja mitä kiinteämmin verhou-
dut vain hänen hankkimaansa ja lahjoittamaansa vanhurskauteen, 
sitä enemmän hän rakastaa sinua, huolehtii sinusta ja sitä palavam-
min hän vetää sinua perässään. Ja jos huomautat hänelle, että sinä 
olet kyllä musta itsessäsi, mutta sangen otollinen siinä vanhurskau-
dessa, otollisuudessa, jonka hän lukee sinulle — oi, silloinpa hänen 
sydämensä liekehtii rakkaudesta sinua kohtaan, hän levittää kätensä 
sinua kohti ja vetää sinua perässään taivaaseen. — Kas, tällä tavalla 
sinä taivutat Jeesusta vetämään sinua perässään. 

29.5. 



Seitsemäs viikko pääsiäisestä 

 279 

 
 
 
 
 
 
Rukoilkaamme. Rakas Herrani Jeesus. Itsessäni minä olen san-

gen musta synnin tähden, joten minä en voi ollenkaan kelvata sinul-
le. Mutta sinussa, sinun vanhurskaudessasi ja verisessä ansiossasi, 
jolla olet minut armosta verhonnut, minä olen otollinen ja ihana, sil-
lä olisiko vikaa sinun vanhurskaudessasi tai tahraa sinun ansiossasi? 
Näin minä kelpaan sinulle. Näin sinä rakastat minua ja sinun täytyy 
minua rakastaa. Tule ja vedä minua luoksesi ja perässäsi, kunnes 
sinun omaisuutenasi olen luonasi taivaassa. Aamen.  

 
 
 
 
 

Suo, Herra, armos loistaa  
Sun istuimeltasi  
Ja vedä valollasi  
Mua valkeuteesi.  
Sä poista epäusko  
Ja ole aamurusko  
Mun sydämelleni. 
 

Sun, Jeesus, veres tähden  
Suo anteeks syntini.  
Suo sanas ruoka mulle,  
Mun kanna kuormani.  
Pois poista kaikki hätä,  
Suo leipää elävätä  
Mun sydämelleni. 
 

Sun sanassasi aina  
Mua auta pysymään,  
Mun siitä lohdutusta  
Suo saada yhtenään.  
Kun tuska sielun täyttää,  
Sun Henkes anna näyttää  
Tie luokses, Herrani. 
 

Johan Holmberg  VK 1938  190:3,4,5. 
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H e l l u n t a i p ä i v ä  

Pyhän Hengen vuodattaminen 
Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi.  Apt. 2:4. 

 
Kun oli tullut helluntai, viideskymmenes päivä pääsiäisestä ja 

siis kulunut kymmenen päivää Jeesuksen Kristuksen taivaisiin astu-
misesta ja kello oli noin 9 aamupäivällä, olivat kaikki opetuslapset, 
yhteensä satakaksikymmentä miestä ja naista, yksimielisesti koolla 
erään talon yläsalissa. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin 
olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istui-
vat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat heille. 
Ja Pyhä Henki asettui heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki 
Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen 
mukaan kuin Henki heille puhuttavaksi antoi. Ja Jerusalemissa asui 
juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, 
mitä taivaan alla on. He olivat tulleet juhlaan. Ja kun tämä ääni kuu-
lui, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin 
kuuli opetuslasten puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he hämmästyi-
vät ja ihmettelivät sanoen: »Katso, eivätkä nämä kaikki, jotka puhu-
vat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan 
kieltä, jossa olemme syntyneet? Me parttilaiset ja meedialaiset ja 
eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja 
Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa, Frygiassa ja Pamfyliassa, 
Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Libyan alueilla, ja täällä oleskelevat 
roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreetalaiset ja arabialaiset, 
me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan 
suuria tekoja». Ja he olivat kaikki hämmästyksissään eivätkä tien-
neet, mitä ajatella, ja sanoivat toinen toisellensa: »Mitä tämä mah-
taakaan olla?» Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat: »He ovat 
täynnä makeata viiniä». 

Tämä Pyhän Hengen vuodattaminen Jeesuksen opetuslasten 
päälle oli ennustettu Vanhassa Testamentissa ja Jeesus oli sen yhä 
uudestaan luvannut ennen kärsimistään ja kuolemaansa, samoin 
myös ylösnousemisensa jälkeen. Ja kun se tapahtui, voi jokainen 
havaita suuret näkyvät merkit ja ihmeet. Pyhä Henki tahtoi näin va-
rustaa Jeesuksen Kristuksen ensimmäiset todistajat jumalallisella 
voimallaan heidän suurta kutsumustaan varten koko maailmassa. Ja 
hän tahtoo aina kirkastaa Kristusta evankelistain ja apostolien sanal-
la niiden sydämissä, jotka hän saattaa uskoon. Hän tahtoo kirkastaa 
Kristusta sinun sydämessäsi, kristitty! 

30.5. 
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Rukoilkaamme. Herra Jumala, Pyhä Henki. Kirkasta Kristusta, 

Vapahtajaani, minunkin sydämessäni, että lujasti turvaisin häneen ja 
hänen armosanaansa kaikkea syntiä, ahdistusta, murhetta, kuolemaa, 
tuomiota ja iankaikkista kadotusta vastaan ja saavuttaisin iankaikki-
sen autuuden: sinä, joka tosi Jumalana elät ja hallitset Isän ja Pojan 
kanssa iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mua, Pyhä Henki, pyhitä,  
Luo minuun uusi elämä  
Ja päästä synnin vallasta,  
Se sydämestä kuoleta.  
Sä tuet väärät kukista,  
Kristuksen kuoloon istuta. 
 
Mun silmäni sä voitele,  
Uskossa että katsoo se  
Kristuksen rakkautehen  
Ja ristin salaisuutehen,  
Sen korkeuteen, pituuteen,  
Sen syvyyteen ja laajuuteen. 
 

Sä Jeesus mulle kirkasta,  
Minua siitä vakuuta,  
Hän että kärsi tähteni  
Ja kantoi kaikki syntini,  
Hän verellään mun lunasti,  
Niin minua hän rakasti. 
 
Mua saata Getsemanehen  
Katsomaan vaivaa Jeesuksen,  
Kun on hän maassa kasvoillaan  
Ja vaikeroipi tuskissaan.  
Hän siellä verta hikoilee,  
Mun puolestani taistelee.  
 

Johan Kahl  VK 1938  105:1–4. 
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M a a n a n t a i ,  t o i n e n  h e l l u n t a i p ä i v ä  

Pietarin saarna 
Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet 
Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiin-
naulitsitte.  Apt. 2:36. 

Helluntaina ihmettelivät jumalaapelkääväiset Pyhän Hengen ih-
meellistä vuodattamista, mutta pilkkaajat pilkkasivat. Silloin Pietari 
astui esiin, ja hänen kanssaan ne yksitoista. Ja Pyhän Hengen tuli 
paloi näkyvänä heidän päänsä päällä, heidän sydämissään ja huulil-
laan. Ja Pietari sanoi: »Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa 
asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa minun sanani kor-
viinne! Eivät nämä ole juovuksissa, niin kuin te luulette, sillä nyt on 
vasta kolmas hetki päivästä». Ja sitten hän piti heille valtavan saar-
nan, joka on luettavana Apostolien tekojen toisessa luvussa. Hän 
osoitti ensiksi, että tämän Pyhän Hengen vuodatuksen on ennustanut 
profeetta Jooel, joka sanoo, että se tulee tapahtumaan viimeisinä 
päivinä, nimittäin silloin, kun Messias on tullut (Jooel 3). Ja sitten 
Pietari osoitti, että Jeesus Nasaretilainen, josta Jumala oli heille to-
distanut teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, mutta jonka he olivat hänen 
päätöksensä mukaan ristiinnaulinneet ja tappaneet, oli noussut kuol-
leista, kuten Raamattu (16. psalmi) oli ennustanut Messiaasta. »Tä-
män todistajia me kaikki olemme», Pietari sanoi. Ja hän osoitti, että 
ylösnoussut Jeesus, joka on Jumalan oikean käden voimalla korotet-
tu, kuten Raamattu (110 psalmi) ennustaa Kristuksesta, Messiaasta, 
on nyt vuodattanut sen, minkä he näkevät ja kuulevat, nimittäin Py-
hän Hengen, jonka proofetta Jooel oli sanonut tapahtuvan Messiaan 
aikana ihmeillä ja suurilla merkeillä. Ja Pietari lopetti puheensa san-
gen valtavasti: »Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että 
Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, 
jonka te ristiinnaulitsitte». Ja heti Pyhä Henki osoitti voimansa kuu-
lijoitten sydämissä: kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydä-
meensä. — Nyt huomatkaamme tämä asia: tämä Pyhän Hengen vuo-
dattaminen Jeesuksen taivaisiin astumisen jälkeen osoittaa, että hän 
on Vanhassa Testamentissa luvattu Kristus, sillä Kristuksen päivinä 
tämän helluntai-ihmeen tuli tapahtua. Ja huomaa myös tämä: Pyhä 
Henki vaikuttaa ja ylläpitää meissä autuaaksitekevän uskon Kristuk-
sen sanan kautta. 

31.5. 
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Rukoilkaamme. Herra Jumala, taivaallinen Isä. Sinä olet isälli-
sestä rakkaudesta meitä, kurjia syntisiä kohtaan lahjoittanut meille 
Poikasi, että me uskoisimme häneen ja uskon kautta pelastuisimme. 
Minä rukoilen sinua: anna Pyhä Henkesi minunkin sydämeeni, että 
pysyn tässä uskossa loppuun asti ja pelastun Jeesuksen Kristuksen, 
rakkaan Herramme kautta. Aamen. 

 
 
 
 

Oi Pyhä Henki, Jumala,  
Sun voimas meille lahjoita,  
Lähesty uskovaisias,  
Virvoita rakkaudellas.  
Sä uskon yhteytehen  
Yhdistä mielet kaikkien,  
Valaise kansat valollas  
Sun veisaamahan kiitostas.  
Halleluja, Halleluja! 
 

Oi paiste pyhä, armias,  
Valaise meitä sanallas,  
Jumalaa saata tuntemaan,  
Isänä häneen turvaamaan,  
Ja seuraamaan vain Kristusta,  
Jumalan Poikaa ainutta.  
Sä opit vieraat karkota  
Ja totuuteesi vahvista.  
Halleluja, Halleluja! 
 

Oi liekki, pyhä leimahdus,  
Sydänten ilo, virvoitus,  
Sä murheellisten lohdutus  
Ja arkain mielten uskallus,  
Sytytä sydän palamaan  
Rakkaudesta Jumalaan,  
Urhoollisesti sotimaan,  
Sun kunniaasi kulkemaan.  
Halleluja, Halleluja! 
 

Martti Luther – Hemminki Maskulainen  VK 1938  95:1–3. 
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T i i s t a i  

Ensimmäinen kristillinen seurakunta 
Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja 
leivän murtamisessa ja rukouksissa.  Apt. 2:42. 

Ne, jotka saivat Pietarin saarnasta Pyhän Hengen kautta piston 
sydämeensä, sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: » Miehet, vel-
jet, mitä meidän pitää tekemän?» Niin Pietari sanoi heille: »Tehkää 
parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen ni-
meen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lah-
jan (niin kuin me). Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on 
annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän 
Jumalamme, kutsuu». Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti to-
disti; ja hän kehotti heitä sanoen: »Antakaa pelastaa itsenne tästä 
nurjasta sukupolvesta» (pilkkaajista). Jotka nyt ottivat hänen sanansa 
vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolme-
tuhatta sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä 
yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sie-
lulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien 
kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea 
yhteisenä, ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen 
mukaan kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati, joka päivä, yksimieli-
sesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa 
riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen 
kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka 
päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. 

Mikä helluntaijuhla tämä olikaan! Mikä Pyhän Hengen armo-
voima olikaan Pietarin saarnalla! Kolmetuhatta teki parannuksen ja 
pääsi uskomaan Vapahtajaan ja antoi kastaa itsensä! Ja he pysyivät 
apostolien opetuksessa jatkuvasti perustuakseen ja vahvistuakseen 
uskossaan. He rakastivat toinen toistaan, ja tämä rakkaus oli todellis-
ta, itsensäkieltävää ja teoissa näkyvää. He saapuivat joka päivä suu-
rempiin ja pienempiin kokouksiin sanan ja sakramentin ääreen rukoi-
lemaan, kiittämään ja ylistämään. Heidän valonsa loisti. Yhä enem-
män ihmisiä tuli autuaaksitekevään uskoon ja he liittyivät seura-
kuntaan. — Miten on meidän laitamme? Emmekö elä uskon puutteen 
ja heikkouden aikaa? Kyllä vain! Ovatko meidän seurakuntamme 
tuon ensimmäisen seurakunnan kaltaiset? Eivät ole! Mutta meillä on 
kuitenkin sama apostolien sana, sama Pyhän Hengen autuaaksitekevä 
armo. Vika on vain meissä. Jumala meitä auttakoon! 

1.6. 
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Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Minä tunnustan, että niin 

heikosti käytän sinun sanaasi ja siinä annettua Pyhän Henkesi voi-
maa. Anna minulle anteeksi tämä syntini Jeesuksen Kristuksen täh-
den. Suo, että minä Pyhän Henkesi kautta uudistun todelliseen ja 
sydämelliseen parannukseen ja alan todella kristillisesti vaeltaa ja 
näin pelastun itse ja olen muille valona, joka johtaa heidät Jeesuksen 
luokse ja autuuteen. Oi, Herra. Tee armoihmeesi minussa! Aamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jumala, anna Henkesi,  
Sen lahjan lupas Poikasi  
Rukoileville tuoda.  
Me pyydämme nyt sulta siis,  
Sä että Henkes uskoviis  
Tahtoisit, Herra, suoda. 
 
Sun Henkes lahjaa päällä maan  
Ei ansiosta ainutkaan  
Voi saada palkaksensa.  
Sen kuollessansa ristillään  
Ansaitsi Kristus verellään  
Ja antaa omillensa. 
 

Hän niille, jotka sanalla  
Rakentaa Herran huonetta,  
Valoa, voimaa tuopi.  
Hän liikuttaapi sydämet,  
Tiet Herran neuvoo salaiset,  
Ylhäältä sanat suopi.  
 
Ja sydämemme armollaan  
Hän avaa vastaanottamaan  
Kallista sanaa Herran.  
Hän kylvää meihin siemenen,  
Ah, sato satakertainen  
Jos nousis siitä kerran! 
 

Paul Gerhardt – Julius Krohn  VK 1938  101:1,2,4,5. 
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K e s k i v i i k k o  

Kuka on Pyhä Henki? 
Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa 
teille kaikki. Joh. 14:26. 

Mikä on Pyhä Henki, joka niin ihmeellisellä tavalla vuodatettiin 
Jeesuksen opetuslapsiin ja joka kokosi juutalaisista niin ihanan seu-
rakunnan? Onko Pyhä Henki jokin Jumalan voima, vaikutus tai liike 
ihmisissä? Kun sanotaan, että Pyhä Henki on vuodatettu ja että se on 
tapahtunut, niin tarkoitetaanko sillä vain sitä, että Jumala on käyttä-
nyt suurta voimaa ja vaikutusta ja aikaansaanut suuren liikkeen? Ei-
pä toki. Pyhä Henki on Jumala, itse elävä ja persoonallinen Jumala. 
Raamattu sanoo, että ne, joissa Jumalan Henki, Pyhä Henki, asuu, 
ovat Jumalan temppeli (1 Kor. 3:16). Pyhä Henki on siis Jumala. Ja 
Kristus sanoi opetuslapsilleen yöllä ennen kuolemaansa: »Pyhä 
Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille 
kaikki». Kun Isä lähettää Pyhän Hengen Pojan nimessä, niin Pyhä 
Henki, joka on Jumala, on eri persoona kuin Isä ja Poika. Eikö kas-
tekin toimiteta Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen? Pyhä Henki 
on pyhän kolminaisuuden kolmas persoona, tosi Jumala Isän ja Po-
jan kanssa. Pyhä Henki on armorikas, laupias Jumala, joka evanke-
liumilla kutsuu meitä, kurjia, viheliäisiä syntisiä Kristuksen luo ja 
valaisee meitä, niin että voimme uskoa Vapahtajaamme, tulla hänen 
luoksensa ja pelastua. Hän myös peräti kärsivällisenä pyhittää ja pi-
tää meitä oikeassa uskossa kuolemaamme asti. Sitä varten Isä lähet-
tää hänet Pojan nimessä, Pojan, joka on sovittanut meidät Jumalan 
kanssa ja joka on jälleen yhdistänyt meidät hänen kanssansa. Pyhä 
Henki opettaa meitä uskomaan Kristukseen, Vapahtajaamme, ja näin 
tulemaan Jumalan rakkaiksi lapsiksi, jotka Jumala tahtoo tehdä autu-
aiksi. Oi, kristitty. Opi tuntemaan Pyhä Henki, kunnioita, kiitä ja 
rakasta häntä ja pysy hänen sanassaan, jolla hän pitää sinua uskossa 
ja tekee sinut iankaikkisesti autuaaksi! 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, Pyhä Henki. Sinä olet tosi Jumala 
Isän ja Pojan kanssa ja sinä olet minua kohtaan yhtä laupias kuin Isä 
ja Poika. Älä luovu minusta, vaan anna minulle sanassa voimasi, että 
säilyisin uskossa Vapahtajaani, voittaisin kaikki perkeleen, maail-
man ja lihan kiusaukset ja viimein pelastuisin. Aamen. 

2.6. 
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T o r s t a i  

Vain hänen kauttaan voimme uskoa Kristukseen 
Ei kukaan voi sanoa: »Jeesus olkoon Herra», paitsi Pyhässä Hengessä. 
 1 Kor. 12:3. 

Jeesuksen sanominen Herraksi merkitsee häneen uskomista ja 
hänen luokseen tulemista. Sitä ei kukaan voi tehdä omasta järjestään 
eikä voimastaan, vaan tämä kykymme tulee yksin Pyhän Hengen 
kautta, Pyhän Hengen vaikutuksesta. Luonnostamme, omasta järjes-
tämme ja voimastamme pystymme kyllä monenlaiseen ja paljoon — 
luonnollisesti aina Jumalan avulla — mutta tuohon emme pysty. 
Omasta aloitteestamme emme kykene aikaansaamaan minkäänlaista, 
emme alkeellisintakaan, liikettä Jeesukseen päin uskoaksemme hä-
neen emmekä millään tavalla varustautumaan tai valmistautumaan 
siihen, sillä me olemme hengellisesti kuolleet. Kaikelle, mikä koskee 
Jeesusta, kaikelle, mitä evankeliumi ja Jumalan Henki tuo meille, me 
olemme kuolleet. Se on synnin seurausta. Me olemme luonnostamme 
»kuolleet rikoksiimme ja synteihimme» (Ef. 2:1). »Luonnollinen ih-
minen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hä-
nelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava 
hengellisesti» (1 Kor. 2:14). Mutta me emme ole luonnostamme 
hengellisiä, vaan lihallisia, pelkästään lihallisia, joita synti hallitsee 
ja määrää, lihallisia mieleltämme. Ja tämä lihallinen mielemme pitää 
Jumalan evankeliumia hullutuksena, vieläpä vihaa sitä. Luonnos-
tamme emme halua tulla Jumalan luo Jeesuksen Kristuksen kautta, 
sillä me rakastamme syntiä ja vihaamme elämää Jumalan luona ja 
Jumalassa. Emme saata alistua Jumalan lain alle emmekä voikaan. Ja 
niin meissä on Jumalaa kohtaan orjan pelko, me vihaamme häntä ja 
tahtoisimme, ettei Jumalaa olisi olemassakaan. »Lihan mieli on vi-
hollisuus Jumalaa vastaan» (Room. 8:7). Näin ollen ei kukaan voi 
sanoa: »Jeesus olkoon Herra», paitsi Pyhässä Hengessä. Usko on 
yksinomaan Pyhän Hengen työ. Siinä ei ihminen ole ollenkaan myö-
tävaikuttamassa yhtä vähän kuin luomisessa ja vielä vähemmän, sillä 
luomisessa ei ole mitään vihollismielistä vastustusta. Oi, miten 
olemmekaan kokonaan jätetyt uskollisen Jumalan, Pyhän Hengen, 
armoille! 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, Pyhä Henki, sinä laupias Herra. 
Minä kiitän sinua kaikesta sydämestä siitä, että olet vapauttanut mi-
nut, köyhän syntisen ja hengellisesti kuolleen ihmisen hengellisen 
sokeuden siteistä ja tahtosi vihamielisestä vastustamisesta ja saatta-
nut uskossa oman Vapahtajani Jeesuksen Kristuksen luo, että pelas-
tuisin. Minä rukoilen sinua: älä luovu minusta, vaan pidä minua ar-
mosi voimalla uskossa kuolemaani asti. Aamen. 
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P e r j a n t a i  

Miten Pyhä Henki tekee meidät uskoviksi 
Jumala on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei mei-
dän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, 
joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja.  
 2 Tim. 1:9. 

Tulkoon sinulle pyhästä Raamatusta selväksi, rakas kristitty, mi-
ten Jumala, Pyhä Henki, on saattanut sinut uskomaan Jeesukseen 
Kristukseen! — Jumala on sinut pelastanut, se on: saattanut sinut 
autuaaksitekevään uskoon. Miten Jumala on sen tehnyt? Hän on si-
nut kutsunut, kutsunut evankeliumin kautta Kristuksen luo. Juuri 
tällä kutsumuksella hän on pelastanut sinut autuaaksitekevään us-
koon. Samalla kun hän on kutsunut, hän on sinut valistanut lahjoil-
lansa, se on antanut uskon kirkkaan valon loistaa pimeään sydämeesi 
(2 Kor. 4:6); hän on väkevästi, voimakkaasti ja tehokkaasti kutsunut 
sinut pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa (1 Piet. 2:9); hän on si-
nut uudestisynnyttänyt ja saattanut kääntymykseen. Samoin kuin 
Kristus kutsui äänellään Lasaruksen haudasta tähän ajalliseen, ruu-
miilliseen elämään, samoin Pyhä Henki on äänellään hengellisesti 
kutsunut sinut hengellisestä kuolemasta hengelliseen elämään. Hän 
on kutsunut sinut pyhällä äänellä, äänellä, jonka vertaista ei ole, sillä 
se on jumalallinen ja siinä on Jumalan voima. Hän on kutsunut sinut 
kutsumuksella, joka on aivan yhtä pyhä ja koskematon kuin hänen 
jumalallinen pyhyytensä. Sillä hän ei ole kutsunut eikä kääntymyk-
seen ja uskoon saattanut sinua sinun töittesi mukaan, ei sinun juok-
semisesi eikä tahtomisesi eikä suhtautumisesi mukaan. Sehän olisi 
vastoin hänen sanaansa, joka sanoo, että sinä olet luonnostasi hen-
gellisesti kuollut. Sehän olisi vastoin hänen sanaansa, joka sanoo, 
että yksinomaan hänen armonsa toimittaa kaiken. Se ei olisikaan sil-
loin pyhä kutsumus, hänen jumalallisen pyhyytensä mukainen kut-
sumus. Ei, hän on kutsunut ja kääntymykseen saattanut sinut — niin, 
minkä mukaan? — oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, oman 
armollisen aivoituksensa mukaan, aivoituksensa, joka riippuu koko-
naan hänen armostaan, joka on annettu sinulle Kristuksessa Jeesuk-
sessa ja hänen tähtensä ennen ikuisia aikoja. On kokonaan armoa, 
että Pyhä Henki on saattanut sinut autuaaksitekevään uskoon, armoa 
alusta loppuun, armoa ajassa ja iankaikkisuudessa, armoa Jeesukses-
sa Kristuksessa. Kiittäös häntä siitä! 
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Rukoilkaamme. Oi Herra! En minä ole lähestynyt sinua, vaan si-

nä olet lähestynyt minua. En minä ole etsinyt sinua, vaan sinä olet 
etsinyt minua. En minä ole valinnut sinua, vaan sinä olet valinnut 
minut. Se on kokonaan sinun armoasi, että olet kutsunut minut Kris-
tuksen luo ja saattanut uskomaan häneen. Oi pyhä Jumala, miten tu-
leekaan minun sinua kiittää! Pidä minua uskossa ja vie minut ian-
kaikkiseen elämään, jonka jo olet lahjoittanut minulle uskossa. Siellä 
kiitän sinua täydellisesti ja iankaikkisesti. Aamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oi Luoja, lohduttajamme,  
Ja Henki, pyhittäjämme,  
Sä opettaja oikea,  
Totuuteen meitä johdata  
Ja armollasi kaunista. 
 
Taluta tielles eksyneet,  
Sun luotas harhaan joutuneet.  
Sä kahleet katko syntien  
Ja hoida haavat sielujen.  
Vie meidät joukkoon pyhien. 
 

Opeta Isää tuntemaan,  
Kristusta, Poikaa, kuulemaan,  
Lunastajaamme luottamaan  
Ja ristin alla ainiaan  
Sinussa kiinni riippumaan. 
 
Isälle ynnä Pojalle  
Ja Hengelle myös Pyhälle  
Nyt kiitos olkoon iäinen!  
Jumalan kolmiyhteisen  
Ylistys kautta aikojen! 
 

Hemminki Maskulainen  VK 1938  94:1,2,7,8. 
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L a u a n t a i  

Hän vaikuttaa ja ylläpitää meissä uuden elämän 
Me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, 
jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.  Ef. 2:10. 

Kristitty! Pyhän Hengen luomistyötä on se, että hän on evanke-
liumin sanalla saattanut sinut uskomaan Kristukseen. Hän on tuonut 
hengelliseen kuolemaasi elämää, pimeyteesi valoa. Sinä nykyisessä 
uskontilassa olet hänen tekonsa, luotu Kristuksessa Jeesuksessa. Si-
nä olet uusi ihminen Kristuksessa Jeesuksessa, johon olet uskon 
kautta liitetty. Sinä elät uutta elämää, sinulla on uusi mieli, uudet 
voimat. Nyt sinun on tehtävä myös uusia töitä, vaellettava uusissa 
töissä, uskon töissä, uuden elämän, uuden mielen ja uusien voimien 
töissä. Siihen Pyhä Henki on jo edeltäpäin sinut valmistanut. Samal-
la kun hän on oman aivoituksensa ja armonsa mukaan uudesti luonut 
sinut Kristuksessa Jeesuksessa, hän on myös valmistanut sinut sel-
laiseksi, että voit ja tahdot tehdä hyviä töitä. Hän on sinut uskossa 
pyhittänyt. Ja hän tahtoo myös, että sinä tässä pyhityksessä vaellat. 
»Tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne» (1 Tess. 4:3). Huo-
maa tämä, mutta huomaa myös, että Pyhän Hengen sinussa kerran 
vaikuttama usko säilyy sinussa vain siten, että hän voimallaan jatku-
vasti vaikuttaa sinussa. »Jumalan voimasta te uskon kautta varjellut-
te pelastukseen» (1 Piet. 1:5). Samoin myös kaikki uusi, mikä uskon 
mukana on sinulle annettu, siis pyhityksesikin, säilyy sinussa vain 
siten että Pyhä Henki voimallaan aina vaikuttaa sinussa. Ja sen hän 
tekee evankeliumilla eikä millään muulla. Kuten rauta pysyy kuu-
mana vain siten, että se on jatkuvasti yhteydessä tulen kanssa, sa-
moin sinäkin pysyt uskossa ja pyhityksessä vain siten, että olet jat-
kuvasti yhteydessä Pyhän Hengen kanssa. Ja vain evankeliumi ai-
kaansaa tämän yhteyden Pyhän Hengen ja hänen voimansa kanssa, 
joka vaikuttaa ja ylläpitää uskoa ja pyhitystä. Pysy siis, kristitty, 
evankeliumissa, muuten hukut. 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, Pyhä Henki. Minä kiitän sinua sii-
tä, että olet minut uudesti luonut evankeliumin kautta Kristuksessa 
Jeesuksessa ja että olet myös antanut minulle uuden mielen ja uudet 
voimat. Auta minua, että myös tekisin uusia tekoja, joihin jo etukä-
teen olet minut valmistanut. Ja auta minua, että koko elinaikani py-
syisin evankeliumissa, jota ilman en ole mitään enkä pysty mihin-
kään. Johdata minut uskon kautta iankaikkiseen elämään. Aamen. 
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P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä  

Jumala kolmessa persoonassa 
Keneenkä te vertaatte minut, kenenkä rinnalle minut asetatte, kenenkä 
kaltaiseksi te minut katsotte, että olisimme toistemme vertaiset?  Jes. 46:5. 

On ylen määrin mieletöntä ja epäjumalista, kun ryhdytään ku-
vaamaan ja mittaamaan Jumalaa inhimillisten luulojen mukaan, 
ikään kuin hän, Kaikkeinkorkein, olisi verrattavissa ihmisiin tai olisi 
heidän kaltaisensa. Hän ei ole ihmisten kaltainen, vaan sellainen 
kuin Jumala on. Ja sinun tulee tuntea hänet, uskoa häneen ja rukoilla 
häntä sellaisena kuin hän ilmoittaa itsensä sanassaan. Ja jollet voi 
tätä ymmärtää ja käsittää, ei se silti saa sinua harhauttaa. Jumalahan 
olisikin sangen pieni ja vähäpätöinen, jos sinä tai joku muu ihminen 
kykenisi hänet ymmärtämään ja käsittämään. — Kuulkaamme siis! 
On olemassa vain yksi Jumala, vain yksi ainoa jumalallinen olento. 
»Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi» (5 Moos. 
6:4). Mutta tässä yhdessä Jumalassa, tässä yhdessä ainoassa jumalal-
lisessa olennossa on kolme eri persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki. 
Jumala on kolmiyhteinen Jumala. Jumala on kolme persoonaa yh-
dessä ainoassa jumalallisessa olennossa. Nämä kolme persoonaa ei-
vät ole kolme Jumalaa ja Herraa, vaan yksi Jumala ja Herra. Nämä 
kolme persoonaa eivät ole jumal-olennon kolme osaa eli kappaletta, 
vaan kukin persoona on kokonainen, jakamaton jumal-olento. Isä on 
Herra, Poika on Herra, Pyhä Henki on Herra. Isä ja Poika ja Pyhä 
Henki ovat yhtä suuret, yhtä iankaikkiset, aivan samanlaiset, kaikissa 
kohdin yksi ja sama; sillä he ovat yksi Jumala. Sinä olet kastettu 
»Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen». Jumala on yksi Jumala 
kolmessa persoonassa, kolme persoonaa yhdessä Jumalassa. Näin 
todistaa Raamattu. On totta, että ihminen on vain yksi persoona. Sik-
si emme voi ymmärtää ja käsittää sitä, että yksi Jumala voi olla kol-
me persoonaa. Mutta »keneenkä te vertaatte minut, kenenkä rinnalle 
minut asetatte, kenenkä kaltaiseksi te minut katsotte, että olisimme 
toistemme vertaiset?», sanoo Jumala. Jumala on sellainen kuin hän 
itse on ja millaisena hän itsensä ilmoittaa. 

Rukoilkaamme. Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala. Sinä olet 
opettanut meitä oikeassa uskossa tietämään ja tunnustamaan, että 
sinä olet yksi ainoa, iankaikkinen Jumala kolmessa persoonassa, joil-
la on yhtäläinen valta ja kunnia, ja että sinua on sellaisena rukoilta-
va. Minä rukoilen sinua: pidä kristikuntaasi tässä uskossa aina lujana 
kaikkea vastaan, mikä tässä asiassa meitä ahdistaneekin: sinä, joka 
elät ja hallitset iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 
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M a a n a n t a i  

Kolme erilaista persoonaa 
 

Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ps. 2:7; 

Totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä.  Joh. 15:26; 

Jumala on lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen.  Gal. 4:6. 

Pitäisikö meidän soperrella enemmän pyhän kolmiyhteyden tut-
kimattomasta salaisuudesta, soperrella Raamatun perässä? — Isä on 
iankaikkisuudessa synnyttänyt Pojan omasta olemuksestaan. Isä sa-
noo Pojalle: »Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut syn-
nytin». Tuo sana »tänä päivänä» on meille käsittämätön Jumalan 
iankaikkisuus, jossa ei ole olemassa mitään ennen tai jälkeen, vaan 
iankaikkinen nyt ja tänä päivänä. Niin on siis Poika iankaikkisuudes-
sa syntynyt Isästä, Isän olemuksesta. Poika on »hänen kirkkautensa 
säteily ja hänen olemuksensa kuva» (Hebr. 1:3). Mutta hän on hänen 
kirkkautensa elävä ja persoonallinen säteily ja hänen olemuksensa 
elävä ja persoonallinen kuva. Iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen Isä 
säteilee ja kuvastuu Pojassa. Ja Pyhä Henki on elävä ja persoonalli-
nen henkäys, joka iankaikkisuudessa lähtee Isästä, samoin myös Po-
jasta, sillä hän on myös »hänen Poikansa Henki». Mitä vielä sa-
noisimme? Tämä on liian korkeata! Pyhässä kolminaisuudessa on 
suuri ja täydellinen yhteys. Iankaikkisuudessa, iankaikkisena tänä 
päivänä Isä synnyttää omasta olemuksestaan Pojan; näin Poika on 
Isästä syntynyt ja hänen kirkkautensa elävä ja persoonallinen säteily 
ja hänen olemuksensa kuva; iankaikkisuudessa, iankaikkisena tänä 
päivänä Pyhä Henki lähtee elävänä ja persoonallisena Isästä ja Pojas-
ta ja päättää pyhän kolminaisuuden täydellisen yhteyden. Tällainen, 
on tosi Jumala sellaisena kuin hän on ilmoittanut itsensä: Isä, Poika 
ja Pyhä Henki, kolme eri persoonaa yhdessä ainoassa iankaikkisessa 
jumal-olennossa. — Mutta nyt me vaikenemme ja rukoilemme. Mut-
ta tiedätkö sinä, kuka on tämä Poika? Hän on Jeesus Kristus. 

Rukoilkaamme. Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala. Sinä olet 
armosta antanut meille, palvelijoillesi sen, että todellisen uskon tun-
nustuksesta  tunnemme  iankaikkisen kolminaisuuden  kirkkauden  ja 
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saamme rukoilla tätä samanlaisen vallan ja majesteetin yhteyttä. Mi-
nä rukoilen sinua: suo, että kirkkosi säilyy tässä uskossa ja aina siinä 
lujittuu kaikista vastoinkäymisistä huolimatta, Jeesuksen Kristuksen, 
meidän Herramme kautta, joka sinun kanssasi, Isä, elää ja hallitsee 
tosi Jumalana samassa yhteydessä Pyhän Hengen kanssa aina ja ian-
kaikkisesti. Aamen. 

 
Ainoan Herran Jumalan  
Ylistys, kiitos olkoon  
Armonsa eestä avaran,  
Jok' omaksemme tulkoon!  
Me saimme rauhan riemuisan,  
Ja ystäväksi Jumalan,  
Siit' aina iloitsemme. 
 
Veisaamme, Isä, kiitostas  
Ylistäin kunniaasi.  
Maat, taivahat on vallassas,  
Alistuu hallintaasi. 
On kaikki luodut kädessäs,  
Ne vapisee sun edessäs,  
Sun ompi kaikki valta. 
 

Oi Kristus, Poika ainoa  
Armiaan Jumalamme,  
Sä istut Isän rinnalla  
Nyt hallitsijanamme,  
Meit' Isäs kanssa sovitit,  
Näin kuolemasta pelastit.  
Vahvista usko meissä. 
 
Karitsa puhdas Jumalan,  
Maailman synnit kannoit  
Ja armon kaikkein suurimman  
Ja rauhan meille annoit.  
Sä kuule huokauksemme  
Ja ole aina turvamme,  
Sä kirkastettu Herra. 
 

Oi Pyhä Henki, Jumala,  
Sydänten lohduttaja,  
Totuuteen meitä johdata,  
Sä tyhmäin opettaja.  
Sä särje paulat perkeleen  
Ja liitä meidät Kristukseen  
Niin nyt ja aina. Amen! 
 

Nikolaus Decius – Jaakko Suomalainen  VK 1938  114:1-5. 
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T i i s t a i  

Raamatun ensimmäiset sanat osoittavat tämän 
Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pi-
meys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja 
Jumala sanoi: tulkoon valkeus!  1 Moos. 1:1–3. 

 
Nämä ovat Raamatun, Jumalan ilmoitetun sanan, kaikkein en-

simmäiset sanat. Ne käsittelevät kaikkein ensimmäistä tapausta. Ja 
näissä sanoissa näemme pyhän kolminaisuuden ensimmäisen ilmoi-
tuksen. — »Alussa loi Jumala taivaan ja maan». Tämä tarkoittaa 
Isää. »Ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä», vielä muodottoman, 
pimeän peitteisen maamöhkäleen päällä. Tämä tarkoittaa Pyhää 
Henkeä. »Ja Jumala sanoi.» Tämä tarkoittaa Jumalan Poikaa. Tässä 
ei ole puhe vain Jumalan puhumisesta, vaan eri puhujasta, Pojasta. 
Tämä ei ole vain Jumala puhe, Jumalan sana, vaan olennollinen, per-
soonallinen sana, Poika. Hän sanoi. Ehkä ajattelet, että tämä on sel-
laista Raamatun selittämistä, jossa Raamattuun pakottamalla työnne-
tään sille vieras ajatus? Silloin on tarpeen, että avaat Raamattusi Jo-
hanneksen evankeliumin kohdalta. Sen ensimmäiset sanat kuuluvat: 
»Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. 
Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen 
kauttaan» (Joh. l:1–3). Huomaatko? Se sana, jonka kautta kaikki on 
alussa syntynyt, ei ole vain kaikkivaltiaan Jumalan sana, vaan se sa-
na oli alussa ja se oli Jumalan tykönä ja se oli Jumala. Tuo sana, jo-
ka oli Jumala, oli Jumalan tykönä. Huomaatko, että tässä on juma-
luuden kaksi persoonaa? Ja kolmannen persoonan olet nähnyt jo 
edellä. Kuka oli tämä persoonallinen sana, joka oli Jumala? Johan-
nes kirjoittaa: »Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja 
me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin 
ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta» 
(Joh. 1:14). Tuo sana, joka oli alussa ja oli Jumalan tykönä ja oli 
Jumala, jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, on Poika, Isän aino-
kainen Poika, joka ajan täyttyessä on tullut ihmiseksi ja meidän Va-
pahtajaksemme. Hän on »Sana», sillä hänessä Jumala avaa sydämen-
sä ulospäin, meille, ilmoittaen, miten hän myös hänen kauttaan on 
luonut maailman. — Varmasti, Raamattu opettaa alusta alkaen ja 
kaikkialla pyhän kolminaisuuden salaisuutta. Avaa vain silmäsi ja 
näe! 
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Rukoilkaamme. Kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. 
Minä kiitän sinua sydämestäni siitä, että olet niin isällisesti ilmoitta-
nut olemuksesi ja tahtosi Jeesuksessa Kristuksessa. Ja rukoilen si-
nua: anna armosi, että yhdessä koko kristikunnan kanssa tuntisin si-
nut meidän Luojanamme, Lunastajanamme ja Autuaaksitekijänäm-
me, sinua kunnioittaisimme ja ylistäisimme; sinä: joka elät ja hallit-
set iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jumala, Herra taivaassa,  
Me kiitämme nyt sinua,  
Sen sydämestä uskoen,  
Ett' olet meille armoinen. 
 

Oi Kristus, Jumala ja mies,  
Kirkasta meille sinun ties,  
Sun pyhä sanas, kuolemas,  
Elämän lähde autuas. 
 

Oi Pyhä Henki armias,  
Suo meidän kuulla neuvoas.  
Voimassas suojaa kaikkia,  
Kolm'yhtehinen Jumala. 
 

Tuntematon ruotsal. n. v. 1572 – Jaakko Suomalainen  VK 1938  112:1-3.. 
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K e s k i v i i k k o  

Pyhän kristillisen uskon kolmas uskonkappale 
Rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle.  Juud. 1:20. 

Pyhän, kristillisen uskomme ensimmäinen uskonkappale kuuluu: 
Minä uskon Isään Jumalaan, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan 
Luojaan». Mutta voi minua! Mikä kuilu onkaan minun ja Jumalan 
välillä! Minä olen syntinen, kadotettu ja tuomittu syntinen! Jumala 
on ainosyntyisen Poikansa Isä, mutta ei minun Isäni! — Toinen us-
konkappale kuuluu: »Minä uskon Jeesukseen Kristukseen, Jumalan 
ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, 
syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin-
naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas helvettiin, nousi kuolleista 
kolmantena päivänä, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, kaikkival-
tiaan Isän oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä 
ja kuolleita». Jeesus Kristus, Isän ainoa Poika, on tuon kuilun yli 
rakentanut sillan. Kiitetty olkoon hänen nimensä! Hän on sovittanut 
minut ja koko maailman Jumalan kanssa, voittanut helvetin ja avan-
nut taivaan. Vain se, joka hylkää hänet, joutuu tuomituksi. Se, joka 
häneen uskoo, pelastuu. Kiitetty olkoon Jumala! — Kolmas uskon-
kappale kuuluu: »Minä uskon Pyhään Henkeen, yhden, pyhän, kris-
tillisen seurakunnan, pyhien ihmisten yhteyden, syntien anteek-
sisaamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Aa-
men».  

Pyhä Henki, iankaikkinen Jumala Isän ja Pojan kanssa, on saat-
tanut minut, synneissä kuolleen ihmisen, evankeliumin kautta usko-
maan Kristukseen ja näin tuonut siihen autuaaseen seurakuntaan ja 
joukkoon, joka on pyhitetty Kristuksen verellä. Siinä seurakunnassa 
minulla on jokapäiväinen syntien anteeksiantamus ja sen joukon 
kanssa minä nousen kuolleista ja saan iankaikkisesti elää. Tämä on 
totinen tosi. — Tämä on meidän pyhin uskomme. Sille tahdomme 
rakentua. Silloin jokainen meistä voi sanoa uudella suulla: »Minä 
uskon Isään Jumalaan, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan». 
Jeesuksen nimessä Pyhän Hengen kautta me uskomme voittamatto-
man varmasti, että kaikkivaltias Jumala, taivaan ja maan Luoja, Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen Isä on myös meidän Isämme. Niinhän 
Kristus sanoi täytettyään lunastustyönsä: »Minä menen ylös minun 
Isäni tykö ja teidän Isänne tykö» (Joh. 20:17). 
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Rukoilkaamme. Kiitos, kunnia ja ylistys olkoon sinulle, kaikki-
valtias Jumala ja Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä siitä, että olet 
laupiaasti armahtanut meitä etkä ole säästänyt edes omaa Poikaasi, 
vaan olet antanut hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Kiitos, 
kunnia ja ylistys olkoon myös sinulle, Herra Jeesus Kristus, sinä Isän 
iankaikkinen Poika siitä, että olet omalla verelläsi meidät täydellises-
ti lunastanut ja Jumalalle sovittanut. Ja kiitos, kunnia ja ylistys ol-
koon sinulle, Jumala, Pyhä Henki siitä, että olet kaunistanut kristi-
kuntasi uskolla ja tehnyt meidät Jumalan lapsiksi. Kolmiyhteinen 
Jumala. Suo minussakin armosi olla suuren ajassa ja iankaikkisuu-
dessa! Aamen. 

 
 
 
 

Jumala kolmyhteinen,  
Sä lapsiasi puolla.  
Auta alta syntien,  
Suo autuaasti kuolla.  
Vihollinen karkota,  
Suo vahva usko meille.  
Sä ole lohdutuksena  
Murheisiin vaipuneille.  
Päästä meitä pahasta  
Ja kiusaukset estä.  
Sun pyhäs veisaa kiitosta  
Täydestä sydämestä.  
Siihen amen sanomme  
Ja veisaamme halleluja. 
 

Martti Luther – Elias Lönnrot  VK 1938  110.
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T o r s t a i  

Kolmiyhteisen Jumalan tervehdys 
Armo teille ja rauha! Ilm. 1:4. 

Tämä on Jumalan tervehdys, joka on pantu Raamattuun Pyhän 
Hengen antamana. Tämä tervehdys on lähetetty seurakunnille, niiden 
joukolle, jotka täällä maan päällä uskovat Kristukseen, kristityille, 
sinulle, rakas kristitty! Tämä on pätevä, voimakas, autuas Jumalan 
tervehdys. Se kumoaa kaiken kirouksen. Se tuo sinulle Jumalan ar-
mon ja rauhan ajassa ja iankaikkisuudessa. Näin sinua tervehtii hän, 
»joka on ja joka oli ja joka tuleva on», Herra, kaikkein korkein, ian-
kaikkinen Jumala, Isä Jumala, taivaan ja maan kaikkivaltias Luoja. 
Tämä tervehdys tulee sinulle »niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat 
hänen valtaistuimensa edessä». Pyhältä Hengeltä, joka on Jumala ja 
joka monine lahjoineen lähtee Isästä ja laskeutuu kristittyihin. Ja 
tämä tervehdys tulee »Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todista-
jalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hal-
litsija. Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneis-
tämme verellänsä ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Juma-
lalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti. 
Aamen». Sillä hän, Jeesus Kristus, on yhtä Isän kanssa. Hän sanoo: 
»minä olen A ja O, alku ja loppu, joka on ja joka oli ja joka tuleva 
on, kaikkivaltias», juuri kuin Isäkin. »Armo teille ja rauha!» Näin 
pyhä kolminaisuus tervehtii meitä, tervehtii sinua. Näin sinua terveh-
tii iankaikkinen Isä. Hänen sydämensä hehkuu rakkaudesta sinua 
kohtaan. Tämän tervehdyksen sinulle tuo iankaikkinen Henki sanan-
sa kautta, joka on Raamatussa ja jättää sen sydämeesi. Näin sinua 
tervehtii iankaikkinen Poika, Herramme Jeesus Kristus, joka on niin 
kalliisti hankkinut sinulle armon ja rauhan ja joka korottaa sinut, 
korkealle, korkealle ylimpään korkeuteen, sydämelleen ja kirk-
kauteensa. Miten vastaat sinä tähän Jumalan tervehdykseen?  

 
Rukoilkaamme. Näin minä vastaan sinulle, sinä pohjattoman hy-

vä, armollinen Jumala: Tule tänne armosi kanssa! Tule tänne rauhasi 
kanssa! Kun sinä näin lähestyt minua, jäisinkö minä taaemma seiso-
maan? Sinä tiedät hyvin, miten kurja minä olen ja kuitenkin terveh-
dit minua näin. Anna minulle armosi, anna minulle rauhasi, sinä 
kolmiyhteinen, iankaikkinen Jumala! Minä tahdon lämmitellä sinun 
armosi paisteessa ja iloita sinun rauhassasi iankaikkisesti. Aamen. 
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Isä, Herra taivaassa,  
Sä armos meille anna.  
Synneistämme vapahda  
Ja iloon meidät kanna.  
Sinun rauhas meille tuo,  
Pois vihollinen aja,  
Seurassa ystävies suo  
Taivaassas meille maja.  
Vahvista meit' pelvossas  
Maan päällä kulkeissamme,  
Niin kiusaajaa sun avullas  
Me heikot vastustamme.  
Siihen amen sanomme  
Ja veisaamme halleluja. 
 

Jeesus Kristus armias,  
Taluta armos tiellä.  
Kaikkivoipa valtias,  
Meilt' älä sanaas kiellä.  
Kautta ristinkuoleman  
Elämään meidät säästit,  
Katkaisit kahleet saatanan,  
Synneistä meidät päästit.  
Vielä nytkin apus suo  
Ja turvas murheissamme  
Ja viimein rakkaan Isäs luo  
Vie meidät kuoltuamme.  
Siihen amen sanomme  
Ja veisaamme halleluja. 
 

Lahja Isän, Pojankin,  
Oi Henki, lohduttaja,  
Voiman tuoja väkevin,  
Totuuteen johdattaja,  
Täytä meitä armollas,  
Valaise pimeytemme,  
Uudista puhtaiks voimallas  
Kielemme, sydämemme.  
Tuntoasi meille suo,  
Tee meidät taitaviksi  
Ja johda Kristuksemme luo,  
Hän tekee eläviksi.  
Siihen amen sanomme  
Ja veisaamme halleluja. 
 

Martti Luther – Jaakko Suomalainen  VK 1938  109:1–3. 
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P e r j a n t a i  

Kolmiyhteisen Jumalan ykseys 
Suuri on Herra ja sangen ylistettävä, ja hänen suuruutensa on tutkimaton. 
 Ps. 145:3. 

»Jumala on Henki» (Joh. 4:24). Jumalalla ei ole ruumista. Mutta 
älköön kukaan sepittäkö hänestä itselleen mielettömiä, lapsellisia 
ajatuksia. Jumala ei ole sellainen henki kuin jokin haamu, kuten ope-
tuslapset luulivat (Luuk. 24:37, Matt. 14:26). Hän ei ole myöskään 
sellainen henki kuin luodut henget, enkelit. Jumala on Henki, joka 
täyttää ja vallitsee koko luomakunnan ja on määrättömästi kaikkien 
luotujen yläpuolella. Hän on järjellä ja tahdolla varustettu elävä ja 
persoonallinen Henki, joka on luonut kaiken elämän, kaiken henki-
löllisyyden, kaiken järjen ja kaiken tahdon luomakunnassa. Jumala 
on »iankaikkisesta iankaikkiseen oleva Henki (Ps. 90:2), aluton ja 
loputon ja muuttumaton. Ja sellaisena Hän on kaikkialla läsnä oleva, 
kaikkivaltias ja kaikkitietävä (Jer. 23:23,24; Luuk. 1:37; Ps. 139:1–
12). Ja hän on pyhä (Jes. 6:3). Hän on itse pyhyys. Hän on koskema-
ton pyhyys, jota on mahdoton tahrata. Sen tähden hän on vanhurskas 
(Dan. 9:7). Kaikki, mitä hän tekee, on hyvää ja oikeata — kaikki 
tyyni. Ja hän on totuudellinen (Ps. 33:4). Hänen sanansa ei petä, hä-
nen uskollisuutensa on luja. Hän on myös hyvä, laupias ja armolli-
nen (Ps. 145:9; 2 Moos. 34:6,7); »Jumala on rakkaus» (1 Joh. 4: 8). 
Hän tekee luoduilleen mielellään hyvää, osoittaa laupeutta ja armoa. 
Hän on rakkaus ja sen alkulähde, josta kaikki rakkaus taivaassa ja 
maan päällä on lähtöisin ja jonka suhteen se on vain heijastusta ja 
heikkoa varjoa. Niin, Herra on suuri ja sangen ylistettävä, ja hänen 
suuruutensa on tutkimaton! — Ja tämä Jumala, tämä Herra, tämä 
Henki, tämä iankaikkinen Henki, tämä kaikkialla läsnä oleva, kaik-
kivaltias, kaikki tietävä, pyhä ja vanhurskas, totuudellinen, hyvä, 
laupias ja armollinen Henki, joka on rakkaus, tämä esiintyy iankaik-
kisesta iankaikkiseen kolmena persoonana: Isänä, Poikana ja Pyhänä 
Henkenä. Nämä kolme jakamatonta persoonaa on tuossa yhdessä 
ainoassa, iankaikkisessa, aivan jakamattomassa ja erottamattomassa-
jumal-olennossa. Jumala on itsessään täydellinen eikä tarvitse todel-
lakaan mitään luotua. Mutta hän on luonut koko luomakunnan. Ja 
hän on rakkaus. Tällainen on meidän Jumalamme. Suuri on Herra ja 
sangen ylistettävä, ja hänen suuruutensa on tutkimaton! 
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Rukoilkaamme. Oi sinä suuri, tutkimaton suuri Jumala! Auta mi-

nua, että tunnen sinut ja rukoilen sinua hengessä ja totuudessa! Sinä 
olet rakkaus ja tässä suuressa rakkaudessa sinä annat minulle armon 
Jeesuksessa Kristuksessa, Vapahtajassani. Suo minulle Pyhän Hen-
kesi kautta, että Jeesuksen Kristuksen kautta riippuisin tässä rakkau-
dessasi ja armossasi, joka on julkituotu sanassasi, ja että siten myös 
varmasti pelastuisin. Aamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ajalla autuaalla me  
Sinua, Kristus, kiitämme,  
Ylistysvirren sulle veisaamme: 
Pyhä, pyhä, pyhä on Herra taivaassa! 
 

Sua kiittää kuoro enkelein  
Ja joukko taivaan sankarein,  
Soi virsi kerubein ja serafein:  
Pyhä, pyhä, pyhä on Herra taivaassa! 
 

Sun kansasi nyt iloitsee,  
Sun kristikuntas riemuitsee,  
Sun armos autuudesta veisailee: 
Pyhä, pyhä, pyhä on Herra taivaassa!  
 

Latinal. kristikunnan alkuajoilta – Hemminki Maskulainen  VK 1938  113:1–3.. 
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L a u a n t a i  

Tunne Kolmiyhteinen Jumala Jeesuksessa 
Minä näin Herran.  Jes. 6:1. 

 

Kuningas Ussian kuolinvuotena profeetta Jesaja näki näyn: Her-
ra istui temppelissä korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaat-
teensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat häntä ylempänä, 
kuusi siipeä kullakin; kahdella he peittivät kasvonsa ja kahdella jal-
kansa ja kahdella he lensivät. Ja he huusivat toinen toisellensa ja 
sanoivat: »Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot, koko maa on täynnä 
hänen kunniaansa!» Ja pihtipielet vapisivat huutajien äänestä, ja 
huone täytettiin savulla. — Herra, näkymätön henki, esiintyi tässä 
näyssä ihmisen muotoisena. Samoin hän antoi serafeille, noille kor-
keille henkiolennoille, enkeleille, ulkonäön ja äänen. Se ei ole ihme-
teltävää Jumalaan nähden, joka tekee, mitä hän tahtoo. — Mutta mi-
tä apostoli Johannes sanoo Pyhän Hengen kautta? Hän sanoo, että 
Jesaja »näki hänen kirkkautensa ja puhui hänestä» (Joh. 12:41). Ke-
nen kirkkauden Jesaja näki ja kenestä hän puhui? Hän näki Jeesuk-
sen kirkkauden ja puhui Jeesuksesta, Isän iankaikkisesta, Pojasta, 
joka ei vielä silloin ollut tullut ihmiseksi. Opi tästä, kristitty! Jeesus, 
Isän Poika, nousee eteesi pyhän kolminaisuuden yhteydestä. Jeesuk-
sessa sinulle ilmestyy Jumala, ja hänessä sinun on Jumala tunnetta-
va. Et saa muodostaa itsellesi Jumalan tahdosta sinua kohtaan mitään 
muita ajatuksia kuin mitä näet Jeesuksessa tai kuulet hänestä. Kun 
oikein tunnet Jeesuksen hänen sanastaan, tunnet Jumalan oikein. 
Tämä tunteminen on niin luja, että siinä voit elää ja kuolla. Ja Jee-
suksen tunteminen, siis Jumalan tunteminen Jeesuksessa, on autu-
aaksitekevä tunteminen. Jeesus, Jumala on autuaaksitekijä. Näe Her-
ra tällaisena! 

Rukoilkaamme. Herra, sinä suuri ja tutkimaton Jumala. Minä kii-
tän sinua kaikesta sydämestä, kun ilmoitat itsesi minulle Jeesuksessa 
ja tahdot, että sinut tunnetaan ja sinuun tartutaan Jeesuksessa ja että 
sinä olet samanlainen kuin hän. Jeesus on minun rakas, laupias Va-
pahtajani ja Autuaaksitekijäni, johon minä täysin luotan. Ja niin mi-
nä luotan sinuun, sinä suuri hyvä Jumala, sinä Vapahtaja ja Autuaak-
sitekijä. Pidä minua tässä uskossa ja luottamuksessa. Aamen. 

12.6. 



Toinen viikko Pyhän Kolmiykseyden päivästä 

 303 

 

KATEKISMUKSEN OPETUKSIA 
 

E n s i m m ä i n e n  s u n n u n t a i   
P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

Raamattu on Jumalan sana 
Autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudattavat. 
  Luuk. 11:28. 

Näin lausuu Kristus. Mutta missä meillä on Jumalan sana? Se on 
Raamatussa. Mitä on Raamattu? Se on Jumalan oma sana. Se on ni-
mittäin kokoelma kirjoja, jotka Jumalan profeetat Vanhan Testamen-
tin aikana ja apostolit ja evankelistat Uuden Testamentin aikana ovat 
Pyhän Hengen innoittamina kirjoittaneet. Näin Raamattu on Jumalan 
sana. »Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaiku-
tuksesta», sanoo apostoli Paavali Vanhan Testamentin kirjoista (2 
Tim. 3:16). »Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, 
minkä saivat Jumalalta», sanoo apostoli Pietari samoista kirjoista (2 
Piet. 1:21). Jokainen sana näissä kirjoissa on Jumalan sanaa. Kun 
Herra Jeesus vetoaa yhteen ainoaan Vanhan Testamentin sanaan, 
lausuu hän: »Raamattu ei voi raueta tyhjiin» (Joh. 10:35). Näin on 
myös Uuden Testamentin kirjojen laita. Apostoli Paavali sanoo: 
»Siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla 
sanoilla, vaan Hengen opettamilla (1 Kor. 2:13). Näin koko Raamat-
tu on Jumalan sana. Eikä se sitä itse vain sano, että se on Jumalan 
sana, vaan se osoittautuu sellaiseksi suuren pyhyytensä kautta, joka 
voi tulla vain Jumalasta eikä ihmisistä, ja Pyhän Hengen kautta, joka 
tämän sanan välityksellä todistaa ja vaikuttaa. »Henki on se, joka 
todistaa, sillä Henki on totuus» (1 Joh. 5:6). Ja mitä tarkoitusta var-
ten Jumala on antanut meille Vanhassa ja Uudessa Testamentissa 
sanansa? Sitä varten, että se tekee meidät viisaiksi, niin että pelas-
tumme uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa (2 Tim. 3:15). 
Jeesus Kristus on sekä Uuden että Vanhan Testamentin ydin ja sisäl-
tö. »Te tutkitte kirjoituksia», Kristus sanoo Vanhasta Testamentista; 
»ja ne juuri todistavat minusta» (Joh. 5:39). Niin autuaat ovat ne, 
jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudattavat! Rakas kristitty, 
kuule ja noudata sitä! 

Rukoilkaamme. Kaikkivaltias, hyvä Jumala. Minä kiitän sinua 
siitä, että olet antanut koko maailmalle ja myös minulle sinun sanasi, 
joka neuvoo minua autuuteen uskon kautta Kristukseen Jeesukseen. 
Anna minulle Pyhä Henkesi, että mielelläni kuulen ja opin tätä sa-
naasi, käytän sitä joka päivä ja säilytän sen puhtaassa, hyvässä sydä-
messä ilman sivutarkoituksia ja siten iankaikkisesti pelastun. Aamen. 

13.6. 



Toinen viikko Pyhän Kolmiykseyden päivästä 

 304 

 
M a a n a n t a i  

Lain ja evankeliumin erottaminen 
Kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.  2 Kor. 3:6. 

Pyhässä Raamatussa on kaksi pääoppia. Molemmat ovat Juma-
lan antamat. Kuitenkin ne ovat niin erilaiset kuin kuolema ja elämä. 
Ja jollemme selvästi tunne näiden molempien oppien välistä erotus-
ta, joudumme kerrassaan eksyksiin emmekä tiedä, mitä meidän pitäi-
si uskoa. — Nämä kaksi oppia ovat laki ja evankeliumi. — Laissaan 
Jumala sanoo meille, miten meidän tulee olla, mitä tehdä ja mitä jät-
tää tekemättä. Evankeliumissaan Jumala sanoo meille, että hän tah-
too tehdä meidät autuaiksi armosta Kristuksen tähden. Jokainen 
Raamatun sana, joka sanoo meille, miten meidän tulee olla, mitä 
tehdä ja jättää tekemättä, on lakia. Jokainen Raamatun sana, joka 
sanoo meille, että Jumala armosta Kristuksen tähden tahtoo tehdä 
meidät autuaiksi, on evankeliumia. Ota esiin Raamattusi ja opettele 
tuntemaan, mikä siinä on lakia ja mikä evankeliumia. — Laki eli 
»kirjain» kuolettaa, kiroaa meidät. Minkä tähden? Sen tähden, kun 
me, kurjat syntiset, emme ole sitä pitäneet emmekä voi sitä pitää, 
vaan olemme sen rikkoneet ja yhä rikomme. Mutta evankeliumi eli 
»Henki» tekee meidät eläviksi, autuaiksi. Minkä tähden? Sen tähden, 
kun se ei vaadi meiltä mitään, vaan meille ainoastaan antaa ja lah-
joittaa sitä varten, että me sen vain vastaanotamme, siihen luotamme 
ja uskomme. Laki sanoo näin: »Kirottu olkoon se, joka ei pidä tämän 
lain sanoja eikä täytä niitä!» (5 Moos. 27:26). Evankeliumi sanoo 
näin: »Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokai-
sen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hä-
nellä olisi iankaikkinen elämä» (Joh. 3: 16). — Laki siis näyttää si-
nulle syntisi ja turmeluksesi. Evankeliumi taas näyttää sinulle pelas-
tuksen, autuuden. Tunne laista syntisi ja turmeluksesi; mutta tunne 
evankeliumista pelastuksesi, autuutesi. Pakene kuolettavasta laista 
autuaaksitekevään evankeliumiin! Silloin laki ei voi sinua kirota, 
silloin sinulla on evankeliumista omanasi iäinen autuus. Kristitty. 
Anna lain aina olla kurittajanasi, joka ajaa sinut Kristuksen luo, jota 
evankeliumi sinulle julistaa. 
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Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Valaise minua, että oi-
kein käsittäisin sinun sanasi! Anna minun tuntea pyhästä laistasi mit-
taamaton turmelukseni. Mutta anna minun tuntea pyhästä evanke-
liumistasi sinun vielä voimallisempi armosi Kristuksessa Jeesukses-
sa, minun Herrassani ja Vapahtajassani, armosi, joka pelastaa minut 
kaikesta turmeluksestani ja antaa minulle iankaikkisen autuuden. Ja 
anna minun, oi armollinen Jumala, pysyä uskossa sinun evanke-
liumisi ääressä aivan kuin paikassa, jossa ei mikään lain kiroussala-
ma voi minuun sattua. Aamen. 

 

 

 
 

Armahda, Herra Jumala!  
Me surren valitamme,  
Kun vastaas nousee maailma  
Ja uhkaa uskoamme.  
Sun sanas ylenkatsotaan  
Ja totuus maahan poljetaan,  
Ja valhe vallan saapi. 
 
Nyt ihmisoppi erheineen  
Hallitsee maailmassa,  
Ei ota sanaas ohjeekseen.  
On vääryys kasvamassa.  
Yö lieneekö jo edessä  
Ja vaivan aika käsissä,  
Tuo ennustettu ennen? 
 

Vaan vielä, Herra armoinen,  
Sä etsit eksyneitä  
Ja laumaas kannat kadonneen,  
Mi kulkee kuolon teitä.  
Sun sanallasi kirkkaalla  
Sä päästät sielut kahleista,  
Teet tyhjäks julmat juonet. 
 
Sä vastaa seurakunnastas  
Ja kunniaasi puolla.  
Jos luovumme sun sanastas,  
Niin meidän täytyy kuolla.  
Siis kansaas köyhää varjele,  
Sun kirkkoasi suojele  
Ja iloos meidät auta. 
 

Martti Luther – Jaakko Suomalainen  VK 1938  159:1,2,5,6.
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T i i s t a i  

Jokainen tuntee Jumalan lain 
Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on, ja mitä Herra 
sinulta vaatii.  Miika 6:8. 

Jumala on antanut lakinsa jokaiselle ihmiselle. Jokaista ihmistä 
tarkoittaa tämä sana: »Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä on 
hyvä, ja mitä Herra sinulta vaatii». Luomisessa Jumala on kirjoitta-
nut lakinsa ihmisten sydämeen: he tiesivät luonnostaan, miten heidän 
Jumalan tahdon mukaan tuli olla, mitä tehdä ja mitä jättää tekemättä. 
Tämä kirjoitus on synnin vaikutuksesta himmentynyt, mutta ei ko-
konaan poistunut. Kun se näin oli himmentynyt, on Jumala myö-
hemmin laatinut lakinsa kymmeneen käskyyn ja kirjoittanut ne kah-
teen kivitauluun. Nämä hän antoi julki Mooseksen kautta ja antoi 
Israelin profeettojen, niin myös Kristuksen ja hänen apostoliensa 
niitä tulkita ja selittää. Pakanat osoittavat, että luonnollinen tieto 
Jumalan laista ei ole synnin vaikutuksesta kokonaan kadonnut. Pa-
kanoilla ei ole kymmentä käskyä eikä niiden selitystä ja kuitenkin he 
tekevät luonnostansa kaikenlaisia lain töitä, niin kuin heidän siveys-
oppinsa ja lakinsa osoittavat. Kun heillä ei ole Raamatussa ilmoitet-
tua lakia, ovat he itse itsellensä laki. Näin he osoittavat, että heidän 
sydämessään on jäljellä vielä jotakin laista. 

Ja onhan pakanoilla myös omatunto! Eivätkö heidän ajatuksensa 
keskenään syytä tai puolusta heitä? (Room. 2:14,15). Siis jokainen 
ihminen tuntee Jumalan lain. Ei kukaan voi puolustaa syntiään sillä 
verukkeella, että hän ei ole tuntenut Jumalan lakia. Kaikkein vähim-
min sinä voit näin puolustaa itseäsi. Sinulle on sanottu, mikä hyvä 
on, ja mitä Herra sinulta vaatii, ei vain sydämeesi kirjoitetussa laissa, 
vaan profeettojen ja apostolien kirjoituksissa. Pakene sen tähden, 
syntinen, Vapahtajasi luo, että velkasi otettaisiin sinulta pois!  

 

Rukoilkaamme. Herra Jumala. Minä olen syntinen ja vailla puo-
lustusta, sillä minä olen tuntenut lakisi ja kuitenkin sen rikkonut. 
Minä teen syntiä joka päivä. Minä pakenen sinun luoksesi, Herra 
Jeesus Kristus! Pese minut synneistäni, että tulisin lumivalkeaksi! 
Anna minulle anteeksi syntini, sillä sinä olet ne minun puolestani 
kantanut ja sovittanut. Ja anna minulle sinun Pyhä Henkesi, jotta 
vastedes taistelen syntiä vastaan ja palvelen sinua käskyjäsi seuraten. 
Aamen. 

15.6. 
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Ei voineet omat neuvoni  
Mua auttaa synneistäni,  
Ei parhaimmatkaan tekoni  
Mua päästää hädästäni.  
Näin elin ilman toivoa,  
Minua uhkas kuolema  
Ja kauhut kadotuksen. 
 

Vaan iankaikkisuudessa  
Mua sääli Isä taivaan.  
Hän muisti laupeuttansa  
Ja katsoi alas vaivaan,  
Mun puoleeni hän katsahti,  
Minua kurjaa armahti  
Ja uhrin kalliin antoi. 
 

Ylistän Isää armosta,  
Kun Poikansa hän antoi,  
Ylistän aina Jeesusta,  
Kun syntini hän kantoi,  
Kun minut kuolon kidasta  
Ja pahan hengen paulasta  
Jumalan lapseks saatti. 
 

Martti Luther – Jaakko Suomalainen  VK 1938  302:3,4,11. 
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K e s k i v i i k k o  

Kymmenen käskyn summa 
Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sie-
lustasi ja kaikesta mielestäsi. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. 
  Matt. 22:37,39. 

Tämä on kaikkien käskyjen summa, pääsisältö, varsinainen ja 
oikea tarkoitus, se, josta kaikki käskyt ovat vain sovellutuksia yksi-
tyistapauksiin. Tämän tulee olla se elävä sydän, josta kaikkien käs-
kyjen täyttäminen lähtee. Kukin käsky on vain kuin valtimonlyönti, 
jonka pitää ja täytyy olla lähtöisin tästä sydämestä. »Rakasta Herraa, 
sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kai-
kesta mielestäsi. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Siinä se on. 
Sen sanoo Kristus. Sen sanoo koko pyhä Raamattu. Sen ymmärrät 
sinäkin, kristitty. Sen ymmärtää jossain määrin jokainen ihminen, 
vallankin kun hän sen kuulee. Kun Jumala on kaikkein korkein, 
kaikkein paras ja kaikkein enimmän rakkautta ansaitseva, täytyy si-
nun rakastaa häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kai-
kesta mielestäsi. Jollet sitä tee, olet syntinen, teet väärin. Ja kun Ju-
mala pitää lähimmäistäsi samassa arvossa kuin sinua, tulee sinun 
rakastaa häntä niin kuin itseäsi. Jollet sitä tee, olet syntinen, teet vää-
rin. Jumala ei pidä ulkonaisesta, orjallisesta ja haluttomasta käsky-
jensä täyttämisestä. Rakkauden tulee kannustaa sinua kaikkien käs-
kyjen täyttämiseen. Jos sinulla on sellainen rakkaus, kuin Jumala 
tahtoo, täytät sinä mielelläsi ja oikein kaikki käskyt. Sinä palvelet 
Jumalaa täydellisesti etkä tahdo tehdä lähimmäisellesi mitään pahaa, 
vaan pelkkää hyvää. »Rakkaus on lain täyttämys» (Room. 13:10). 
Jos sinulla ei ole rakkautta, niin sinulta puuttuu sydän, sinä olet 
kuollut, hengellisesti kuollut, ylen määrin syntinen etkä voi pitää 
ainoatakaan Jumalan käskyä. Onko sinulla tämä rakkaus? Oi, kristit-
ty! Koska sinä olet uudestisyntynyt Jumalan lapsi niin sinä olet alka-
nut rakastaa Jumalaa ja lähimmäistäsi. Mutta voi, kuinka meiltä 
puuttuukaan oikeaa, rakkaudellista käytöstä ja rakkauden voimaa! 
Kuinka syntinen olet sinä, olen minä! Eikö asia ole niin? Itserakkaus 
meissä rehottaa. Ja rakkaus Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan on par-
haissa meistä kuin kurja, viheliäinen taimi, joka kasvaa varjossa ja 
monien synnin rikkaruohojen keskellä. 

16.6. 
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Rukoilkaamme. Sinä kaikkein korkein, kaikkein paras ja kaik-
kein enimmän rakkautta ansaitseva Jumala. Sinun rakkaudellasi mi-
nua ja muita syntisiä kohtaan maan päällä ei ole mittaa eikä määrää, 
sillä sinä et ole säästänyt omaa Poikaasikaan, vaan olet antanut hänet 
alttiiksi kaikkien meidän edestämme, että me hänessä iankaikkisesti 
eläisimme. Armahda minua, kurjaa syntistä, vastedeskin ja anna 
Kristuksen tähden minulle anteeksi se, että niin vähän sinua rakastan 
ja niin huonosti pidän käskysi. Ja sytytä, oi Herra, Pyhällä Hengellä-
si rakkaus sinua ja lähimmäistäni kohtaan minussa palamaan ja suo, 
että tämä pieni, jumalallinen liekki täydellisenä, pyhänä tulena palaa 
iankaikkisessa elämässä. Aamen. 

 
 
 

Aurinko nyt mailleen vaipuu,  
Päivä käypi päättymään.  
Anna, Herra, että taipuu  
Sieluni sua kiittämään.  
Herra olet laupias,  
Hoidit hyvin armossas,  
Tänäänkin mua huomassasi,  
Isänkäsivarsillasi. 
 
Vaan kun muistan mielessäni  
Taasen päivän mennehen,  
Surettaa se sydäntäni,  
Pahoin että vietin sen.  
En sua oikein palvellut,  
Rakastanut, seurannut,  
Enkä lähimmäisiäni  
Palvellut kuin itseäni. 
 

Rikokseni monet, suuret,  
Joita en mä arvaakaan,  
Syvimmätkin synnin juuret  
Tietyt ovat sulle vaan.  
Unenkin ne karkoittais,  
Minut epätoivoon sais,  
Ellet ois rnua lunastanut,  
Isäs kanssa sovittanut. 
 
Asu, Jeesus, armahani,  
Aina sydämessäni,  
Johdata mua valvoissani,  
Holhoo nukkuessani.  
Älä, Isä, laupias,  
Kiellä multa armoas,  
Mulle Henkes Pyhä anna,  
Nimees suo mun toivo panna. 
 

Johann Franck – Elias Lönnrot  VK 1938  549:1–3,7.
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T o r s t a i  

Ensimmäinen käsky 
Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Älköön sinulla olko muita jumalia. 
 2 Moos. 20:3. 

Tämä on Jumalan ensimmäinen käsky. Jumala kieltää meitä pi-
tämästä muita jumalia hänen rinnallaan. On totta, ettei ole olemassa 
muita jumalia kuin Jumala, mutta jos me jotakin luotua taivaassa tai 
maan päällä enemmän pelkäämme ja rakastamme ja siihen enemmän 
turvaamme kuin Jumalaan, niin synnillisessä mielettömyydessämme 
teemme tästä luodusta Jumalan, toisin sanoen epäjumalan ja harjoi-
tamme epäjumalanpalvelusta. Miten kauhean syntinen onkaan maa-
ilma! Vanhastaan se palvelee epäjumalia osittain törkeällä tavalla 
palvoen kuvia, jotka ovat sen omien epäpuhtaitten ajatusten tuottei-
ta; ja saatana tietää, että tässä varsinaisesti palvotaan häntä. Ja van-
hastaan maailma palvelee epäjumalia osittain hienommalla tavalla 
— jos sitä voi hienommaksi sanoa! — kun se, tuo kurja maailma, 
korottaa itsensä Jumalan yläpuolelle palvellen omaa vatsaansa ja 
peljäten ja rakastaen luotuja ja turvaten niihin. Meidän tulee tuntea 
Jumala oikein ja yli kaiken peljätä ja rakastaa häntä ja yksin häneen 
turvata. Ja jumalanpelon tulee pitää meitä loitolla kaikesta pahasta, 
joka on Jumalan tahtoa vastaan, rakkauden Jumalaa kohtaan tulee 
tehdä meidät palaviksi harrastamaan kaikkea hänen mielensä mu-
kaista hyvää ja Jumalaan turvaamisen tulee johtaa meidät iloisin 
mielin hänen avoimeen syliinsä. Niin, juuri meissä, jotka tunnemme 
Kristuksen ja hänessä Jumalan, tällaisen oikean elämän tulisi päästä 
itämään Jumalan istuttamana ja hänen toimestaan, mutta oi, kuinka 
syntisiä yhä vielä olemme! Kuinka pieni on jumalanpelkomme, rak-
kautemme ja turvaamisemme! Kuinka rehottaakaan vielä tuo vanha 
epäjumalanpalvelus kuolevaisessa ruumiissamme! »Minä viheliäinen 
ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos ol-
koon Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta!» 
Kristuksessa meillä on syntien anteeksiantamus ja vanhurskaus, jon-
ka Jumala lukee häneltä meille ja jonka turvissa kestämme Jumalan 
edessä. Hän antaa meille myös Pyhän Henkensä, joka uudistaa mei-
dät. Näin synti tosin riippuu meissä sitkeästi kiinni, mutta kuitenkin 
me palvelemme Jumalaa vapautetulla hengellä, pelkäämme häntä, 
rakastamme häntä ja turvaamme häneen. 

 

17.6. 
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Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isäni. Minä 

olen kurja, viheliäinen syntinen eikä minulla ole oikeaa pelkoa eikä 
rakkautta sinua kohtaan enkä osaa oikein sinuun turvata. Anna mi-
nulle anteeksi syntini ja lue minulle Vapahtajani vanhurskaus! Sen 
sinä varmaan teetkin, sillä sanasi sanoo sen. Ja katso sinä olet anta-
nut minulle Pyhän Henkesi, joka kurjassa, syntisessä sydämessäni 
aloittaa sen, mikä on uutta ja oikeaa. Suo tämä minulle, rakas Isä! Ja 
suo minun kerran herätä kuolonunesta sinun kuvasi kaltaisena täy-
dellisesti pyhänä Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen. 

 
 
 
 
 
 

Oi pyhä Isä Jumala,  
Oi pyhä Poika Jumala,  
Oi Pyhä Henki taivainen,  
Jumala kolmiyhteinen,  
Sua ylistämme, kiitämme  
Ja hoosianna veisaamme. 
 

Sä Herra jalo, väkevä,  
Maailman kaiken tekijä,  
On täynnä taivahat ja maa  
Sun herrautes kunniaa.  
Sua ylistämme, kiitämme  
Ja hoosianna veisaamme. 
 

Ne, jotka Herraa etsivät,  
Häneltä avun löytävät,  
Ken Herran nimeen turvaa vaan, 
Hyvästi viimein siunataan.  
Sua ylistämme, kiitämme  
Ja hoosianna veisaamme. 
 

Nikolaus Decius – Jaakko Suomalainen  VK 1938  116:1–3. 
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P e r j a n t a i  

Toinen käsky 
Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi nimeä; sillä Herra ei jätä 
rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.   2 Moos. 20:7. 

Tämä on Jumalan toinen käsky. Jumala kieltää meitä hänen ni-
meään turhaan lausumasta. Jumalan nimeen kuuluu kaikki se, minkä 
kautta hän tekee itsensä meille tunnetuksi, erittäinkin hänen pyhän 
sanansa. Jos käytämme tätä jumalallista nimeä väärin ja loukkaamme 
sitä, teemme suuren synnin ja loukkaamme itse jumalallista majes-
teettia. Emme saa käyttää Jumalan eri nimiä kevytmielisiin huudah-
duksiin, sillä se on julkeaa ja herjaavaa. Emme saa Jumalan nimen 
kautta kirota emmekä pilkata häntä, emme liioin toivottaa itsellemme 
tai toisille Jumalan vihaa ja rangaistusta. Emme saa hänen nimensä 
kautta vannoa: tässä kielletään kaikki tarpeettomat ja kevytmieliset 
valat, synnilliset ja väärät valat. Emme saa hänen nimensä kautta 
loihtia, manata, povauttaa tai itse povata, kysyä kuolleilta emmekä 
ryhtyä muihin perkeleellisiin puuhiin. Emme saa Jumalan nimen 
kautta valehdella emmekä pettää, emme saa Jumalan sanalla ja ni-
mellä koristella ja peittää väärää oppia tai jumalatonta elämää. Ei, 
vaan päinvastoin, kun Jumala on niin armollisena ilmaissut itsensä 
meille nimensä ja sanansa kautta, on meidän pidettävä hänestä kiinni 
tarttumalla hänen nimeensä ja sanaansa, joka todella on hänelle mie-
luista. Samoin on meidän lapsellisessa pelossa ja rakkaudessa huu-
dettava häntä avuksemme kaikessa ruumiin ja sielun hädässä luotta-
en siihen, että hän varmasti tekee sen, mikä on meille rakasta, hyvää 
ja autuasta ja aina rukoiltava, kiitettävä ja ylistettävä häntä. Mutta 
voi meitä, kurjia syntisiä! Miten armollisena tarjoaakaan Jumala it-
seään meille nimensä ja sanansa kautta ja miten kehnosti me kuiten-
kin sitä käytämme, miten huonosti me siihen tartumme! 

Rukoilkaamme. Sinä suuri Jumala! Sinä teet itsesi minulle tunne-
tuksi peräti armollisena nimesi ja sanasi kautta. Ja sinä tahdot, että 
minä etsin ja löydän sinut sieltä, iloitsen sinusta ja kunnioitan, kiitän 
ja ylistän sinua. Mutta voi, miten syntinen ja heikkouskoinen ja hi-
das ja kylmä olen minä! Anna nämä synnit minulle anteeksi Kristuk-
sen tähden! Anna minulle Pyhä Henkesi, joka vetää sydämeni ja 
mieleni sinun nimeesi ja sanaasi, että kokonaan eläisin sinussa. 
Aamen. 

18.6. 
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L a u a n t a i  

Kolmas käsky 
Muista pyhittää lepopäivä.  2 Moos. 20:8. 

Tämä on Jumalan kolmas käsky. Sapatinpäivä, lepopäivä, oli 
Vanhan Testamentin aikana viikon seitsemäs päivä, lauantai. Ja Ju-
mala käski, että Israelin kansan tuli pyhittää juuri tämä päivä. Mutta 
Uuden Testamentin aikana tämä määräys on nimenomaisesti kumot-
tu. Pyhä Henki sanoo apostolin kautta: »Älköön kukaan teitä tuomit-
ko... minkään juhlan... tai sapatin johdosta» (Kol. 2:16). Apostoli 
osoittaa sitten, että Kristus on tuonut meille syntisille oikean lepo-
päivän, kun me saamme nauttia rauhaa synneistämme Jumalan ar-
mossa. Tämän esikuvana ja varjona oli lepopäivä Vanhan Testamen-
tin aikana. Kun nyt Kristuksessa on tullut täyttymys, on varjo pois-
tunut. Määrätyn viikonpäivän lepopäivänä pitäminen on lakannut. 
Sen tilalle ei ole myöskään asetettu muuta määrättyä lepopäivää, ei 
edes sunnuntaita. Kristittyjen koko uskonelämä on oleva katkeama-
ton lepopäivä. Mutta »runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana», 
käskee Jumala Kol. 3:16. Kristillisessä seurakunnassa tulee Kristuk-
sen sanaa julkisesti opettaa ja saarnata. Se on aivan välttämätöntä, 
terveellistä. Tätä varten täytyy olla määrätty päivä ja aika, jolloin 
kristillinen seurakunta kokoontuu. Vanhastaan seurakunta on mää-
rännyt siihen sunnuntaipäivän, ja sitä tapaa sopii meidän edelleen 
noudattaa. Se, joka ei tahdo varata itselleen aikaa Kristuksen sanan 
saarnaa varten, halveksii hänen sanaansa. Mutta me emme saa sitä 
halveksia, vaan meidän tulee pitää se pyhänä ja mielellämme sitä 
kuulla ja oppia. Miten armollinen Jumala onkaan, kun antaa meille 
autuaaksitekevän sanansa saarnan! Meidän tulee häntä siitä suuresti 
kiittää ja panna kaikkemme alttiiksi, että saisimme sen pitää, samoin 
ahkerasti siihen pitäytyä ja kuulla sitä hyvin halukkaasti. Mutta etkö 
tunne, syntisessä sydämessäsi haluttomuutta Jumalan sanaa kohtaan, 
sinäkin, joka kuitenkin olet kristitty? 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Minä rukoi-
len sinua, että Pyhällä Hengelläsi hallitsisit ja johtaisit minua niin, 
että koko sydämelläni kuulisin ja vastaanottaisin sanasi ja näin oike-
alla tavalla pyhittäisin lepopäivän, jotta sanasi pyhittäisi myös minut. 
Suo, että panisin kaiken luottamukseni ja toivoni Poikaasi Jeesuk-
seen Kristukseen ja myös parantaisin elämäni sanasi mukaan, varoi-
sin kaikkea pahennusta ja armosi kautta Kristuksessa tulisin iäiseen 
autuuteen. Aamen. 

19.6. 
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T o i n e n  s u n n u n t a i   

P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

Neljäs käsky 
Kunnioita isääsi ja äitiäsi.  2 Moos. 20:12. 

Tämä on Jumalan neljäs käsky. Isällä ja äidillä tarkoitetaan en-
nen kaikkea ruumiillisia vanhempiamme, mutta sitten myös kaikkia, 
jotka Jumalan järjestyksen mukaan ovat asetetut meitä hallitsemaan 
kotona, valtiossa, koulussa ja seurakunnassa. Meidän tulee ottaa tä-
mä jumalallinen järjestys huomioon. Me emme saa halveksia emme-
kä vihoittaa vanhempiamme tai hallitusväkeämme, vaan meidän tu-
lee pitää heitä kunniassa, palvella heitä, olla heille kuuliaiset ja pitää 
heitä rakkaina ja kalliina. On kuitenkin tapauksia, joissa »enemmän 
tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä» (Apt. 5:29). Jos vanhemmat tai 
hallitusväki vaativat meiltä jotakin sellaista, mikä on Jumalan sanaa 
vastaan, niin silloin me emme saa heitä totella. Mutta muuten mei-
dän tulee osoittaa heille sitä kunniaa, jonka Jumala on heille antanut, 
ja se meidän tulee tehdä sydämestä Jumalan tähden. Alaikäisten las-
ten tulee olla vanhemmilleen kuuliaiset kaikessa (Kol. 3:20). Aikuis-
ten lasten tulee tehdä vanhemmilleen sitä, mikä on rakasta ja hyvää. 
Muulle hallitusväelle meidän tulee antaa se kunnia, mikä heille kuu-
luu heidän virkansa ja asemansa puolesta. Tämä käsky »on ensim-
mäinen käsky, jota seuraa lupaus — että menestyisit ja kauan eläisit 
maan päällä», sanoo apostoli (Ef. 6:2,3). Tämän tunnemme parem-
min vastakohdasta, kun tämä käsky tallataan jalkoihin. Kuvittele 
elävästi mielessäsi seuraavaa: jos lapset ovat kerrassaan tottelemat-
tomat vanhemmilleen, työntekijät työnantajilleen, alamaiset esival-
lalleen, oppilaat opettajilleen, seurakuntalaiset Jumalan sanan julis-
tajilleen, niin voiko silloin olla menestystä, niin — voiko silloin 
elää? Mutta kun neljäs käsky otetaan varteen, silloin ovat asiat hy-
vin. Voi, tässä olisi lueteltava paljon syntejä. Tutkikoon tässä kukin 
vain omia tekojaan! 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isäni. Minä tiedän, että olen 
pienestä pitäen turmeltunut ja täynnä syntejä. Pese minut puhtaaksi 
kaikista synneistäni rakkaan Poikasi verellä, jonka hän on vuodatta-
nut minun puolestani. Anna minulle myös sinun hyvä Henkesi, joka 
opettaa minua seuraamaan sinun pyhää tahtoasi kutsumuksessani ja 
säädyssäni, niin kauan kuin elän tässä maailmassa. Aamen. 

20.6. 
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M a a n a n t a i  

Viides käsky 
Älä tapa.  2 Moos. 20:13. 

Tämä on Jumalan viides käsky. Mutta pahasti erehtyvät ne, jotka 
luulevat pitäneensä tämän käskyn, kun eivät ole ketään tappaneet tai 
muuten vahingoittaneet toisen ruumista tai elämää tai pahoittaneet 
häntä. Viha ja suuttumus, hammasten kiristys ja solvaus ovat murha 
Jumalan edessä (Matt. 5:21,22). »Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on 
murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaik-
kista elämää, joka hänessä pysyisi», sanoo Pyhä Henki (1 Joh. 3:15). 
Esivallan tulee Jumalan järjestyksen mukaan rangaista murhaajia ja 
muita pahantekijöitä (1 Moos. 9:6; Room. 13:4). Mutta me emme 
saa vihata emmekä hautoa kostoa niitä vastaan, jotka tekevät meille 
pahaa. Vihastuminen ja kosto meidän pitää jättää pyhälle Jumalalle. 
Pyhä Henki sanoo meille apostolin kautta: »Älkää itse kostako, rak-
kaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: Minun 
on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Vaan jos vihamiehelläsi 
on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin teh-
den sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan 
itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä» (Room. 12:19–21). 
Kaikkein enimmin olemme vaarassa rikkoa tuon kaikkea hallitsevan 
käskyn, rakastaa lähimmäistämme, silloin, kun ovat kyseessä vihol-
lisemme ja ne, jotka tekevät meille pahaa. Silloin meidän tuleekin 
olla mitä huolellisimpia voidaksemme sen pitää. — Me olemme san-
gen kurjia syntisiä. Juuri meissä asuva, pahan itserakkauden tähden 
on meihin kristittyihin istutetulla, kaikki voittavan lähimmäisrakkau-
den pienellä vesalla surkea olo. »Sydämestä lähtevät pahat ajatukset, 
murhat» (Matt. 15:19). Ja miten usein lähteekään sieltä enemmän 
kuin ajatuksia! Jos tahdomme pysyä Jumalan lapsina, on meidän 
elettävä jokapäiväisessä parannuksessa ja pyydettävä häneltä Pyhää 
Henkeä, rakkauden Henkeä. 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Minähän 
olen sinun rakas lapsesi, mutta minä olen sangen heikko ja kurja lap-
si, helposti taipuvainen pahuuteen ja ilkeyteen. Ole kärsivällinen 
minua kohtaan Jeesuksen tähden! Anna syntini anteeksi! Hillitse ja 
ehkäise joka päivä Pyhällä Hengelläsi lisääntyvää pahuutta, kunnes 
viimein pelastat minut tästä kuoleman ruumiista ja kokonaan minut 
uudistat. Aamen. 
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T i i s t a i  

Kuudes käsky 
Älä tee aviorikosta.  2 Moos. 20:14. 

Tämä on Jumalan kuudes käsky. Puhumme ensin avioliitosta ja 
aviorikoksista. Avioliitto on Jumalan asettama. Sen tähden emme saa 
sitä rikkoa. Emme saa rikkoa avioliittoa huoruuden synneillä, emme-
kä myöskään siten, että jätämme aviokumppanimme, emmekä lailli-
sesti eroamalla. Vain siinä tapauksessa, että toinen aviopuoliso on 
rikkonut avioliiton juuri mainitulla tavalla, on toinen aviopuoliso 
hänestä vapaa. Kristus sanoo: »Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä äl-
köön ihminen erottako». »Joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruu-
den tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se te-
kee huorin» (Matt. 19:6,9). Mutta ei vain juuri mainittu törkeä avio-
rikos ole aviorikosta Jumalan edessä. Kristus sanoo: »Jokainen, joka 
katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen 
kanssansa» (Matt. 5:28). Itse kunkin tulee rakastaa ja kunnioittaa 
aviopuolisoaan. Itse kunkin tulee olla aviopuolisolleen uskollinen 
sydämessä ja mielessä, sanoissa ja teoissa. — Jokaisen ihmisen — 
myös avioliiton ulkopuolella elävän — tulee elää puhtaasti ja siveäs-
ti sanoissa ja töissä. »Haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta älköön 
edes mainittako teidän keskuudessanne — niin kuin pyhien sopii — 
älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat 
sopimattomia, vaan paremmin kiitosta», sanoo Pyhä Henki (Ef. 
5:3,4). Tähän käskyyn meidän on suhtauduttava erittäin vakavasti. 
Siksi meidän tulee karttaa jokaista tilaisuutta, jossa meidän luonnos-
taan saastainen sydämemme voi syttyä vielä pahempaan himoon. 
Päinvastoin meidän tulee tukahduttaa pahoja himoja Jumalan sanalla 
ja rukouksella, työtä tekemällä ja olemalla kohtuulliset ruoassa ja 
juomassa. Voi, meidän sydämemme on niin saastainen! »Sydämestä 
lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet» (Matt. 
15:19). Ainoastaan Kristuksen meille luetun vanhurskauden turvissa 
me voimme kestää Jumalan edessä, ainoastaan Pyhä Henki voi auttaa 
meitä, niin ettei saastaisuus tukahduta uskoamme. 

 

Rukoilkaamme. Rakas Vapahtaja. Minua surettaa se, että olen 
niin saastainen. Peitä sinä puhtaudellasi minun saastaisuuteni sinun 
Isäsi edessä, joka sinun kauttasi on myös minun Isäni. Ja anna minul-
le armosta Pyhä Henkesi, että hänen voimallaan ja avullaan voisin 
hillitä pahat himoni, kunnes viimein kasvojesi valo kerrassaan pois-
taa minusta kaiken pimeyden. Aamen. 

22.6. 
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K e s k i v i i k k o  

Seitsemäs käsky 
Älä varasta.  2 Moos. 20:15. 

Tämä on Jumalan seitsemäs käsky. Tätä käskyä eivät riko vain 
tasku- ja murtovarkaat. Varkaita ovat myös seuraavat: se, joka va-
hingoittaa lähimmäistään kaupassa; se, joka lopettaa lähimmäisensä 
asiakaspiirin ja raha-ansion; se, joka käyttää hyödykseen lähimmäi-
sensä tietämättömyyttä tai hätää saadakseen itselleen hänen rahaansa 
tai omaisuuttansa; sekä joka ottaa lainan eikä maksa sitä takaisin; se, 
joka pitää yhtä varkaan kanssa ja siis koettaa saada voittoa toisen 
epärehellisyydestä; se, joka korkoa kiskomalla rikastuttaa itseään 
lähimmäisensä hiellä ja verellä; se, joka ei viitsi tehdä työtä, vaan 
antaa toisten häntä elättää — kaikki nämä ovat varkaita. Maailma on 
täynnä varkautta. Yhteiskunnalliset lait eivät riitä sitä estämään eikä 
Jumalan lain anneta estää. Kauppa ja liike-elämä on suuresti turmel-
tunutta. Meidän tulee olla kunniallisia Jumalan edessä. Jumala pitää 
kerran tuomion. Ja hän pitää nyt kirjaa jokaisesta teosta. Meidän tu-
lee peljätä ja rakastaa Jumalaa, niin ettemme ota lähimmäisemme 
rahaa tahi omaisuutta emmekä sitä petollisella kaupalla tahi vääryy-
dellä itsellemme saata, vaan meidän tulee päinvastoin rakastaa lä-
himmäistämme niin kuin itseämme ja auttaa häntä neuvoillamme ja 
teoillamme enentämään ja varjelemaan tavaraansa ja elatustansa. 
Meidän tulee sanoilla ja teoilla koettaa varjella häntä vahingoilta. 
Meidän tulee lainata hänelle rahaa, jos siten voimme häntä auttaa 
eikä meidän tule siitä etsiä itsellemme hyötyä. Meidän tulee armah-
taa köyhiä. — Oi, me emme voi kestää tämänkään käskyn kohdalla. 
Meidän kätemme on ottanut silloin, kun ei olisi pitänyt ottaa; kä-
temme ei ole antanut illoin, kun sen olisi pitänyt antaa. Ja meidän 
sydämemme! Kuinka se onkaan täynnä varkautta ja kuinka tyhjä se 
onkaan säälistä! 

 

Rukoilkaamme. Herra Jumala. Anna minulle Pyhä Henkesi, että 
tunnen syntini, etsin anteeksiantamusta sinun armostasi Kristukses-
sa, parannan elämäni ja oloni sinun sanasi mukaan enkä anna maa-
ilman ja sen tekojen itseäni saastuttaa. Anna armosi, että rakastan 
lähimmäistäni ja käyttäydyn häntä kohtaan uskollisesti, kunniallises-
ti ja rakkauden mukaisesti, uskollisesti hoidan kutsumukseni ja vain 
sinulta odotan siunausta: sinä, joka olet niiden kanssa, jotka vaelta-
vat sinun teilläsi. Kuule minua Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen. 
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T o r s t a i  

Kahdeksas käsky 
Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.  2 Moos. 20:16. 

Tämä on Jumalan kahdeksas käsky. Tämän käskyn mukaan em-
me saa lausua väärämielisen sydämemme todistusta lähimmäises-
tämme tai muuten puhua hänestä pahassa tarkoituksessa. »Älköön 
kukaan ajatelko sydämessänsä pahaa lähimmäistänsä vastaan», sa-
noo Herra (Sak. 8:17. Ilmeisimmät parjaajat ovat tietenkin ne, jotka 
levittävät rumia valheita lähimmäisistään, mutta parjaajia ovat nekin, 
jotka jättävät sanomatta totuuden, josta voisi olla lähimmäiselle hyö-
tyä. Parjaajia ovat ne, jotka ilmaisevat lähimmäisensä salaisia synte-
jä tai paheita. »Joka kielittelijänä kuleksii, se ilmaisee salattavan; 
mutta hengessään uskollinen pitää asian salassa» (Sananl. 11:13). 
Parjaajia ovat ne, jotka puhuvat lähimmäisestään pahaa hänen sel-
känsä takana. Jos tiedät hänestä jotakin pahaa, niin sano se toki hä-
nelle itselleen ja tee se uskollisin, rakastavin sydämin! »Jos veljesi 
rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken», 
sanoo Kristus (Matt. 18:15). Parjaajia ovat ne, jotka saattavat lä-
himmäisensä pahaan huutoon levittämällä hänestä pahoja huhuja. Ja 
lähimmäisestä lausuttu paha sana lentää helposti eteenpäin! Jumala 
kieltää tällaisen. Hän tahtoo päinvastoin, että puhumme lähim-
mäisemme puolesta, hänen edukseen. Meidän on puolustettava lä-
himmäistämme vääriä syytöksiä vastaan. »Avaa suusi mykän hyväk-
si, kaikkien hyljättyjen oikeuden puolesta! Avaa suusi, tuomitse oi-
kein ja aja sorretun ja köyhän asiaa!» (Sananl. 31:8,9). Meidän on 
puhuttava lähimmäisestämme hyvää, mikäli se totuutta loukkaamatta 
on mahdollista. Meidän on rakkaudessa peitettävä lähimmäisen viko-
ja ja puutteita ja yleensä käännettävä asiat parhain päin eikä pahim-
paan päin. Onhan meidän rakastettava lähimmäistämme niin kuin 
itseämme. Mutta voi meitä, viheliäisiä syntisiä! Tuskin minkään 
muun käskyn kohdalla on niin ilmeistä, miten syntisiä me olemme. 

Rukoilkaamme. Herra Jumala! Jokainen käskysi syyttää minua 
raskaasti. Miten usein ja paljon olenkaan rikkonut lähimmäistäni 
vastaan sydämellä ja suulla, puhumalla ja vaikenemalla! Minä nöyr-
ryn edessäsi, oi pyhä Jumala, ja kadun syntejäni. Ole minulle armol-
linen Kristuksen tähden! Muuta minut sanallasi ja Pyhällä Hengellä-
si ja taivuta sydämeni ja suuni todella rakastamaan lähimmäistäni. 
Aamen. 
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P e r j a n t a i  

Yhdeksäs ja kymmenes käsky 
Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. — Älä himoitse lähimmäisesi avio-
puolisoa, palvelijaa, karjaa äläkä mitään hänen omaansa.  2 Moos. 20:17. 
 

Tämä on Jumalan yhdeksäs ja kymmenes käsky. Näissä molem-
missa käskyissä on sama ajatus, mutta kuitenkin ne ovat kaksi eri 
käskyä, kuten hebrealaisessa Raamatussa oleva erotusmerkki (niiden 
välissä) osoittaa. Jumala tahtoo teroittaa meille, ettei hän katso vain 
ulkonaisia tekojamme, vaan myös sydämemme himoja. »Älä himoit-
se», hän sanoo (Room. 13:9). Tämä on meidän ymmärrettävä, vaikka 
se onkin vaikeata. Pahaa himoa emme tahdo pitää syntinä. Me luu-
lemme, että silloin kaikki on hyvin, kun emme vain pane sitä täytän-
töön. Mutta Jumala ei voi sietää saastaista sydäntä. »Olkaa pyhät», 
hän sanoo (3 Moos. 19:2). Me emme saa haluta mitään lähim-
mäisemme omaa emmekä voitonhaluisina sitä himoita, emme tavoi-
tella emmekä edes oikeuden varjolla yrittää saada sitä itsellemme. 
Sehän olisi vastoin rakkautta. Niin kuin Jumala käskee meidän ra-
kastaa, niin hän kieltää pahan himon. Molemmat ovat sisällisesti sy-
dämessä. Jumala tahtoo, että sydämemme on pyhä. Sen sijaan, että 
himoitsisimme jotakin lähimmäisemme omaa, meidän tulee sydä-
mestämme toivoa ja auttaa, että hän saa pitää omansa. »Katsokaa 
kukin, ette vain omaanne, vaan (kukin) toistenkin parasta», nimittäin 
ystävällisessä ja huolehtivassa rakkaudessa (Fil. 2:4). »Rahan himo 
on kaiken pahan juuri» (1 Tim. 6:10). »Märkä luissa on kateuden 
kiihko» (Sananl. 14:30). Ahneus ja kateus ovat Jumalalle kauhistus. 
Ne ovat synninjuuria ja häpeänsiemeniä, jotka versovat ja tekevät 
taimia. (Lue Jaak. 1:14,15!) Kuka voi kestää näiden käskyjen edes-
sä? 

Rukoilkaamme. Herra Jumala! Minä olen täynnä pahoja haluja ja 
aivan kokonaan saastainen. Pahat synninjuuret ja pahat halut verso-
vat sydämessäni niin kuin märkä luissa. Jumala, ole minulle armolli-
nen, ole minulle armollinen Jeesuksen Kristuksen tähden! Kätke 
kasvosi synneiltäni ja lue minulle rakkaan Poikasi vanhurskaus! An-
na minulle Pyhän Henkesi jumalallinen voima; luo ja ylläpidä mi-
nussa uusi mieli, että mielelläni palvelen sinua ja seuraan käskyjäsi. 
Aamen. 
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L a u a n t a i  

Jumalan uhkaus ja lupaus 
Minä Herra sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien 
pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka 
minua vihaavat, mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua ra-
kastavat ja pitävät minun käskyni.  2 Moos. 20:5,6. 

 

Näistä sanoista näemme, että Jumala uhkaa rangaista kaikkia nii-
tä, jotka rikkovat hänen käskynsä. Osoittaakseen meille tämän anka-
ruutensa ja pyhän kiivautensa hän viittaa niihin Raamatussa kerrot-
tuihin tekoihinsa, joista näkyy, että hän on rangaissut isien pahat teot 
lapsille vielä kolmannessa ja neljännessä polvessa, kun nämä ovat 
häntä vihanneet, samoin kuin isänsäkin. Mutta laupeuden hän lupaa 
kaikille, jotka pitävät hänen käskynsä. Ja tässäkin hän viittaa Raama-
tun kertomuksiin, joista käy ilmi, että hän on tehnyt hyvää monelle 
tuhannelle hurskaalle israelilaiselle. Sellaisen uhkauksen tähden 
meidän tulee peljätä hänen vihaansa, niin ettemme hänen käskyjään 
riko. Ja sellaisen lupauksen tähden meidän tulee rakastaa häntä, tur-
vata häneen ja mielellämme elää hänen käskyjensä mukaan. Mutta 
sano, kristitty, saammeko me Jumalan uhkauksesta voimaa kartta-
maan syntiä, niin ettemme hänen käskyjään riko? Emme suinkaan! 
Ja voimmeko saada laupeuden hänen käskyjensä pitämisellä? Emme 
suinkaan! Synti on turmellut meidät liian pahasti, kokonaan ja täy-
dellisesti. Meidän täytyy evankeliumin sanalla Pyhän Hengen ajami-
na ja vetäminä paeta Kristuksen luo ja joka päivä tarttua Jumalan 
armoon syntiemme anteeksisaamiseksi. Ja kun Pyhä Henki on meidät 
näin uskossa saanut liikkeelle, niin me pelkäämme ja rakastamme 
Jumalaa, kartamme syntiä ja teemme hänen käskyjensä mukaan. Sil-
loin Jumala katsoo meitä Kristuksessa armollisin silmin lapsinaan ja 
kääntää kasvonsa pois monista synneistämme, jotka meissä yhä il-
menevät, ja iloitsee siitä, että pyydämme hänen käskyjään noudattaa. 
Se on hänelle mieluista, vaikka se on epätäydellistä, ja hän tekee 
meille laupeuden. Ja tämä kaikki on armoa, pelkkää armoa, sulaa 
armoa. 
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Rukoilkaamme. Herra Jeesus, rakas Vapahtajani. Tässä olen mi-
nä, kurja syntinen, joka olen ansainnut vain vihaa ja rangaistusta. 
Mutta anna minulle armosi, jonka olet minulle hankkinut ja luvan-
nut. Anna minulle syntini anteeksi. Suo minun olla Jumalan lapsena. 
Opeta minua Pyhän Hengen voimassa ottamaan — joskin horjuvia 
askeleita Jumalan käskyjen tiellä ja suo sen miellyttää sinua palavan 
laupeutesi mukaan. Siunaa minua ja tee hyvin minulle Herra Jeesus! 
Aamen. 

 

 

 

 

 

 
Nää käskysanaa kymmenen  
Me saimme kautta Mooseksen. 
Jumala itse ilmoitti  
Ja Siinailla ne kirjoitti.  
Ah Herra, armahda! 
 

Jumala antoi lakinsa,  
Ilmoitti meille tahtonsa  
Synteimme tuntemiseksi,  
Elämän ojennukseksi.  
Ah Herra, armahda! 
 

 
Jumala meidän suokohon  
Niin elää tahtonsa kuin on. 
Henkensä meitä auttakoon  
Ja hänen tielleen johtakoon. 
Ah Herra, armahda! 
 

Martti Luther – Jaakko Suomalainen  VK 1938  155:1,11,12. 
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K o l m a s  s u n n u n t a i   

P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

Synnin palkka 
Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaik-
kinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. 
  Room. 6:23. 

 

Varsinainen, oikea rangaistus, jolla Jumala uhkaa niitä, jotka vi-
haavat häntä ja rikkovat hänen käskynsä, on kuolema. »Synnin palk-
ka on kuolema.» »Jona päivänä sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemal-
la kuoleman», sanoi Jumala Aadamille paratiisissa kieltäessään hän-
tä syömästä hyvän ja pahan tiedon puusta (1 Moos. 2:17). Mitä on 
kuolema? Me otamme toisen kohdan Jumalan sanasta, että oikein 
tuntisimme, mitä kuolema on. »Kirottu olkoon, joka ei pidä tämän 
lain sanoja eikä täytä niitä!» (5 Moos. 27:26, Gal. 3:10). Jumalan 
kirous ja kuolema kuuluvat yhteen. Kuolemalla tarkoitetaan siis Ju-
malan vihaa ja armottomuutta, ajallista kuolemaa ja iankaikkista ka-
dotusta. Jumalan kirous, Jumalan viha ja armottomuus lepää hänen 
käskyjensä rikkojien päällä, ja ajallisen kuoleman kautta he menevät 
iankaikkiseen kuolemaan, iankaikkiseen kadotukseen. On hirveä asia 
vihata Jumalaa, joka on itse pyhyys ja vanhurskaus, ja rikkoa hänen 
käskynsä. Sitä ei yksikään luotu voi tehdä rankaisematta. — Mutta 
on olemassa suuri ja armollinen pelastus. »Jumalan armolahja on 
iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassam-
me.» Kristuksessa Jeesuksessa, Vapahtajassa ja Sovittajassa, on mei-
tä syntisiä varten armo ja siunaus ja iankaikkinen elämä. Kristukses-
sa Jeesuksessa meitä syleilee Jumalan rakkaus ajallisesti ja iankaik-
kisesti ja se kumoaa kuoleman. Mutta se on Jumalan lahja, vapaa 
armolahja. Sitä emme voi ansaita töillämme, niin kuin olemme an-
sainneet kuoleman. Jumala lahjoittaa meille iankaikkisen elämän 
Kristuksessa aivan vapaasti ja ilmaiseksi, sulasta armosta. Ja hän 
tarjoaa meille tämän lahjan sanansa ja Pyhän Henkensä kautta. Ja 
meillä, kristityillä, jotka uskomme Jeesukseen Kristukseen ja vas-
taanotamme tämän lahjan, on iankaikkinen elämä. 
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Rukoilkaamme. Pyhä ja vanhurskas Jumala, laupias Isä! Minä 
olen synneilläni ja rikkomalla käskysi ansainnut kuoleman. Sen sa-
not sinä, totinen Jumala, ja minä tiedän sen. Mutta sinä sanot myös, 
että sinä lahjoitat minulle iankaikkisen elämän Kristuksessa Jeesuk-
sessa, minun Herrassani. Ja sinä olet sulasta armosta vetänyt minut 
Vapahtajani luo ja näin tehnyt minut iankaikkisen elämän perillisek-
si. Rakas Armahtajani. Täytä armosi ja auta minua, että pysyisin tosi 
uskossa Vapahtajaani ja saisin iankaikkisesti elää. Aamen. 

 

 
Ah turmeltu on ihminen  
Jo Aadamista asti,  
On, synnin myrkky jokaisen 
Runnellut kauheasti.  
Jos Jumala ei armossa  
Ois suonut pelastusta,  
Ken avun tois, ken estää vois  
Iäistä kadotusta. 
 

Vaan pyhä Isä Jumala  
Poikansa rakkaan antoi.  
Hän, Jeesus, ristinvaivassa 
Synteimme kuorman kantoi. 
Hän piinallaan ja kuolollaan  
Jo kuolon vallan voitti,  
Näin elämän on tuonut hän,  
Ja autuus meille koitti. 
 

Tie on hän, totuus, elämä  
Ja valkeus ja sana.  
Neuvosta rakkaan Isänsä  
On sieluin kaitsijana,  
Siis, sieluni, luo katseesi  
Kristukseen Herrahasi,  
Ei mikään saa sua hukuttaa,  
Kun hän on turvanasi. 
 

Lazarus Spengler – Hemminki Maskulainen  VK 1938  303:1–3. 
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M a a n a n t a i  

Kukaan ei ole syytön Jumalan edessä 
Älä käy tuomiolle palvelijasi kanssa, sillä ei yksikään elävä ole van-
hurskas sinun edessäsi.  Ps. 143:2. 

 
Onko asianlaita siis semmoinen, että jokainen ihminen erotukset-

ta on rikkomalla Jumalan lain ansainnut kuoleman? Ja onko asianlai-
ta semmoinen, että jokainen erotuksetta voi saada iankaikkisen elä-
män lahjana Jumalan sulasta armosta? Eikö yksikään ihminen voi 
pitää Jumalan käskyjä niin, kuin Jumala tahtoo? Eikö yksikään ihmi-
nen voi kestää Jumalan tuomiolla? — Daavid sanoo Jumalalle Pyhän 
Hengen kautta: »Älä käy tuomiolle palvelijasi kanssa, sillä ei yksi-
kään elävä ole vanhurskas sinun edessäsi». Ja hän sanoo: »Herra kat-
soo taivaasta ihmislapsiin nähdäksensä, onko ketään ymmärtäväistä, 
joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kel-
vottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei 
yhden yhtäkään» (Ps. 14:2,3). »Ei ole maan päällä ihmistä niin van-
hurskasta, että hän tekisi vain hyvää eikä tekisi syntiä» (Saarn. 7:20). 
»Me olemme kaikki saastaiset, ja koko meidän vanhurskautemme on 
niin kuin saastutettu vaate» (Jes. 64:6). Luonnollinen ihminen, siis 
ihminen sellaisena kuin hän luonnostaan on syntiinlankeemuksen 
jälkeen, ei voi ollenkaan, ei vähimmässäkään määrin pitää Jumalan 
lakia, sillä kaikesta, mitä hän tekee, puuttuu tuo sydän: rakkaus Ju-
malaa kohtaan; hänen parhaatkaan tekonsa eivät ole tehdyt Jumalal-
le; ne ovat kuin paljas kuori ilman ydintä. Mitä sitten tulee uudes-
tisyntyneeseen kristittyyn, jolla on Pyhä Henki, niin on sanottava, 
ettei hänkään voi pitää Jumalan lakia täydellisesti, sillä synti yhä 
tarttuu häneen. Uudestisyntynyt Paavali sanoo Pyhän Hengen kautta: 
»Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelli-
seksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittai-
sin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut» (Fil. 3:12). Ja hän 
sanoo: »Minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mi-
tään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttami-
seen ei» (Room. 7:18). On varmaa: jokainen ihminen on syntiensä 
tähden ansainnut kuoleman ja voi saada iankaikkisen elämän ainoas-
taan Jumalan vapaasta armosta Kristuksessa Jeesuksessa, ainoastaan 
lahjana ja ilmaiseksi. 

28.6. 
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Rukoilkaamme. Herra Jumalani. Minä syytän itseäni ja tunnus-
tan, että synneilläni olen ansainnut ja joka päivä yhä ansaitsen kuo-
leman. Mutta minä turvaudun sinun armosanaasi, jossa sinä olet lu-
vannut minulle Kristuksessa Jeesuksessa syntien anteeksiantamuk-
sen, elämän ja autuuden. Ja luottavasti minä rukoilen siten, kuin sinä 
opetat minua rukoilemaan: »Älä käy tuomiolle palvelijasi kanssa, 
sillä ei yksikään elävä ole vanhurskas sinun edessäsi». Aamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

On ristissään ja kuolossaan  
Elämä, uskoni,  
On veressään ja haavoissaan  
Mun vahva toivoni. 
 
Mua saakka ristinkuoleman  
On rakastanut hän,  
Näin että hänen kuolossaan  
Mä saisin elämän. 
 

Nyt minkä vielä lihassa  
Mä elän päällä maan,  
Jumalan Pojan uskossa  
Sen elän täällä vaan.  
 
Oi Henki pyhä, armias,  
Vahvista uskoni  
Ja anna, että autuas  
Ois täältä eroni. 
 

Maurice Greene – vk.tark.k. 1938  VK 1938  326:2,4,6,7. 
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T i i s t a i  

Lain kautta tulee synnin tunto.  
Room. 3:20. 

Jumala tietää, että me emme voi pitää hänen lakiaan niin, kuin 
hän tahtoo sen pidetyksi. Mutta meidän tulee se myös tietää. Jokai-
sella ihmisellä on tosin luonnostaan jonkinlainen tieto sekä Jumalan 
laista että sen rikkomisesta, siis omista synneistään. Mutta Jumala 
tahtoo tehdä tämän tiedon syvällisemmäksi, perusteellisemmaksi. 
Meidän tulee tuntea, miten kokonaan turmeltuneet me olemme. Tä-
män tunnon vaikuttaa hänen lakinsa, joka on ilmoitettu Raamatussa. 
Siitä näemme, niin kuin kuvastimesta, miten epäpyhät me olemme, 
sillä se osoittaa meille, miten pyhät meidän tulee olla. Laki avaa sil-
miemme eteen sydämemme salaisimmatkin sopukat ja näyttää meille 
pahat, Jumalaa vastustavat himomme, jotka aivan kuin myrkylliset 
synnin madot siellä pesivät. Juuri tämä paha himo meissä on se pe-
russynti, josta kaikki yksityiset synnit tulevat. Tästä meillä ei ole 
mitään oikeaa tietoa ilman lakia. Ilman lakia emme tunne syntiämme 
kaikessa sen voimassa ja kauheudessa, kaikessa sen syvyydessä ja 
inhottavuudessa. Tätä tarkoittaen apostoli Paavali kirjoittaa: »Syntiä 
en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi 
tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: Älä himoitse» (Room. 7:7). 
Lain kautta tulee synnin tunto. Miksi Jumala tahtoo, että me lain 
kautta tunnemme syntimme näin perusteellisesti? Siksi, että me us-
kossa sitä lujemmin pitäydymme Kristukseen ja siihen vanhurskau-
teen, jonka hän on meille hankkinut ja lahjoittanut. Kuitenkaan ei 
laki eikä siitä tuleva synnintunto vaikuta meissä vähimmässäkään 
määrässä uskoa. Sen tekee yksin evankeliumi ja Jumalan armon tun-
teminen Kristuksessa. Mutta evankeliumi ottaa lain palvelijakseen ja 
näyttää meille sen kautta, miten kadotettuja me olemme ilman Kris-
tusta, ja näin se ajaa meidät sitä enemmän Lunastajamme turviin. 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Minä, sinun lapsesi kiitän 
sinua siitä, että lakisi kautta osoitat minulle, miten kerrassaan tur-
meltu minä olen, mutta myöskin siitä, että evankeliumisi kautta osoi-
tat minulle armosi, joka parantaa kaikki vauriot. Oi, Herra. Anna 
minulle Pyhä Henkesi, jotta yhä enemmän tuntisin syntini, mutta 
myös sitä enemmän ja lujemmin pitäytyisin sinun armoosi, joka on 
Kristuksessa, minun Herrassani. Aamen. 
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K e s k i v i i k k o  

Laki on kristityn ohje 
Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkistele sitä 
päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitet-
tu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt.   Joos. 1:8. 

 
Jumalan lapsilla, uudestisyntyneillä kristityillä, joissa Pyhä Hen-

ki asuu, on harras halu vaeltaa ja elää Jumalan mielen mukaan. He 
haluavat tehdä Jumalalle mieluisia hyviä töitä. Mutta siinä heidän ei 
tule noudattaa omia ajatuksiaan eikä omaa hartauttaan, vielä vä-
hemmän ihmisten käskyjä, vaan Jumalan lakia. Jumalan lain tulee 
olla heidän ohjeenaan, jonka mukaan he vaeltavat, elävät ja tekevät 
työtänsä. He eivät saa koskaan antaa Jumalan lain poistua suustansa, 
vaan sitä heidän on tutkisteltava päivät ja yöt, sitä heidän on koetet-
tava noudattaa. Kaikissa kohdissa heidän on tehtävä sen mukaan 
kuin siihen on kirjoitettu. Silloin he osuvat oikeaan kaikissa töissään 
ja heillä on kaikissa toimissaan oikea viisaus. Jumala on siis antanut 
meille lakinsa myös sitä varten, että me, hänen lapsensa, jotka emme 
voi sitä täydellisesti pitää, kuitenkin pidämme sen ohjeenamme, joka 
osoittaa, millä ja minkälaisilla töillä meidän tulee häntä palvella. On 
säädytöntä, jos me itse valitsemme itsellemme työt, joilla tahdomme 
Jumalaa palvella. Hän on sanonut meille laissaan, miten meidän tu-
lee olla, mitä tehdä ja mitä jättää tekemättä. Yksinomaan tämän lain 
puitteissa meidän tulee harjoitella. Ja totisesti meillä onkin näin tar-
peeksi tekemistä koko elämämme ajaksi. Mitä vakavammin me yri-
tämme pitää Jumalan käskyjä, sitä paremmin me havaitsemme, miten 
paljon on vielä tekemättä, miten paljon meiltä vielä puuttuu ja miten 
huonosti me olemme sen pitäneet ja pidämme, emmekä voi sitä pi-
tää. 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Anna minulle Pyhä Hen-
kesi, että juoksisin käskyjesi viitoittamaa tietä. Ja ole tällä tiellä 
kanssani, sinä armollinen Isä, ja anna minulle joka päivä ja runsaasti 
kaikki syntini anteeksi Jeesuksen Kristuksen tähden. Lohduta ja 
vahvista minua armon Hengellä, että aina uudelleen ojentaisin her-
vonneet kädet ja rauenneet polvet ja astuisin jaloillani varmoin aske-
lin sinun käskyjesi tiellä. Aamen. 
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T o r s t a i  

Mitä synti on? 
Synti on laittomuus.  1 Joh. 3:4. 

 
Mitä on varsinaisesti synti? – ”Synti on laittomuus”, sanotaan 

tässä lauseessamme. Kun Jumalan laki esittää sen, mikä on oikeaa, 
laillista, on synti sitä vastoin vääryyttä, laittomuutta, jumalallisen 
oikeuden ja lain vastaista. Synti on jokainen poikkeaminen Jumalan 
lain ojennusnuorasta. Synti on sitä, ettei seurata Jumalan lakia, vaan 
poiketaan siitä. Sana »synti» merkitsee vanhastaan hairahdusta. Jos 
tahdotaan aivan tarkoin ja täsmällisesti kääntää otsakkeessa oleva 
lause kreikankielestä, jolla se alunperin on Raamattuun kirjoitettu, 
kuuluisi se: hairahdus on laittomuutta. Sen tähden, kristitty, pidä 
kiinni tästä: synti on jokainen poikkeaminen Jumalan lain ojennus-
nuorasta. Kun pyhä Jumala on ilmoittanut laissaan, miten meidän on 
elettävä, mitä tehtävä ja jätettävä tekemättä, täytyy jokaisen poik-
keamisen tästä laista olla laittomuutta, pahaa, hairahdusta, syntiä. 
Usein kyllä puhutaan suurista ja pienistä synneistä eikä pienten syn-
tien suhteen olla varsin tarkkoja, mutta se on nurinkurista. Erotukset-
ta kaikki, mikä on Jumalan lakia vastaan, on laittomuutta, syntiä ja 
Jumalan vastaista. Mutta jos joku tahtoo sinulle väittää synniksi sel-
laista, mikä ei ole Jumalan lakia vastaan, niin älä suostu siihen! Syn-
tiä on vain se, mikä on Jumalan lakia vastaan eikä mikään muu. Ih-
misillä ei ole oikeutta sitoa omaatuntoamme omilla ihmissäädöksil-
lään. Niistä huolimatta löydät itsestäsi tarpeeksi syntiä, poikkeamista 
Jumalan lain ojennusnuorasta. Tunnusta ne Kristukselle, että hän 
antaisi ne sinulle anteeksi. Sodi ja taistele niitä vastaan Pyhän Hen-
gen voimalla. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus Kristus, minä tiedän, etten voi kes-
tää Jumalan lain edessä. Minä en ole sellainen kuin minun tulee olla. 
En tee, mitä minun tulee tehdä. En jätä tekemättä, mitä minun tulee 
jättää. Minä rukoilen, että vapauttaisit ja irrottaisit minut syntitaa-
kastani ja ilmoittaisit Isällesi, että sinä olet puolestani täyden tehnyt. 
Anna minulle myös Pyhän Henkesi kautta rohkeutta ja voimaa, jotta 
vakaasti ja voitollisesti vastustaisin syntiä ja palvelisin sinua seura-
ten lakiasi. Aamen. 

1.7. 
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P e r j a n t a i  

Miten synti on tullut maailmaan? 
Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä 
alusta asti.  1 Joh. 3:8. 

Miten synti on tullut maailmaan? — Siinä on kysymys, johon 
inhimillinen järki ei voi antaa mitään vastausta. Mutta Katekismus 
vastaa oikein Jumalan sanan mukaan: perkeleen kautta, joka ensin 
lankesi pois Jumalasta ja sitten myös ihmisen kautta, joka perkeleen 
viettelemänä vapaaehtoisesti suostui syntiin. Synnin ensimmäinen 
aiheuttaja on siis perkele. ”Perkele on tehnyt syntiä alusta asti” ja 
antanut alun synnille ja synnin tekemiselle. Miten sellainen lankee-
mus on tapahtunut enkelimaailmassa, jonka Jumala on luonut hyväk-
si, emme lainkaan tiedä, emme liioin voi sitä käsittää, eikä Jumala 
anna siitä meille Raamatussa mitään tietoa. Hän sanoo vain, että se 
on tapahtunut: perkele, korkein langenneista enkeleistä on vietellyt 
ensimmäisen ihmisen, ja ensimmäinen ihminen on vapaaehtoisesti 
antanut itsensä vietellä. Se on tapahtunut siten, että myös ”yhden 
ihmisen kautta synti tuli maailmaan”, ihmismaailmaan (Room. 5:12). 
Mutta, kuten sanottu, synnin ensimmäinen aiheuttaja on perkele. Ja 
joka syntiä tekee, se on perkeleestä. Hän ei ole Jumalasta, vaan per-
keleestä, hänen lapsensa, hänen kaltaisensa ja tapaisensa. Tämä on 
kova sana, mutta tosi, aivan tosi. Niin sanoo Johannes, ”rakkauden 
apostoli”, Pyhän Hengen johtamana. Samoin myös rakas, laupias 
Vapahtaja sanoo uskottomille juutalaisille: ”Te olette isästä perke-
leestä” (Joh. 8:44). Aadamin lankeemuksen tapahduttua kaikki ihmi-
set luonnostaan ovat perkeleestä. Siinä ei ole mitään erotusta. Se on 
hirveää! Mutta — kiitos Jumalan — ”sitä varten Jumalan Poika il-
mestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot” (1 Joh. 3:8). Sinä tie-
dät sen. Uskossa Jumalan Poikaan sinä, köyhä syntinen, olet Jumalan 
lapsi, Jumalan rakas lapsi, jolle hän antaa kaikki synnit anteeksi ja 
jota yhä enemmän puhdistaa Pyhällä Hengellään ja vihdoin iäisessä 
elämässä, kokonaan ja täydellisesti tekee itsensä kaltaiseksi. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus, sinä Jumalan Poika, sinä väkevä 
auttaja ja laupias Vapahtaja. Minä kiitän sinua siitä, että olet tehnyt 
minut, perkeleen lapsen, Jumalan lapseksi ja korottanut syvimmästä 
orjuudesta autuaallisimpaan vapauteen ja suurimmasta häpeästä suu-
rimpaan kunniaan. Auta minua aina uskossa säilyttämään tämä ar-
mosi ja kallis lahjasi, että sen kautta viimein pelastuisin. Aamen. 

2.7. 
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L a u a n t a i  

Perisynnistä 
Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. 
 Joh. 3:6. 

»Lihalla» tarkoitetaan tässä ihmisluonnon syntiturmelusta. — 
Todellakin ihmisluonto on kokonaan ja täydellisesti turmeltunut. Se 
on menettänyt luomisessa saamansa vanhurskauden ja tullut kaik-
keen pahaan taipuvaksi. »Minun lihassani ei asu mitään hyvää», sa-
noo apostoli Paavali (Room. 7:18). »Ihmisen sydämen aivoitus on 
paha hamasta lapsuudesta», sanoo Herra (1 Moos. 8:21). Näin ihmis-
luonto on Jumalan vihan ja tuomion alainen. »Mekin olimme luon-
nostamme vihan lapsia niin kuin muutkin», sanoo Paavali (Ef. 2:3). 
Tämä koko ihmisluonnon täydellinen turmelus ei ole meissä kasva-
tuksen eikä tottumuksen seurausta eikä se ole meihin muuten istutet-
tu, vaan se on peritty. Me olemme perineet sen Aadamilta sikiämi-
semme ja syntymämme kautta. »Mikä lihasta on syntynyt, on liha», 
sanoo Kristus, Herra. Ja Daavid kirjoittaa Pyhän Hengen kautta: 
»katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siit-
tänyt» (Ps. 51:7). Näin synti on mitä lujimmin ja syvimmin yhtynyt 
luontoomme. Me olemme luonnostamme liha, eikä mikään inhimilli-
nen voima voi sitä muuttaa eikä viedä meitä Jumalan valtakuntaan. 
Tätä kutsutaan perisynniksi. — Mutta »mikä Hengestä on syntynyt, 
on henki», sanoo Kristus. Jumala voi aikaansaada tämän muutoksen. 
Hän voi viedä meidät valtakuntaansa. Hän tekee sen Pyhällä Hengel-
lään, joka vaikuttaa meihin hänen sanassaan, Kristuksen sanassa. 
Hän luo meihin uutta. Hän istuttaa meihin uskon Kristukseen ja vie 
meidät siten Jumalan valtakuntaan ja hän vaikuttaa ja luo meihin 
uuden elämän. Hän tekee meidät uudestisyntyneiksi, ja näin meissä 
on Pyhä Henki: me olemme hengelliset. Täällä maan päällä on sitten 
jatkuva sota lihan ja hengen välillä, mutta henki on voimakkaampi 
kuin liha. Taivaassa me olemme kokonaan henkeä, sillä syntiturme-
lus on silloin poissa. 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Minä kiitän sinua siitä, 
että olet sanallasi ja Hengelläsi minut uudestisynnyttänyt, niin että 
minäkin, joka luonnostani olen liha, olen nyt Hengestä syntynyt. Nyt 
minä uskossa lohdutan itseäni sillä, että minulla on Vapahtaja, pal-
velen sinua uusin voimin ja turvallisena odotan iankaikkista elämää. 
Sinä, Armahtajani, olet saattanut minut valtakuntaasi. Pidä minua 
siinä täällä ajassa ja siellä iankaikkisesti! Aamen. 

3.7. 
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N e l j ä s  s u n n u n t a i   

P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

Muista synneistä kuin perisynnistä 
Sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, 
varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset.  Matt. 15:19. 

Perisynnistä, meidän luontomme turmeltuneisuudesta, johtuvat 
inhimillisessä toiminnassa, teoissa, ajatuksissa, sanoissa ja haluissa 
ilmenevät synnit. Näillä synneillä tarkoitetaan kaikkea jumalallisen 
lain rikkomista, joka tapahtuu meissä — ei vain ulkonaisesti havait-
tavissa teoissa ja sanoissa — vaan myös ajatuksissa, jotka tietää vain 
Jumala ja me itse, vieläpä sydämessä uinuvissa himoissakin, joita 
emme itse huomaa, ja jotka vain Jumalan silmä näkee. Katso yllä 
olevasta raamatunlauseesta, mitä kauhistuksia lähtee olemuksemme 
sisimmästä. Eikä asia voi toisin ollakaan. Kelvottomasta lähteestä 
virtaa kelvotonta vettä, paha puu tuottaa pahoja hedelmiä. Eikä riitä 
vain se, että meidän kauttamme tapahtuu sitä, mikä on Jumalan lais-
sa kielletty, vaan myös Jumalan käskemä hyvä jää toteutumatta. Me 
olemme kerrassaan turmeltuneet, ja meissä on mittaamaton syntien 
paljous. Mitä enemmän joku on Jumalan Hengen valaisema, sitä pa-
remmin hän sen näkee. Missä taas on pelkkää pimeyttä, siellä ei ha-
vaita yksityisiä pimeitä kohtia, mutta mitä kirkkaampi on valo, sitä 
tummempia ovat varjot. Mikä hirveä sokeus se onkaan, kun joku luu-
lee voivansa tulla Jumalan edessä vanhurskaaksi ja autuaaksi lain 
töillä eli omalla lain täyttämisellään! Ainoastaan ja yksinomaan us-
kon kautta Kristukseen, joka on täyttänyt puolestamme Jumalan lain 
ja ottanut pois lain kirouksen, me pääsemme irti synneistä ja tulem-
me Jumalan edessä vanhurskaiksi ja iankaikkisesti autuaiksi. 

Rukoilkaamme. Herra, vanhurskas Jumala. Minä tunnustan, että 
minä en ole vain synnissä siinnyt ja syntynyt ja sen tähden perin juu-
rin syntinen, vaan että myös tieten ja tietämättäni olen jatkuvasti ja 
joka päivä rikkonut sinun käskysi. Näin minä olen hyvin ansainnut 
sekä ajassa että iankaikkisuudessa sinun vihasi ja rangaistuksesi en-
kä myöskään itse voi millään tavoin itseäni auttaa enkä neuvoa. Mut-
ta kun sinä, armollinen Jumala, olet osoittanut minulle sanassasi, että 
rakas Poikasi Jeesus Kristus on syntien sovittaja ja vanhurskaaksi ja 
autuaaksi tekijä, turvaan minä tähän sanaasi ja pyydän, että Kristuk-
sen tähden antaisit kaikki syntini anteeksi ja armosta pelastaisit mi-
nut. Anna minulle myös, rakas Isä, Pyhä Henkesi, että tästä lähin 
vastustan syntisiä himojani ja vakaasti ja vilpittömästi koetan palvel-
la sinua ja seurata sinun lakiasi. Aamen. 
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M a a n a n t a i  

Alussa loi Jumala taivaan ja maan.  
1 Moos. 1:1. 

Nämä Raamatun ensimmäiset sanat tuntee jokainen kristitty lap-
sikin. Ja jokainen ihminen tietää luonnostaan sen, mitä nämä sanat 
osoittavat, nimittäin että on olemassa suuri, iankaikkinen, kaikkival-
tias Jumala, joka on alussa luonut taivaan ja maan ja kaiken, mikä on 
olemassa. Kaikista ihmisistä sanoo apostoli Paavali: »Se, mikä Ju-
malasta voidaan tietää on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Juma-
la on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, 
hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä 
hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin 
etteivät he voi millään itseänsä puolustaa» (Room. 1:19,20). Ja kui-
tenkin tämän kaikkivaltiaan Luojan kieltävät julkeat narrit ja pilk-
kaajat ilkivaltaisessa paatumuksessaan ja puhuvat ikuisesti aineesta, 
joka olisi itsestään kiertänyt ja muodostanut sen, mikä nyt on ole-
massa. He eivät voi millään puolustaa jumalatonta narrimaisuuttaan. 
»Luomisella» tarkoitetaan sitä, että tyhjästä valmistetaan jotakin 
pelkällä sanalla. Niin on Jumala tehnyt alussa (Hebr. 11:3). Kuinka 
mittaamattoman suuri onkaan Jumala! Me sanomme kaikkien aiko-
jen kristikunnan kanssa: »Minä uskon Isään Jumalaan, kaikkivaltiaa-
seen, taivaan ja maan Luojaan». Vieläpä me uskomme ja me saamme 
ja meidän tulee uskoa, että kaikkivaltias Jumala ja Luoja on Jeesuk-
sen Kristuksen kautta meidän Isämme, ja me olemme hänen rakkaita 
lapsiansa. Oi usko, miten korkealle sinä meidät korotat! Ja miten 
pieneksi me teemme uskon itsessämme omasta syystämme! Kun 
kaikkivaltias Jumala on Isämme ja me hänen rakkaita lapsiaan, niin 
eikö meidän tule riemuita ja laulaa, olla rohkeita, iloisia ja aina pe-
lottomia ja kerskata kaikkia helvetin ja maailman kiusauksia vas-
taan? Ja eikö meidän tule myös kaunistaa itseämme pyhyydellä ja 
vanhurskaudella, joka on otollista Jumalallemme ja Isällemme ja 
joka sopii meille, hänen lapsilleen? Mutta — voi meitä heikkouskoi-
sia ! 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, sinä käsittämättömän suuri ja 
voimakas Jumala, joka olet tyhjästä luonut taivaan ja maan. Miten 
aivan mitätön tomuhiukkanen ja lisäksi synnin ja kuoleman turme-
lema olenkaan minä sinuun verrattuna! Ja kuitenkin minä saan olla 
sinun rakas lapsesi Jeesuksen Kristuksen kautta! Oi, anna minulle 
Henkesi, joka kohottaa minut sinun luoksesi! Aamen. 
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T i i s t a i  

Hyvät enkelit 
Hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn.  Ps. 91:11. 

Paitsi meitä ihmisiä on Jumala luonut vielä muita järjellisiä, per-
soonallisia olentoja, jotka eivät asu maan päällä. Tämä asia ei meitä 
ihmetytä. Raamattu kertoo meille enkeleistä. He ovat henkiä (Hebr. 
1:14). Sana »henkiä» on helposti sanottu, vaikkemme käsitä tämän 
sanan merkitystä. Näitä henkiä Jumala loi alussa lukemattoman jou-
kon ja kaikki yhdellä kertaa. He kiittivät Jumalaa ja riemuitsivat, kun 
hän perusti maan. Ja Jumala kutsuu heitä pojikseen (Job. 38:7). He 
ovat pyhiä. Huomenna saamme kuulla, etteivät he kaikki pysyneet 
siinä pyhyydessä, minkä luomisessa saivat. Tänään puhumme pyhis-
tä enkeleistä. He ovat autuudessaan pysyviä henkiä ja näkevät aina 
Jumalan kasvot taivaissa (Matt. 18: 10). He ovat väkeviä sankareita, 
jotka kiittävät Jumalaa ja hänen palvelijoinaan tekevät hänen tahton-
sa ja täyttävät hänen käskynsä (Ps. 103:20,21). Ja Jumala on antanut 
heille käskyn meistä, jotka olemme hänen lapsiaan, että he varjelevat 
meitä kaikilla teillämme. »Herran enkeli asettuu niiden ympärille, 
jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa heidät» (Ps. 34:8). Miten ihania ja 
herttaisia kertomuksia pyhä Raamattu esittääkään meille enkeleistä, 
jotka ovat pukeutuneet näkyviin muotoihin ja täyttäneet Jumalan 
käskyt maan päällä sekä palvelleet ihmisiä ja suojelleet heitä! (Halu-
atko ehkä lukea 2 Kun. 6:8–17?) Viimeinen palvelu, minkä he osoit-
tavat meille maan päällä, on se, että he vievät sielumme taivaalliseen 
kotiin (Luuk. 16:22). Mutta viimeisenä päivänä heillä on paljon teh-
tävää ihmisten kanssa. Ja sitten me saamme iäti olla heidän autuaal-
lisessa yhteydessään, me, jotka olemme Jumalan lapsia. Kuinka ar-
mollinen onkaan meille Jumala! 

Rukoilkaamme. Kaikkivaltias, iankaikkinen, laupias Jumala, joka 
ihmeellisellä tavalla olet määrännyt enkelit palvelemaan meitä ihmi-
siä. Minä rukoilen sinua: suo armollisesti, että enkelisi, jotka aina 
ovat sinun jumalallisen majesteettisi luona, myös suojelevat ja varje-
levat minun elämääni täällä maan päällä; sinun Poikasi Jeesuksen 
Kristuksen; meidän Herramme kautta. Aamen. 

6.7. 
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K e s k i v i i k k o  

Pahat enkelit 
Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri 
niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastusta-
kaa häntä lujina uskossa.  1 Piet. 5:8,9. 

On olemassa myös pahoja enkeleitä. Pahat enkelit ovat henkiä, 
jotka alussa luotiin hyviksi ja pyhiksi, mutta luopuivat Jumalasta. He 
ovat sen päämiehen alaisia, joka mainitaan Raamatussa useimmin 
kaikkia pahoja edustavana. Hän on, kuten tiedämme, synnin alkaja 
(1 Joh. 3:8). Pahat enkelit eivät ole pysyneet totuudessa (Joh. 8:44). 
He eivät ole säilyttäneet valta-asemaansa, ensimmäistä ihanaa ase-
maansa, vaan ovat jättäneet asumuksensa, taivaan autuuden. Ja Ju-
mala on heidät hyljännyt iankaikkisesti; hän on pannut heidät pimey-
teen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon 
(Juud. 1:6). Sen tähden he ovat Jumalan vannoutuneita vihollisia. 
Heidän tarkoituksensa on hävittää ja turmella Jumalan töitä. He ovat 
myös meidän, ihmisten, vannoutuneita vihollisia. Ajattele kiusausta 
ja syntiinlankeemusta paratiisissa! Jumala sallii pyhän armoneuvon-
sa mukaan perkeleen ja hänen pahojen henkiensä tulla maan päälle 
ja toimia täällä. Perkeleellä on täällä valtakunta, jota hän hoitaa käyt-
täen suurta voimaa ja runsaasti viekkautta. Hän on tämän maailman 
ruhtinas. Hän hallitsee tämän maailman pimeydessä (Ef. 6:12). Mei-
dän, kristittyjen, on taisteltava tämän pahan vihollisen, näiden paho-
jen vihollisten kanssa. Katso yllä olevaa raamatunlausetta, miten 
Pyhä Henki varoittaa meitä tästä vastustajastamme ja kehottaa meitä 
olemaan raittiit ja valvomaan ja uskossa lujasti vastustamaan tätä 
vihollistamme. Mutta omilla voimillamme emme voi mitään, vaan 
olemme aivan pian hukassa. 

Kristus, väkevä sankari, joka on polkenut rikki perkeleen pään ja 
jonka tämä tuntee, auttaa omiaan, jotka pysyvät hänen sanassaan ja 
ovat sillä varustetut. Näin sielunvihollisen valta raukeaa. Kristitty. 
Pysy siis Kristuksen omana! 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus, sinä suuri perkeleen ja helvetin 
voittaja auta minua, etten olisi lihallisesti varma, vaan aina varuillani 
havaitakseni pahan vihollisen vaanivan silmän, jonka tarkoituksena 
on minut turmella. Auta minua myös avuksi huutamaan sinua ja 
olemaan varustettuna sinun sanallasi, voidakseni näin sinun voimal-
lasi voitollisesti vastustaa pimeyden ruhtinasta ja kaikki suoritettuani 
pysyä pystyssä. Aamen. 

7.7. 
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T o r s t a i  

Ihminen 
Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja he vallit-
koot... koko maan.  1 Moos. 1:26. 

 
Näin lausuttiin Pyhän kolmiykseyden neuvottelussa luomisessa. 

Suuret ovat Herran työt, jotka näemme, ja sangen ihmeelliset. Kui-
tenkin on ihminen kaikista näkyvistä luoduista ylevin, sillä hän on 
luotu maan herraksi. Hänen tulee hallita kaikkea, mitä maan päällä 
on. Vieläpä aurinko, kuu ja tähdet ovat asetetut häntä palvelemaan. 
Ja kuten 1 Mooseksen kirjan 1 ja 2 luvussa sanotaan, on Jumala itse 
aivan erikoisen rakkaasti ja huolellisesti valmistanut ihmisen ruu-
miin ja antanut hänelle myös järjellä varustetun sielun ja tehnyt hä-
nen ruumiinsa ja sielunsa aivan täydellisiksi ja — mikä on enimmän 
— luonut hänet omaksi kuvakseen, siis Jumalan kuvaksi. Tämä jäl-
kimmäinen asia näkyy alussa olevasta lauseesta. Jumalan kuva oli 
siinä, että ihminen oli luotu yhtä vanhurskaaksi ja pyhäksi kuin Ju-
mala ja että hänellä oli korkein tieto, mikä saattaa olla, nimittäin Ju-
malan tuntemus, joka puhtaudessaan aateloi ja kirkasti häntä (Ef. 
4:24; Kol. 3:10). Ihminen on siis ylevin Jumalan luomista näkyvistä 
olennoista. 

Mutta voi meitä! Kuinka onkaan synti häväissyt ruumiimme ja 
sielumme! Ja meissä ollut Jumalan kuva on muuttunut — kynä mel-
kein pysähtyy — perkeleen kuvaksi. Mutta uudestisyntyneessä kristi-
tyssä ilmenevät, joskin heikosti ja epätäydellisesti, Jumalan kuvan 
alkeet ja piirteet. Ja iankaikkisessa elämässä Jumalan kuva uudistuu 
meissä jälleen täydellisenä, taivaallisen täydellisenä. »Minä saan 
nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun 
muotosi katselemisella» (Ps. 17:15). 

Rukoilkaamme. Herra Jumalani! Sinä olet minut korkealle korot-
tanut, mutta minä olen syvälle langennut. Ja sinä olet jälleen käänty-
nyt puoleeni Jeesuksessa Kristuksessa, Vapahtajassani ja jälleen ve-
tänyt minua puoleesi, vieläpä tahdot saattaa minut taivaaseen kaik-
kein korkeimpaan korkeuteen ja täydellisyyteen. Kiitos ja ylistys 
olkoon siitä sinulle, Jumalani. Oi, täytä työsi minussa äläkä jätä mi-
nua, sinä uskollinen Jumala. Aamen. 

8.7. 
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P e r j a n t a i  

Jumala ylläpitää kaiken 
Hän ei ole kaukana yhdestäkään meistä; sillä hänessä me elämme 
ja liikumme ja olemme.  Apt. 17:27,28. 

 

Kun Jumala oli ensin luonut maan ja ihmiset, ei hän vetäytynyt 
lepoon, vaan hän luo ja vaikuttaa edelleen. Hän tekee näin itse laati-
miensa ja luontoon asettamiensa lakien mukaan, mutta silti aina va-
paasta tahdostaan. Lakien mukaan hän toimii meidän tähtemme, 
koska me asumme maassa ja meidän on tehtävä se kaikkineen ala-
maiseksemme. Tähän emme kykenisi, jollei olisi olemassa luonnon-
lakeja. Hän toimii aina oman, vapaan tahtonsa mukaan, sillä hän, 
kaiken Herra, ei ole näiden lakien ala-, vaan yläpuolella. Hän sanoi: 
»Kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä ja hedel-
mäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jos-
sa niiden siemen on». Ja luotuaan eläimet hän sanoi: »olkaa hedel-
mälliset ja lisääntykää», samoin myös luotuaan ihmiset. Auringon, 
kuun ja tähtien tulee erottaa päivää yöstä ja olla merkkeinä osoitta-
massa aikoja, päiviä ja vuosia (1 Moos. 1). Nämä ovat Jumalan sää-
tämät luonnonlait. Mutta näissä ja näiden keskellä on aina sama suu-
ri, vapaa kaiken Herra, joka jatkuvasti luo ja vaikuttaa ja ylläpitää. 
Ei siis vain Aadamin ja Eevan, vaan myös sinun ja minun sopii sa-
noa tänään: »Minä uskon, että Jumala on luonut minut ja kaikki 
olennot, antanut minulle ruumiin ja sielun, silmät, korvat ja kaikki 
jäsenet, järjen ja kaikki aistit ja että hän ne vielä voimassa pitää». 
Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme 
ja liikumme ja olemme. Jumalalta on elämämme ja olemassaolom-
me, hänessä ja hänen voimassaan pysymme pystyssä ja hänestä riip-
puu joka hengenvetomme ja liikkeemme. — Mikä kauhistus onkaan 
sen tähden hänelle, jos me käytämme häneltä saamiamme voimia 
syntiin! Ja miten kärsivällinen Jumala onkaan, kun hän kuitenkin 
kärsii meitä! 

Rukoilkaamme. Sinä suuri Jumala, jonka kaikkivallassa minä ja 
kaikki olennot elävät ja liikkuvat ja ovat. Anna minulle Jeesuksen 
Kristuksen tähden anteeksi syntini, joilla olen syvästi sinua loukan-
nut! Ja anna minulle Pyhä Henkesi, että minä sekä luonnonvaltakun-
nan että hengellisen elämän asioissa sinussa elän ja liikun ja olen. Ja 
ole kärsivällinen heikkoa lastasi kohtaan, kunnes vihdoin saatat mi-
nut iäiseen täydellisyyteen. Aamen. 
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L a u a n t a i  

Jumala huolehtii 
Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä 
huolen.  1 Piet. 5:7. 

 
Jumala ylläpitää tässä maailmassa luomakuntaansa niin kauan 

kuin hän tahtoo. Hän on kaikkialla läsnä luomakunnassaan ja »kan-
taa kaikki voimansa sanalla». Tämä raamatunlause on sanottu Juma-
lan Pojasta meidän Vapahtajastamme, ja se osoittaa hänen jumaluu-
tensa (Hebr. 1:3). Tämän voimassa pitämisen Poika toimittaa yhdes-
sä Isän ja Pyhän Hengen kanssa. Jumalan kaikkivalta ja viisaus kuu-
luu tähän voimassa pitämiseen, tähän taloudesta huolehtimiseen. 
Jumala pitää voimassa myös sinut, huolehtii myös sinusta. Sitä var-
ten hän antaa sinulle vaatteet ja jalkineet, ruuan ja juoman, kodin ja 
konnun, puolison ja lapset, pellon, karjan ja kaiken omaisuuden — 
sitä mukaa kuin ne kutsumuksessasi ovat sinulle tarpeen. Hän lah-
joittaa sinulle runsaasti ja joka päivä ravinnon ja kaikki tämän elä-
män välttämättömät tarpeet. Sen tekee Jumala, hän yksin. Mutta si-
nun tulee tehdä työtä niin kauan kuin voit, sillä »kuka ei tahdo työtä 
tehdä, ei hänen syömänkään pidä» (2 Tess. 3:10). Säännöllisissä 
oloissa Jumala tahtoo elättää sinua työsi kautta. Sinun on käytettävä 
myös ymmärrystäsi. Mutta työsi ja ymmärryksesi turviin et saa jät-
täytyä etkä niihin turvata etkä rakentaa, sillä siten et voi aikaansaada 
mitään, jollei Jumala siunaa sitä, mitä teet ja ajattelet. Vielä vähem-
min saat antaa työtäsi ja ymmärrystäsi synnillisen ahneuden palve-
lukseen. Ja murehtia et saa. Sinä et saa vaivata itseäsi murehtien sitä, 
mitä söisit tai mitä joisit tai mitä pukisit yllesi, sillä Jumala ylläpitää 
sinua ja huolehtii sinusta etkä sinä itse. Ja Jumala on Isäsi Kristuk-
sessa Jeesuksessa. Miten synnillistä onkaan siis tuo murehtiminen! 
Kristitty, Jumalan lapsi, sinä kurja syntinen! Heitä kaikki murheesi 
Jumalalle, sillä hän pitää sinusta huolen. Se on aivan varmaa, sillä 
Pyhä Henki sanoo sen. 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Minä kiitän sinua siitä, 
että lupaat ylläpitää minua ja pitää minusta huolen. Minä kiitän sinua 
siitä, että niin ystävällisesti puhuttelet minua ja käsket minun heittää 
kaikki murheeni sinun päällesi. Anna minulle anteeksi syntinen 
heikkouskoisuuteni! Anna minulle sanasi kautta Pyhä Henkesi, että 
ilomielin ja kokonaan turvaudun sinuun, Jeesuksen Kristuksen kaut-
ta. Aamen. 
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V i i d e s  s u n n u n t a i   

P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

Jumala varjelee omansa 
Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Ps. 91:10. 

Näin Jumala vakuuttaa sinulle, sinä Jumalan lapsi. Ja tohtori 
Luther opettaa sinua Vähässä Katekismuksessaan sen mukaisesti 
uskomaan, että Jumala suojelee sinua kaikissa vaaroissa, varjelee ja 
pelastaa kaikesta pahasta. — Mutta miten asia on? Eikö meitä kui-
tenkin todellisuudessa kohtaa paljon pahaa, monta vaivaa? Eikö 
murheellinen kokemuksemme opeta sitä liiankin selvästi? Ja eikö 
sitä opeta myös Raamattu? Ajattele kertomusta Joosefista! Mutta 
eikö juuri kertomus Joosefista osoita, että Jumala kääntää omiensa 
kaikki asiat, jotka pahalta näyttävät ja myös koskevat heihin kipeästi, 
parhain päin? Joosef itse sanoi vihdoin veljilleen, jotka olivat tuotta-
neet hänelle monet sydänsurut: »Te tosin hankitsitte minua vastaan 
pahaa, mutta Jumala on kääntänyt sen hyväksi, että hän saisi aikaan 
sen, mikä nyt on tapahtunut, ja pitäisi hengissä paljon kansaa» (1 
Moos. 50:20). Samalla tapaa Jumala menettelee sinuun nähden, kos-
ka olet hänen lapsensa. Kaiken, mikä sinua kohtaa, näyttäköönpä 
vaikka kuinka pahalta, täytyy koitua sinulle parhaaksi, vieläpä ian-
kaikkiseksi parhaaksi. Eihän se siis ole mitään pahaa! Eikä sinun tule 
pitää sitä vaivana. Rakas kristitty! Tämä elämä on aivan kuin ei mi-
tään verrattuna iankaikkiseen elämään. Siellä kaikki on oleva peräti 
ihanaa. Ja taivaallinen Isäsi, joka rakastaa sinua hellästi, antaa kyllä 
sinun monasti kohdata täällä sellaista, mikä sinusta näyttää liian ko-
valta. Mutta todellisuudessa se on vain etäisempi, hyvin suunniteltu 
ja varustettu pysähdyspaikka iankaikkisen elämän tiellä, jota pitkin 
Isäsi sinua kuljettaa. Ja hän lievittää ja vaimentaa kaiken niin ystä-
vällisesti ja lohduttaa sinua ja on täynnä laupeutta ja rakkautta. Usko 
sinä vain yllä oleva raamatunlause! Ja »anna tiesi Herran haltuun ja 
turvaa häneen, kyllä hän sen tekee» (Ps. 37:5). 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isäni. Anna minulle oikea 
lapsenmieli, että täydellisesti jättäydyn sinun haltuusi ja lujasti us-
kon, että sinä johdat minua oikein ja teet minulle pelkkää hyvää. Ja 
kun minun täytyy valittaa ja itkeä, niin auta, että luon silmäni sinuun 
ja etsin lohdutusta ja apua sinulta, joka olet minun kaikkein rakkain 
Isäni Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen. 
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M a a n a n t a i  

Armosta, ilman meidän ansiotamme.  
Kiitos Hänelle! 

Minä olen liian halpa kaikkeen siihen armoon ja kaikkeen siihen 
uskollisuuteen, jota sinä olet palvelijallesi osoittanut. 1 Moos. 32:10. 

Näin lausui kantaisä Jaakob. Ja jokaisen kristityn täytyy sanoa 
samoin. Me emme ole ansainneet sitä, mitä Jumala tekee meille. Hän 
tekee meille paljasta hyvää sulasta, isällisestä, jumalallisesta hyvyy-
destään ja laupeudestaan, ilman mitään meidän ansiotamme tahi 
mahdollisuuttamme. Tutkikaamme ja koetelkaamme toki oloamme ja 
elämäämme! Olemmeko ansainneet sen, että Jumala ylläpitää meitä 
ja pitää meistä huolen, hallitsee ja suojelee meitä, vieläpä isällisessä 
uskollisuudessaan rankaisee ja kurittaa meitä ja antaa kaiken palvella 
meitä parhaaksemme niin, että viimein saavutamme sen päämäärän, 
minkä hänen armonsa Kristuksessa asettaa eteemme? Olemmeko 
tämän ansainneet? Emme suinkaan, vaan me olemme ansainneet ai-
van muuta. »Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armah-
taa pelkääväisiänsä» (Ps. 103:13). Hänen armoansa on sekin, että me 
häntä pelkäämme, elämme lapsellisessa jumalanpelossa. Meidän 
omaa syytämme on se, että tämä jumalanpelkomme on niin kurja ja 
viheliäinen taimi. Mutta Jumala pitkittää armonsa osoitusta meille. 
Mihin me sen tähden olemme velvolliset häntä kohtaan? »Kuinka 
minä maksan Herralle kaikki hänen hyvät tekonsa minua kohtaan?» 
(Ps. 116:12). Oi, todellakaan en voi niitä hänelle maksaa. Mutta kiit-
tää minun tulee häntä ja ylistää ja palvella ja olla hänelle kuuliainen. 
Eikö totta? Tähän olemme toki velvoitetut Jumalaa kohtaan. Meidän 
kiitoksemme ja ylistyksemme, palvelemisemme ja kuuliaisuutemme 
on kyllä kehnoa ja vähäpätöistä verrattuna Jumalan hyviin tekoihin. 
Mutta taivaallinen Isämme hyväksyy kuitenkin sydämemme heikon 
lyönnin häntä kohtaan, meidän heikon, lapsellisen kiitos- ja ylistys-
sopertelumme. Hän sallii Kristuksen täyteyden korvata meidän puu-
toksemme. Ylistetty olkoon Jumala! 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Sinulta 
saan herkeämättä ja aivan ylen määrin kaikkea hyvää, ja sinä varjelet 
minua armollisesti joka päivä kaikesta pahasta. Minä pyydän, että 
Henkesi kautta antaisit minun oikeassa uskossa tuntea tämän kaiken, 
jotta kiittäisin ja ylistäisin sinua hellästä hyvyydestäsi ja laupeudes-
tasi täällä ajassa ja siellä iankaikkisesti Jeesuksen Kristuksen, sinun 
rakkaan Poikasi, meidän Herramme kautta. Aamen. 
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T i i s t a i  

Jeesuksen Kristuksen nimi 
Ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta 
nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.   Apt. 4:12. 

Tämä nimi on Jeesus Kristus. Ei yhdessäkään toisessa ole pelas-
tusta. Ei yksikään voi pelastua muuten kuin Jeesuksen Kristuksen 
kautta. Valhetta, sieluja tuhoavaa valhetta on se, jota nyt levitetään 
niin monesta saarnatuolista ja jota julistavat niin monet »evanke-
liumin palvelijat», että muka Jeesus Kristus ei olisi ainoa pelastaja, 
vaan yksi monien joukossa ja ettei kristillinen usko olisi ainoa oikea, 
vaan ainoastaan jonkin verran täydellisempi kuin muut! Olkoon tässä 
lujasti ja selkeästi todistettu Raamatulla, ettei yhdessäkään toisessa 
ole pelastusta ja ettei myöskään ole muuta nimeä ihmisille annettu, 
jossa meidän pitäisi pelastuman, kuin yksistään nimi Jeesus Kristus. 
Jeesus merkitsee vapahtaja. Ja tämä nimi on annettu hänelle sen täh-
den kun hän on kaikkien ihmisten ainoa vapahtaja ja pelastaja (Matt. 
1:21). Ja Kristus eli Messias merkitsee voideltu. Vanhan Testamen-
tin aikana voideltiin Israelin kuninkaat ja ylimmäiset papit ja myös 
profeetat, kun heidät asetettiin virkaansa. Tämä nimi Kristus on an-
nettu hänelle sen tähden, kun Jumala on asettanut hänet meidän ai-
noaksi pelastajaksemme, oikeaksi profeetaksemme, ylimmäiseksi 
papiksemme ja kuninkaaksemme (Ps. 2:6). Ja hän on voideltu mää-
rättömästi Pyhällä Hengellä (Ps. 45:8; Apt. 10:38). Etsikäämme aina 
Jeesusta Kristusta, oppikaamme aina ja yhä paremmin tuntemaan 
Jeesusta Kristusta, uskokaamme aina häneen ja todistakaamme hä-
nestä muille ja kaikille ihmisille. Ei ole pelastusta yhdessäkään toi-
sessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa 
meidän pitäisi pelastuman. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus Kristus. Sinä olet kaikkien ihmis-
ten ainoa Vapahtaja, ja yksin Sinussa on pelastus. Auta minua, että 
uskon sinuun ja riipun sinussa ettei minua saa sinusta irrotetuksi se 
suuri ja mahtava valhe, jota sinun ja minun vastustajani, sielunvihol-
linen, levittää maan päällä. Sinä ainoa Pelastaja, pelasta minut uskon 
kautta sinuun! Aamen. 
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K e s k i v i i k k o  

Jeesus Kristus on tosi Jumala 
Tämä on totinen Jumala.  1 Joh. 5:20. 

Kuka on tämä Jeesus Kristus, josta me puhumme? Raamattu sa-
noo: »Tämä on totinen Jumala». Se sanoo: »hän on yli kaiken, Juma-
la, ylistetty iankaikkisesti, aamen!» (Room. 9:5). Ja se sanoo, että 
hän on »Herra, meidän vanhurskautemme» (Jer. 23:6). Sen tähden 
Tuomas sanoi ylösnousseelle Vapahtajalle: »Minun Herrani ja mi-
nun Jumalani» (Joh. 20:28). Raamattu sanoo, että hän on Isän aino-
kainen, iankaikkinen Poika, Pyhän kolmiykseyden toinen persoona. 
Isä sanoo hänelle: »Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut 
synnytin» (Ps. 2:7). Hän itse todistaa ja sanoo: »Niin on Jumala maa-
ilmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa» (Joh. 3:16). 
Pyhä Henki sanoo: »Hän (Jumala) ei säästänyt omaa Poikaansakaan» 
(Room. 8:32). Jeesus Kristus on »Sana», joka oli alussa ja oli Juma-
lan tykönä ja oli Jumala ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä 
(Joh. 1:1–3). Hän on kaikkivaltias, kaikkitietävä, kaikkialla läsnä 
oleva (Matt. 28:18; Joh. 21:17; Matt. 28:20). Hän kantaa »kaikki 
voimansa sanalla» (Hebr. 1:3). Hän antaa anteeksi synnit, hän pitää 
tuomion (Matt. 9:6; Joh. 5:27). »Kumartakoot häntä kaikki Jumalan 
enkelit» (Hebr. 1:6). Kaikkien tulee kunnioittaa Poikaa, niin kuin he 
kunnioittavat Isää (Joh. 5:23). — Tässä ihmiset eroavat toisistaan. 
Joka ei usko Raamattua, että Jeesus Kristus on tosi Jumala, Isästä 
iankaikkisuudessa syntynyt, hän ei voi Kristukseen uskoa. Tämä on 
kaikkien ihmeitten ihme; ihmiseksi tullut Jumala, Jeesus Kristus. 
Tähän ei liha eikä veri voi yhtyä. Miten me tulemme tähän uskoon? 
Miten me pysymme tässä uskossa? Meidän täytyy katsella Jeesuksen 
Kristuksen kirkkautta, katsella aina uudelleen, kirkkautta sellaista, 
kuin ainokaisella Pojalla on Isältä, täynnä armoa ja totuutta, katsella 
sitä Raamatun sanasta. Siten Henki vaikuttaa uskon. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus, sinä tosi Jumala ja ihminen, sinä 
Jumalan Poika ja Marian Poika. Anna minulle Pyhä Henkesi, että 
Raamatun sanasta näkisin sinun kirkkautesi, niin kuin opetuslapsesi 
sitä katselivat valaistuin silmin ja uskoisin sinuun, niin kuin opetus-
lapsesi sinuun uskoivat ja minäkin näin kuuluisin niiden autuaaseen 
joukkoon, jotka saavat iankaikkisen elämän uskon kautta sinuun. 
Aamen. 

14.7. 
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T o r s t a i  

Jeesus Kristus on tosi ihminen 
Ja sana tuli lihaksi.  Joh. 1:14. 

Sana, iankaikkinen sana on tullut lihaksi. Isän ainosyntyinen 
Poika on tullut Marian pojaksi. Jumala on tullut ihmiseksi. Tämä 
Poika on Jeesus Kristus. Jeesus Kristus on tosi Jumala, Isästä ian-
kaikkisuudessa syntynyt ja myös tosi ihminen, syntynyt neitsyt Ma-
riasta. Hän on tosi ihminen. Hänellä ei ollut valeruumista eikä hän 
ollut vain väliaikaisesti pukeutunut ihmiseksi, kuten ilmestyessään 
Vanhan Testamentin aikana, vaan hän tuli todelliseksi ihmiseksi. 
Sangen usein hän kutsui itseään »Ihmisen Pojaksi» (Joh. 3:14). Pyhä 
Henki kutsuu häntä nimellä: »ihminen Kristus Jeesus» (1 Tim. 2:5). 
Jeesuksella on todellinen ruumis. Ylösnousemisensa jälkeen hän sa-
noi opetuslapsilleen: »Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, 
että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa sillä ei hen-
gellä ole lihaa eikä luita niin kuin näette minulla olevan» (Luuk. 
24:39). Hänellä on todellinen ihmissielu. Getsemanen puutarhassa 
hän sanoi: »Minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti» 
(Matt. 26:38). Hän tuli ja meni, nukkui ja valvoi, hänen oli nälkä ja 
jano, hän oli murheellinen ja iloinen, vieläpä hän kuoli ja tuli jälleen 
eläväksi. Viimeisenä päivänä hän, Ihmisen Poika, on tuleva kirk-
kaudessaan (Matt. 25:31). Hän oli, hän on ja hän pysyy tosi ihmise-
nä. Hän, ihminen Kristus Jeesus, joka myös on taivaan Jumala ja 
Herra, on toinen Aadam, tuo toinen ihminen, joka tuo meille jälleen 
kaiken, minkä olemme kadottaneet ensimmäisen Aadamin, ensim-
mäisen ihmisen lankeemuksessa, nimittäin vanhurskauden, elämän ja 
iäisen autuuden. Persoonansa ja virkansa puolesta hän on välittäjä, 
ainoa välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä (1 Tim. 2:5). Tunne hänet 
sellaisena ja pidä hänet sellaisena tosi uskossa! 

Rukoilkaamme. Oi sinä suuri Jumala, iankaikkisen Isän iankaik-
kinen Poika. Minä ylistän sinua siitä, että käsittämättömässä rakkau-
dessasi olet armahtanut meitä ja tullut tosi ihmiseksi ja välittäjäk-
semme toisena Aadamina ja ihmissuvun kantaisänä sovittaaksesi 
meidät Jumalan kanssa ja tehdäksesi meidät vanhurskaiksi ja autu-
aiksi! Suo armosi, että tunnen sinut ja uskon sinuun pyhässä ihmi-
syydessäsi ja että minulla näin on armollinen Jumala ja perin ian-
kaikkisen autuuden. Aamen. 

15.7. 
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P e r j a n t a i  

Hän on Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa: 
Vapahtaja 

Mutta pelko oli vallannut heidät, ja he ihmettelivät sanoen toisil-
leen: »Kuka onkaan tämä.»  Luuk. 8:25. 

Pyhä pelko ja ihmettely täyttää meidät katsellessamme Jeesusta 
Jumalan sanan valossa. Ja me olemme pakotetut sanomaan opetus-
lasten kanssa: »Kuka onkaan tämä?» Me näemme Herrassa Jeesuk-
sessa kaksi täydellisesti erilaista luontoa: luomattoman, iankaikki-
sen, jumalallisen luonnon ja luodun, ajallisen, inhimillisen luonnon. 
Jumalan iankaikkinen Poika on ajan täyttyessä ottanut itseensä inhi-
millisen luonnon: todellinen Jumala tuli todelliseksi ihmiseksi. Inhi-
millinen luonto on nyt Jumalan Pojan oma luonto. Jeesus Kristus on 
Jumala ja ihminen samassa persoonassa. Ja näin kumpikin luonto on 
osallinen toisen luonnon ominaisuuksista, mutta on silti säilyttänyt 
oman luontonsa erikoisen laadun. Näiden molempien luontojen näin 
yhdistyessä samassa persoonassa Jumalan iankaikkinen Poika on 
syntynyt noin 2000 vuotta sitten (Gal. 4:4,5); hän, tosi Jumala, kirk-
kauden Herra, elämän ruhtinas on vuodattanut verensä, on ristiin-
naulittu, surmattu (1 Joh. 1:7; Apt. 20:28; 1 Kor. 2:8; Apt. 3:15). Ja 
hänellä, Ihmisen Pojalla on kaikki jumalallinen majesteetti: hän on 
kaikkivaltias, kaikkitietävä, kaikkialla läsnä oleva, hänellä on voima 
eläväksi tehdä, valta antaa syntejä anteeksi ja tuomita, ja häntä on 
kumarrettava (Matt. 28:18; Joh. 21:17; Matt. 28:20; Joh. 5:26,27; 
Hebr. 1:6; Joh. 5:23). Ja tällainen — tosi Jumala ja ihminen samassa 
persoonassa — Jeesuksen Kristuksen täytyi olla, koska hän oli oleva 
meidän Lunastajamme. Ihminen hänen täytyi olla voidakseen kaikki-
en ihmisten sijaisena täyttää Jumalan lain, kärsiä ja kuolla; Jumala 
hänen täytyi olla voidakseen kaikkien ihmisten sijaisena lepyttää 
Jumalan vihan ja voittaa synnin, kuoleman ja perkeleen. — Mieti 
tätä, kristitty ja rukoile häntä, jonka nimi on »ihmeellinen». 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus Kristus, sinä olet ihmeellinen, 
niinpä se ihmeellinen, jonka profeetat ovat luvanneet. Ei mikään ih-
misjärki voi sinua käsittää. Mutta valaise sanallasi sydäntäni ja suo 
kuvasi painua sieluuni evankeliumisi kautta. Kirkasta itsesi sydä-
messäni ja sielussani Pyhällä Hengelläsi, että uskoisin sinuun, joka 
olet tosi Jumala ja ihminen ja ainoa, rakastettu Lunastajani ja Autu-
aaksitekijäni, ylistetty iankaikkisesti. Aamen. 

16.7. 
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L a u a n t a i  

Ainoa profeetta 
Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herät-
tää sinulle profeetan, minun kaltaiseni; häntä kuulkaa. 5 Moos. 18:15. 

Herramme Jeesuksen virkaan kuuluu meidän lunastamisemme ja 
autuaaksi tekemisemme. Sitä varten Isä on hänet lähettänyt. Tähän 
virkaan Isä on hänet asettanut. Sen tähden hän on voideltu, Messias, 
Kristus. Sellaisena hän on ensiksi meidän profeettamme, meidän 
saarnaajamme. Hän on se suuri profeetta, jonka tulemista Mooses 
yllä olevin sanoin ennusti Israelin kansalle. Hän on tuo ainoa pro-
feetta, joka ilmoittaa, julistaa ja saarnaa meille Jumalan neuvon ja 
tahdon meidän lunastuksestamme ja autuudestamme. Ei ole olemas-
sa toista profeettaa, joka voisi sen tehdä. Sillä »ei kukaan ole Juma-
laa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on 
hänet ilmoittanut» (Joh. 1:18). Hänestä Isä lausuu: »Tämä on minun 
rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä» (Matt. 
17:5). Mutta miten hän toimittaa tätä profeetallista virkaansa? Kun 
hän vaelsi maan päällä, osoitti hän olevansa Jumalan Poika, Lunasta-
ja ja Autuaaksitekijä sanoin ja teoin, nimittäin tekemällä suuria ih-
meitä ja tunnusmerkkejä. Sitten hän antoi opetuslastensa ja apostoli-
ensa saarnata ja kirjoittaa hänen sanansa Pyhän Hengen vaikutukses-
ta. Ja tätä kirjoitettua sanaa, hänen sanaansa, on jatkuvasti julistetta-
va maan päällä. Ja hän lausuu palvelijoilleen, jotka julistavat tätä 
hänen sanaansa: »Joka kuulee teitä, se kuulee minua, ja joka hylkää 
teidät, hylkää minut; mutta joka minut hylkää, hylkää hänet, joka on 
minut lähettänyt» (Luuk. 10:16). Näin hän, yksin hän on yhäti pro-
feetta ja saarnaaja. Vieläpä Vanhan Testamentin aikana hän oli tuo 
profeetta, hän, Jumalan Poika, joka oli tuleva ihmiseksi, sillä profee-
tat, jotka ovat aikanaan ennustaneet tulevasta armosta, ovat sen teh-
neet »heissä olleen Kristuksen Hengen kautta» (1 Piet. 1:11). Kristit-
ty! Jeesus Kristus on ainoa profeettasi ja saarnaajasi. Älä kuule ke-
tään muuta! Älä suostu kehenkään muuhun! Kuule vain hänen sa-
naansa äläkä mitään muuta! 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Auta minua, köyhää syntistä, etten 
autuuteeni kuuluvissa asioissa kuulisi ketään, olkoonpa hän kuka 
tahansa tai tulkoon hän mistä tahansa — kuin yksin sinua. Sinä olet 
taivaasta tullut profeetta. Sinun sanasi on virheetöntä totuutta. Oi 
Jeesus suo, että siinä riippuisin, siihen luottaisin elämässä ja kuole-
massa! Aamen. 

17.7. 
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K u u d e s  s u n n u n t a i   

P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

Oikea ylimmäinen pappi 
Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahra-
ton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut.   Hebr. 7:26. 

Jumalan kirkon ylimmäisellä papilla Vanhassa Testamentissa oli 
kolme tehtävää: ensiksi hänen tuli katsoa, että kansa piti Jumalan 
lain, toiseksi hänen tuli uhrata kansan syntien edestä ja kolmanneksi 
hänen tuli rukoilla kansan puolesta. Tämä kaikki oli kuitenkin epä-
täydellistä. Ylimmäinen pappi ei ensinnäkään voinut itse pitää Juma-
lan lakia. Toiseksi hänen täytyi sen tähden uhrata myös itsensä täh-
den. Ja mitä hän uhrasi? Eläimiä. Ja kolmanneksi: hän tarvitsi itsekin 
esirukouksia. Vanhan Testamentin ylimmäisen papin virka olikin 
vain varjo ja esikuva todellisesta, oikeasta ylimmäisestä papista ja 
hänen virastaan. Kristus on meidän oikea, ainoa ylimmäinen pap-
pimme. Hän on pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita 
korkeammaksi tullut. Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopii-
kin. Ensiksi hän näkee, että me emme voi pitää Jumalan lakia. Sen 
tähden hän piti sen meidän puolestamme. »Kun aika oli täytetty, lä-
hetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, 
lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan» (Gal. 
4:4,5). Toiseksi hän uhrasi meidän syntiemme edestä — mitä? — 
Itsensä. Kristus »itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin-
puuhun» (1 Piet. 2:24). »Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois 
maailman synnin» (Joh. 1:29). »Tämän hän teki kerta kaikkiaan uh-
ratessaan itsensä» (Hebr. 7:27). Näin on kaikki täytetty. Kolmannek-
si hän edustaa meitä jatkuvasti taivaallisen Isänsä tykönä rukoillen 
meidän puolestamme ja vedoten toimittamaansa sovitukseen. »Jos 
joku syntiä tekee, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kris-
tus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä 
ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien (1 Joh. 2:1,2). 
Kristitty, turvaudu tähän ylimmäiseen pappiisi! 

Rukoilkaamme. Rakas Vapahtajani ja ainoa Ylimmäinen pappi-
ni! Miten laupias sinä oletkaan! Sinä olet täyttänyt Jumalan raskaan 
lain minun puolestani. Sinä olet uhrannut itsesi minun puolestani. 
Sinä rukoilet joka aika minun puolestani. Sinuun, yksin sinuun tah-
don luottaa. Sinä olet pelastava minut iankaikkiseen elämään. Aa-
men. 

18.7. 
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M a a n a n t a i  

Voimanvaltakunnan kuningas 
Minä olen kuningas.  Joh. 18:37. 

Näin lausuu Herra Jeesus. Ja hän on totisesti kuningas. Hän on 
sellainen kuningas, jonka kaltainen ei ole kukaan muu kuningas. Jo-
kainen majesteetti maan päällä on vain hänen majesteettinsa heikko, 
vähäpätöinen ja halveksittava varjo. Hänen majesteettinsa on juma-
lallinen, sillä »hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti», 
ihmisruumissa (Kol. 2:9). Näin hän on kaiken kuningas sekä juma-
luuden että ihmisyyden puolesta. Hänen valtakuntansa ja valtansa 
ulottuu yli taivaan ja maan ja helvetin. Taivas on hänen istuimensa, 
maa hänen jalkojensa astinlauta ja helvetti hänen valtakuntansa van-
kila. »Hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, 
näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, 
hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja 
hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa» (Kol. 
1:16,17). »Hän kantaa kaikki voimansa sanalla» (Hebr. 1:3). Hän 
hallitsee ja vallitsee kaikkea. Kaikki ovat hänelle alamaiset. Hänen 
kädessään ovat pienet ja suuret, nykyiset ja tulevaiset, kuolema ja 
elämä ja kaikki, ja hän ohjaa ne neuvonsa mukaan jumalallisella 
kaikkivallallaan ja -viisaudellaan. Mikä kuningas tämä onkaan! Nyt 
emme vielä näe, että kaikki ovat näin hänelle alamaiset. Nyt hän sal-
lii vielä itseänsä halveksittavan ja pilkattavan. Mutta mitä on tämä 
nykyhetki? Pieni silmänräpäys. Pian ja iankaikkisesti on käyvä ilmi, 
että hän on kuningas. — Oi kristitty! Tämä kuningas on sinun Va-
pahtajasi, sinun rakas, uskollinen, laupias Vapahtajasi, joka rakastaa 
sinua sanomattomasti ja enemmän kuin voit ajatellakaan. Kuinka 
turvallista ja autuasta sinun onkaan olla, hänen kädessään! Jättäydy 
kokonaan ruumiinesi ja sieluinesi hänen käteensä! — Yllä oleva esi-
tys tarkoittaa Jeesuksen Kristuksen voimanvaltakuntaa. 

Rukoilkaamme. Kaikkivaltias Herra Jeesus, sinä kaiken Kunin-
gas ja Herra, joka kerran näyttäydyt vihollisillesi suurena ja kauhis-
tavana. Minä kiitän sinua siitä, että sinä olet minun Jeesukseni, mi-
nun rakas Vapahtajani! Katso, minä jättäydyn sinun vahvojen käsiesi 
varaan ajassa ja iankaikkisuudessa. Ja minä tiedän, että ne ottavat 
minut vastaan, ja niin olen hyvässä turvassa. Aamen. 

19.7. 
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T i i s t a i  

Armonvaltakunnan kuningas 
Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena.  Matt. 21:5. 

Jeesus Kristus, tuo suuri kuningas, jonka valtakunnalla ja vallal-
la ei ole rajoja eikä määrää ja joka on oleva kauhistuttava vihollisil-
leen, tulee sinulle hiljaisena. Sinulle? Kenelle? Sinulle, joka otat 
hänet vastaan omana Vapahtajanasi ja mielelläsi tahdot hänen kaut-
taan pelastua. — Salli sanoa itsellesi eräs asia! Jeesuksella Kristuk-
sella on täällä maan päällä valtakunta, erikoinen valtakunta, joka on 
alati pieni ja vähäpätöinen. Tähän valtakuntaan kuuluvat kaikki ne 
kurjat syntiset ja tämä valtakunta on niiden kurjien syntisten koko-
naisuus ja joukko, jotka uskovat Kristukseen omana Vapahtajanaan 
ja turvaavat häneen. Tätä valtakuntaa kutsutaan armonvaltakunnaksi. 
Tässä valtakunnassa hän hallitsee armollaan, suurella, puhtaalla, mit-
taamattomalla armollaan. Jokaista yksilöä, joka kuuluu tähän valta-
kuntaan, hän, tuo suuri, kaikkivaltias kuningas, ympäröi tällä ihmeel-
lisellä armollaan. Tässä valtakunnassa hän antaa anteeksi joka päivä 
ja runsain määrin kaikki synnit. Tämän valtakunnan kansalaisia hän 
suojelee, ohjaa, taluttaa, johtaa ja hallitsee siten, että he kaikista per-
keleen, maailman ja lihan kiusauksista huolimatta pysyvät hänen 
ominaan ja vihdoin pelastuvat. Ja millä havaittavalla välikappaleella 
hän hallitsee tätä valtakuntaa, tätä armonvaltakuntaa? Yksinomaan 
sanallaan. Ei millään muulla. Mutta tässä sanassa hänen Pyhä Hen-
kensä on läsnä ja toimivana ja voimallisena. Ei pidä kenenkään yrit-
tää hallita tämän valtakunnan kansalaisia millään muulla kuin Kris-
tuksen sanalla. Eikä tässä valtakunnassa yleensä kenenkään pidä yrit-
tää hallita toisia. Kristus yksin on tämän valtakunnan kuningas. Hil-
jainen kuningas hän on, hiljainen kurjia viheliäisiä syntisiä kohtaan. 
Mutta heitä hän myös tahtoo vetää pois synnistä sanallaan ja Pyhällä 
Hengellään ja hallita sisäisesti, niin että he häntä palvelevat. Rakas 
kristitty! Iloitse ja kiitä Jumalaa siitä, että hän on tuonut sinut tähän 
armonvaltakuntaan! 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus Kristus, sinä sävyisä kuningas. Mi-
nä kiitän sinua siitä, että olet tuonut minutkin, kurjan syntisen sinun 
rakkaaseen armonvaltakuntaasi, jossa sinä ympäröit omiasi suurella 
laupeudella ja johdat autuuteen. Rakas Herra Jeesus. Anna minun 
pysyä tässä valtakunnassa viimeiseen hengenvetooni asti! Aamen. 

20.7. 
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K e s k i v i i k k o  

Kunnianvaltakunnan kuningas 
Herra on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta ja pelastava minut 
taivaalliseen valtakuntaansa.  2 Tim. 4:18. 

 

Jeesuksella Kristuksella, voimanvaltakunnan ja armonvaltakun-
nan kuninkaalla, on myös erikoinen taivaallinen valtakunta, joka on 
valmistettu meille, jotka täällä maan päällä olemme hänen omiaan. 
Tähän taivaalliseen valtakuntaan tulevat siis ne, jotka täällä maan 
päällä ovat armonvaltakunnassa. He tulevat sinne kuolemansa jäl-
keen. Tätä valtakuntaa kutsutaan kunnianvaltakunnaksi. Siellä on 
näet pelkkää kunniaa ja kirkkautta. Siellä olemme kokonaan vapaat 
ja irti kaikesta, mitä täällä olemme kutsuneet pahaksi. Siellä on kaik-
kein täydellisimmin toteutunut tuo rukous: »Päästä meidät pahasta». 
Siellä kunnia ja kirkkaus seuraavat aina toinen toistaan aavistamat-
tomassa runsaudessa. Siellä saamme aina nauttia täysin siemauksin 
kaikista taivaan lahjoista, mutta siellä ei koskaan tule kyllästymistä. 
Siellä tulee — puhumme yhä inhimillisesti — uudelleen nälkä, joka 
aina runsain määrin tyydytetään. Ja niin on oleva halki iankaikki-
suuksien. Se on oikea isänmaamme, jonne Vapahtajamme on verel-
lään avannut meille pääsyn. Siellä on oikea elämä, jonka Vapahta-
jamme on lahjoittanut meille armosta. Sinne pyrkiköön sydämemme 
ja mielemme! Kuka välittäisi vielä matkan vaivoista, kun päämäärä 
on sellainen! Ja Vapahtajamme on luvannut, Kuninkaamme on anta-
nut lupauksensa, että hän vie meidät sinne. Älä epäile, vaan sano: 
»Herra on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta ja pelastava minut 
taivaalliseen valtakuntaansa». Oi, kuninkaasi ei ole kitsas sinua koh-
taan. Täällä hän siunaa sinua armonsa runsaudella, siellä kirkkauten-
sa runsaudella. Pysy hänen omanaan! 

 

Rukoilkaamme. Sinä suuri, rikas, armollinen, ylen määrin anteli-
as Kuningas, Herrani Jeesus Kristus. Anna minulle koko armosi ja 
kirkkautesi! Minä en voi sitä käsittää, mutta sinä lupaat sen. Anna se 
minulle, oi Herrani ja Vapahtajani! Aamen. 

21.7. 
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T o r s t a i  

Kristuksen alennus 
Hän nöyryytti itsensä.  Fil. 2:8. 

Jeesuksella Kristuksella oli »Jumalan muoto». Hänen inhimilli-
nen luontonsa oli persoonallisesti yhdistynyt jumaluuteen ja sen täh-
den sillä oli kaikki jumalallinen valtasuuruus. Mutta kuitenkaan »hän 
ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen». Tämän inhimillisen 
luontonsa osaksi tullutta valtasuuruutta Herra Jeesus ei käyttänyt 
eikä pitänyt siitä kiinni niin lujasti kuin pidetään kiinni saaliista, 
vaan »hän tyhjensi itsensä». Hän ei komeillut jumalallisella val-
tasuuruudellaan, vaan luopui sen alituisesta ja täydellisestä käyttä-
misestä. Hän »otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet 
havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen». Tämän näemme 
Raamatusta. Hän oli pieni, heikko lapsi. Hän kasvoi, oli vanhemmil-
leen kuuliainen, oppi, teki työtä, söi ja joi, valvoi ja nukkui, oli vä-
synyt, murheellinen ja iloinen sekä liikkui paikasta toiseen. Hän oli 
Isänsä tahdolle, joka näin oli määrännyt, »kuuliainen kuolemaan asti, 
hamaan ristin kuolemaan asti» (Fil. 2:5–8). Näin syvästi hän nöy-
ryytti itsensä. Tätä kutsutaan Jeesuksen Kristuksen alennuksen tilak-
si. Sitä kesti hänen sikiämisestään aina hänen hautaamiseensa asti. 
Tässä alennuksen tilassa hän ei käyttänyt — mitä hänen inhimilli-
seen luontoonsa tulee — tämän osaksi tullutta jumalallista valtaa. 
Vain silloin, kun hän teki jumalallisia töitä, ihmeitä, tai kun hän pu-
hui jumalallisen majesteetin sanoja, hän antoi tämän jumalallisen 
valtasuuruuden näkyä. Miksi Jeesus Kristus on nöyryyttänyt itsensä 
näin syvästi? — Meidän edustajanamme lunastaakseen meidät kuu-
liaisuudellaan ja vihdoin katkeralla kärsimisellään ja kuolemallaan. 
Kuinka hän olisi voinut tehdä tämän, jos hän olisi aina ja täydellises-
ti käyttänyt jumalallista kirkkauttaan? Kristitty, katsele häntä hänen 
syvässä alennuksessaan ja ole hänelle siitä sydämestäsi kiitollinen!  

 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus Kristus, sinä kallis, taivaallinen 
Vapahtaja! Minä kiitän sinua siitä, että olet myös minun tähteni niin 
syvästi itsesi nöyryyttänyt, että olet kaikessa tullut samanlaiseksi 
kuin minä, kurja kadotettu ja tuomittu syntinen, syntiä lukuun otta-
matta. Sytytä sen voimalla uskoni ja rakkauteni sinuun ja suo minun 
vihdoin nähdä kirkkautesi iäisessä taivaan kirkkaudessa. Aamen. 

22.7. 
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P e r j a n t a i  

Kristuksen korotus 
Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut.  Fil. 2:9. 

Jumala on nostanut Herramme Kristuksen kuuliaisesta alennusti-
lasta ja korottanut kaikkein korkeimpaan korkeuteen ja kunniaan. 
Kristus käyttää nyt kokonaan, alituisesti ja täydellisesti inhimillisen-
kin luontonsa puolesta sen osaksi tullutta jumalallista valtaa. Jumala 
on antanut Ihmisen Pojalle, Jeesukselle Kristukselle nimen, kaikkia 
nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeen pitää notkistuman kaikkien 
polvien, jotka ovat taivaissa ja maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen 
kielen pitää Isän Jumalan kunniaksi tunnustaman, että Jeesus Kristus 
on Herra. Onneksi olkoon sille, joka tekee tämän mielellään, täällä 
uskossa, siellä autuaallisessa näkemisessä! Mutta voi sitä, joka ei 
tahdo sitä täällä tehdä, koska on epäuskoinen! Hänen täytyy tehdä se 
kerran suuresti vavisten ja tuskasta huutaen. Yllämainittua tilaa kut-
sutaan Jeesuksen Kristuksen korotuksen tilaksi. Tämä alkoi silloin, 
kun Herra Jeesus tuli haudassa eläväksi ja riemuiten astui alas hel-
vettiin ja sitten kuolleista nousseena ilmestyi opetuslapsilleen, astui 
ylös taivaisiin ja istuutui Jumalan, kaikkivaltiaan Isän oikealle puo-
lelle. Tässä korotuksen tilassa koko maailma on näkevä hänet, kun 
hän tulee takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Tässä korotuksen 
tilassa hän pysyy iankaikkisesti. Tunne, kristitty, Vapahtajasi, sinun 
rakas ja sinua sydämellisesti rakastava Vapahtajasi, tässä hänen ko-
rotuksen tilassaan. Iloitse ja riemuitse! Kuka tai mikä voi sinua va-
hingoittaa tai ryöstää autuutesi, kun Vapahtajasi on korotettu kaiken 
yli ja ympäröi, suojelee ja varjelee sinua suurella, jumalallisella val-
lallaan? 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus Kristus, Vapahtajani, minä notkis-
tan iloiten polveni Sinun nimeesi, minä tunnustan riemuiten Isäsi 
kunniaksi, että sinä olet Herrani, joka olet alentunut ja korotettu mi-
nun autuudekseni. Minä annan itseni sinun käsiisi, jotka olivat mi-
nun tähteni ristiin kiinnitetyt, mutta joissa nyt on kaikki jumalallinen 
valta. Oi Herra Jeesus, minun suloinen Vapahtajani, yksin sinuun 
minä luotan ja toivon, ota minut luoksesi taivaaseen! Aamen. 

23.7. 
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L a u a n t a i  

Kristuksen helvettiin astumus 
Kristus kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa 
hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka 
muinoin eivät olleet kuuliaiset.  1 Piet. 3:18–20. 

»Kristus kuoletettiin lihassa». Mitä tulee hänen lihaansa, hänen 
inhimilliseen luontoonsa ja hänen maanpäälliseen vaellukseensa, on 
hän kuoletettu, »mutta eläväksi tehty hengessä». Mitä tulee hänen 
henkeensä, hänen jumalalliseen luontoonsa ja tämän hengen mää-
räämään elämäänsä, on hän tehty eläväksi. Niin on siis kuoletettu 
ihminen Jeesus eläväksi tehty kolmantena päivänä, niin että hän nyt 
on jumalallisessa kirkkaudessa. Ja tässä jumalallisessa kirkkaudes-
saan on kuoletettu, mutta eläväksi tehty ihminen Jeesus Kristus 
mennyt ja saarnannut vankeudessa oleville hengille, jotka eivät mui-
noin olleet kuuliaiset. Tuo vankeus on helvetti. Siellä ovat uskotto-
mien henget. Heille jumalallisessa kirkkaudessa elävä Jeesus Kristus 
on saarnannut. Mitä hän on heille saarnannut? Voittoaan. Voittoaan 
hän on saarnannut myös perkeleille. »Hän riisui aseet hallituksilta ja 
valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hä-
nen kauttaan riemuvoiton» (Kol. 2:15). Kristuksen helvettiin astumi-
nen oli riemuvoittokulkue ja hänen saarnansa siellä voittohuuto. 
Helvetin oli saatava tietää, että hän on sen voittanut perin pohjin. 
Tämä oli korotetun Kristuksen ensimmäinen tehtävä. Koska helve-
tissä on henkiä, joille Kristus julisti voittonsa, on niitä myös taivaas-
sa. Heidänkin tietoonsa tuli hänen voittonsa. Edelliset ulvoivat, jäl-
kimmäiset riemuitsivat. Riemuitkaamme me täällä maan päällä Va-
pahtajamme voitosta ja korotuksesta ja siitä, että me kuulumme 
»täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien» joukkoon (Hebr. 
12:23) ja yhtykäämme samaan riemuun heidän kanssaan, kun maal-
linen vaelluksemme päättyy. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus, sinä korotettu Vapahtaja, joka olet 
näyttäytynyt eläville ja kuolleille. Auta meitä, jotka elämme tässä 
armonajassa, ottamaan todistuksesi vastaan tosi uskossa, jottemme 
viime hetkemme lyödessä joutuisi levottomina itkemään, vaan me-
nisimme riemuiten rauhaan; sinä, joka olit kuollut ja elät halki ian-
kaikkisuuksien. Aamen. 

24.7. 
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S e i t s e m ä s  s u n n u n t a i   

P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

Yksi pyhä kristillinen kirkko 
Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omai-
suuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kut-
sunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa.  1 Piet. 2:9. 

Täällä maan päällä on olemassa suku eli kansa, joka on koottu 
kaikista maailman kielistä. Se on Jumalan valittu suku. Sen jäsenet 
ovat pelkkiä hengellisiä kuninkaita ja pappeja, jotka hallitsevat per-
kelettä, maailmaa ja syntiä ja uhraavat itsensä Jumalalle. Se on pyhä 
kansa, sillä sen omana on Jumalan edessä kelpaava vanhurskaus ja 
se palvelee Jumalaa pyhillä töillä. Se on omaisuuskansa, Jumalan 
oma kansa, jonka Jumala on ottanut ikuiseksi omaisuudekseen. Se 
julistaa ja ylistää sanoin ja teoin Jumalan jaloja tekoja ja lisää hänen 
ylistystään. Tämän suvun ja kansan Jumala on kutsunut ja koonnut 
kaikkivaltiaalla armoäänellään synnin ja epäuskon pimeydestä ih-
meelliseen valkeuteensa, armonsa valkeuteen ja uskon valkeuteen 
Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä suku, tämä kansa on koko kristikun-
ta maan päällä, tosi, oikea kristikunta, jonka Pyhä Henki evanke-
liumin sanalla jatkuvasti kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja ainoan, 
oikean uskon kautta Jeesuksessa Kristuksessa varjelee. Se on tuo 
yksi pyhä kristillinen seurakunta maan päällä, pyhien ihmisten yhte-
ys, jotka ovat pyhitetyt uskon kautta Kristukseen. Se on tuo suku ja 
kansa, joka riemuitsee, iloitsee ja laulaa psalminkirjoittajan kanssa: 
»Tietäkää, että Herra on Jumala! Hän on meidät tehnyt ja hänen me 
olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat» (Ps. 100:3). 
Tämä suku ja kansa on syntynyt pelkän armon kautta ja yksin armol-
la se elää. Se osaa puhua ja laulaa vain armosta. Mutta kuinka suuri 
on tämä armo tälle kansalle! Ja kuinka autuas onkaan tämä kansa! Ja 
sinä, kristitty, kuulut tähän kansaan! 

Rukoilkaamme. Ole kiitetty, rakas taivaallinen Isä ja iankaikki-
nen Jumala, siitä että kalliin Pyhän Henkesi kautta olet kutsunut mi-
nutkin Vapahtajani Kristuksen luo ja uskossa tehnyt minut osallisek-
si hänen hankkimastaan pelastuksesta ja että minäkin näin kuulun 
valittuun sukuun, joka on sinun oma, pyhä kansasi ajassa ja iankaik-
kisuudessa. Minä rukoilen sinua, Herra: kaunista minua Henkesi lah-
joilla, että koko maailmalle julistaisin sinun jaloja tekojasi, sinun, 
joka niin armollisesti olet kutsunut minut pimeydestä sinun ihmeelli-
seen valkeuteesi. Aamen. 

25.7. 
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M a a n a n t a i  

Kirkkoonsa tahtoo Jumala koota kaikki ihmiset 
Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te 
vastustatte Pyhää Henkeä.  Apt. 7:51. 

 
Se ihminen, joka on Jumalan sanan ja Hengen kautta siirtynyt 

pimeydestä valkeuteen ja siis kuuluu Jumalan valittuun kansaan, saa 
siitä kiittää yksinomaan Jumalan puhdasta armoa, eikä missään 
muodossa eikä millään tavalla itseään, omaa ansiotaan tai omaa suh-
tautumistaan. Me kysymme: tahtooko Jumala tehdä juuri näin — siis 
vetää pimeydestä valkeuteen — jokaisen, joka kuulee evankeliumia? 
Kyllä, aivan varmaan! »Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Her-
ra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että juma-
laton kääntyy tieltänsä ja elää» (Hes. 33:11). »Jumala tahtoo, että 
kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden» (1 Tim. 
2:4). »Jumala ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat 
parannukseen» (2 Piet. 3:9). Minkä tähden sitten useimmat ihmiset 
eivät tule kääntymykseen? Sen tähden, kun he sitkeästi vastustavat 
Jumalan sanaa ja Henkeä eivätkä tahdo antaa kääntää itseään. Herra 
Jeesus sanoi: »Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja ki-
vität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olen-
kaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa 
siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet» (Matt. 23:37). Ja Stefanus, 
täynnä Pyhää Henkeä, sanoi juutalaisten neuvostolle: »Te niskurit ja 
ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte Py-
hää Henkeä». Totisesti, se, joka ei tule Jumalan kansan jäseneksi, 
vaan joutuu kadotukseen, hän joutuu kadotukseen kokonaan omasta 
syystänsä. Ja näin käy monelle, jolla on kristityn nimi ja saa kuulla 
evankeliumia! Mutta kun sinä kuulut uskon kautta Jumalan kansaan, 
niin ylistä siitä yksinomaan Jumalan armoa. 

Rukoilkaamme. Laupias Jumala. Mikä olen minä, kun sinä uskon 
kautta Kristukseen olet siirtänyt minut kansasi joukkoon, jonka sinä 
olet kuljettava taivaaseen? Siitä minun on kiitettävä — ei minun tah-
toani, vaan sinun tahtoasi, ei minun valitsemistani, vaan sinun, sinä 
ikihyvä Jumala! Anna minulle jatkuvasti armosi, täytä työsi minussa, 
pidä minua omiesi jalossa veljespiirissä ja vie minut iankaikkiseen 
autuuteen. Aamen. 

26.7. 
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T i i s t a i  

Kirkko on pyhien seurakunta, 
jotka Jumala yksin tuntee 

Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että 
hän sen pyhittäisi.  Ef. 5:25,26. 

Kristuksen kirkko ja Kristuksen seurakunta on sama asia. »Yksi, 
pyhä, kristillinen seurakunta», josta puhutaan pyhän kristillisen us-
kontunnustuksen kolmannessa uskonkappaleessa, on »pyhien seura-
kunta», se on koko kristikunta maan päällä, eli niiden joukko, jotka 
todella uskovat Jeesukseen Kristukseen ja ovat tämän uskon kautta 
Jumalalle pyhitetyt. Siis vain uskovaiset kuuluvat todella Kristuksen 
kirkkoon, mutta he kyllä kaikki ja ilman erotusta. Kristuksen kirkko 
on hänen seurakuntansa, jota hän on rakastanut ja jonka edestä hän 
on antanut itsensä alttiiksi ja jonka hän on pyhittänyt evankeliumin 
ja Pyhän Henkensä kautta uskossa. Kristuksen kirkko ei ole näkyvä, 
ulkonainen seurakunta, jonka nimi ja jäsenmäärä voidaan ilmoittaa, 
vaan se on näkymätön, hengellinen seurakunta, jonka Herra yksin 
tuntee, nimittää ja laskee, sillä Herra yksin voi varmasti nähdä, kuka 
kuuluu hänelle uskon kautta. »Herra tuntee omansa» (2 Tim. 2:19). 
Kristuksen kirkko on Jumalan valtakunta, Kristuksen armonvalta-
kunta. »Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sa-
noa: ’Katso, täällä se on, tahi tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta 
on sisällisesti teissä» (Luuk. 17:20,21). Usko, joka tekee meidät 
Kristuksen kirkon, Jumalan valtakunnan jäseniksi, on sisällisesti 
meissä ja yksin Herralle tunnettu. Tämä Kristuksen kirkko on myös 
vain yksi. On olemassa vain yksi Jumalan valtakunta. Se on »yksi 
ruumis ja yksi henki» (Ef. 4:4). Tämä Kristuksen kirkko on pyhä, 
sillä hän on pyhittänyt sen sille lahjoittamallaan vanhurskaudella ja 
Pyhällä Hengellä, joka yhdistää tämän kirkon jäsenet häneen. Näin 
tämä Kristuksen kirkko on armosta Jumalan edessä »pyhä ja nuhtee-
ton» (Ef. 5:27). Kristuksen kirkko on kristillinen. Se on »apostolien 
ja profeettain perustukselle rakennettu, jossa kulmakivenä on itse 
Kristus Jeesus» (Ef. 2:20). Ja tämä Kristuksen kirkko eli seurakunta 
— kuulkaamme kristityt! — on hänen morsiamensa ja valittunsa, 
jolle yksin ovat annetut kaikki iankaikkiset lupaukset. Tutki ja koet-
tele nyt itseäsi, oletko uskossa ja kuulutko tähän Kristuksen kirk-
koon eli seurakuntaan. Koettele itseäsi! (2 Kor. 13:5). 

27.7. 
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Rukoilkaamme. Rakas Herrani Jeesus Kristus. Minä uskon si-

nuun ja olen sinun omasi. Minä kuulun sinun omiesi joukkoon, sinun 
kirkkoosi eli seurakuntaasi. Mutta minä huudan sinulle: Auta minun 
epäuskoani! Sinä sieluni suuri paimen ja kaitsija. Suojele minua ja 
anna minun olla ja pysyä sinun omanasi viimeiseen hengenvetooni 
asti ja vie minut sitten kotiin sinun luoksesi iäiseen turvaan. Aamen. 

 
 
 
 
 
 
 

Herramme Kristus, seurakuntaas puolla,  
Tahdoithan kerran puolestamme kuolla.  
Paulasta meitä vihollisen päästä, 
Auta ja säästä. 
 

Heikko on laumas, sodi puolestamme.  
Riistä jo voitto viholliseltamme. 
Murra jo Herra voima saatanalta. 
Sinun on valta. 
 

Rauhasi, Herra, anna kirkollemme.  
Rauhasi anna maalle isiemme. 
Rauhallas, Herra, elämämme peitä.  
Varjele meitä! 
 

M. A. von Löwenstern  VK 1938  189:1–3. 
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K e s k i v i i k k o  

Kirkko on kaikkialla, missä on Jumalan sana 
Niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan 
kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kyl-
väjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun sanani, joka 
minun suustani lähtee; ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan te-
kee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä 
varten minä sen lähetin.  Jes. 55:10,11. 

Millä paikkakunnalla maan päällä tämä yksi, pyhä, kristillinen 
seurakunta, Jumalan seurakunta ja kansa on? Kaikkialla siellä, mutta 
myös vain siellä, missä Kristuksen evankeliumi on käytännössä; sillä 
Jumalan oman lupauksen mukaan tämä sana ei jää hedelmättömäksi. 
Katso yllä olevaa lupausta! Kun tapaat maan päällä paikkakunnan, 
jossa Jumalan sana on käytännössä, jossa siis joukko ihmisiä on 
koolla Kristuksen evankeliumia kuulemassa, niin sinä voit ja sinun 
tulee olla aivan varma siitä, että täällä on seurakunta, täällä on usko-
via, täällä on osa kristikuntaa, täällä on muutamia, jotka kuuluvat 
Jumalan kansaan. Sillä vaikka monet niistä, jotka käyttävät Jumalan 
sanaa, mahdollisesti ovatkin ulkokullattuja tai jumalattomia, ei Ju-
malan sana kuitenkaan koskaan jää kokonaan hedelmättömäksi, vaan 
siellä täytyy olla muutamia uskovia, siellä täytyy olla muutamia, jot-
ka ovat Jumalan sanan kautta tulleet kääntymykseen ja jotka säilyvät 
uskossa. Sen lupaa Jumala. Ja sinun tulee se uskoa. Jos sinä siis kuu-
lut seurakuntaan, jossa oikea evankeliumi on käytännössä, tulee si-
nun sanoa: Minä olen siellä, missä on Jumalan lapsia, missä Jumala 
sanansa kautta synnyttää itselleen lapsia ja ravitsee niitä iankaikkista 
elämää varten. Ja jos näet siellä paljon heikkoutta ja epäkohtia ja 
vaikkapa olisi niinkin, ettei siellä luulosi mukaan ole paljon tosi us-
kovia, on sinun katsottava Jumalan lupausta ja sanottava: Jumalalla 
on kuitenkin täällä omansa. Ja sen sijaan, että valitat ja nuriset tai 
kokonaan aiot erota ja lähteä seurakunnasta, sinun tulee päinvastoin 
olla miehuullinen ja tehdä kaikki voitavasi, että heikkoudet ja kaikki 
epäkohdat saataisiin poistetuiksi. 

Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, rakas taivaallinen Isä, siitä, 
että armosta olet saattanut minut puhtaan sanasi ja sakramenttiesi 
pariin, jossa sinulla siis on joukko niitä, jotka ovat sinun omiasi us-
kon kautta Jeesukseen Kristukseen. Anna minun aina olla ja pysyä 
sinun omanasi! Ja auta minua, että omasta puolestani olen miehuul-
linen ja vahvistan toisia pysymään sanasi uskollisina kuulijoina ja 
kätkijöinä. Aamen. 

28.7. 
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T o r s t a i  

Kirkkoon on sekaantunut tekopyhiä 
Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin me-
reen ja kokosi kaikenlaisia kaloja.  Matt. 13:47. 

 

Evankeliumia saarnataan täällä maan päällä. Ja ihmiset tunnus-
tavat kristillistä uskoa ja pitäytyvät evankeliumiin. Heidät voi luon-
nollisesti nähdä, heidän lukumääränsä voi tietää ja heidän nimensä 
voi merkitä luetteloihin. Kaikkien niiden joukkoa, jotka tunnustavat 
kristillistä uskoa ja pitäytyvät evankeliumiin, kutsutaan sen tähden 
näkyväksi kirkoksi. Niiden joukkoa, jotka tunnustavat kristillistä us-
koa ja pitäytyvät evankeliumiin samalla paikkakunnalla ja eri jouk-
kona, kutsutaan kristilliseksi paikallisseurakunnaksi. Mutta tässä 
näkyvässä kirkossa ja sen paikallisseurakunnissa on tosi kristittyjen 
joukossa myös ulkokullattuja ja jumalattomia. Ja vain Herra tuntee 
tarkoin omansa. Kun nyt jonkun ulkokultaisuus ja jumalattomuus 
tulee selvästi ilmi, on hän oikeassa, Kristuksen osoittamassa järjes-
tyksessä erotettava kristillisestä seurakunnasta ja häntä on pidettävä 
pakanana ja publikaanina. Se on Jumalan tahto. Mutta muun perus-
teella emme voi sitä ratkaista tai erottaa, sillä emme tunne sydämiä. 
Taivasten valtakunta, Kristuksen kirkko maan päällä esiintyy aivan 
nuotan kaltaisena, joka heitetään mereen ja kokoaa kaikenlaisia kalo-
ja, hyviä ja kelvottomia. Ja kun se on täynnä, vedetään se maalle, 
istuudutaan ja hyvät kootaan astioihin, mutta kelvottomat heitetään 
pois. Tällainen erotteleminen Jumalan valtakunnassa ei tapahdu nyt, 
vaan vasta maailman lopussa. Maailman lopussa Jumala lähettää 
enkelinsä, ja he erottavat kaikki pahat vanhurskaista. Ja pahat heite-
tään sinne, missä on itku ja hammasten kiristys. Jolla on korvat, hän 
kuulkoon! 

Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, Herra Jeesus, siitä, että sanal-
lasi ja Pyhällä Hengelläsi olet lahjoittanut minulle elävän uskon ja 
näin tehnyt minut kirkkosi tosi jäseneksi. Minä rukoilen sinua: pidä 
minua elävässä uskossa loppuun asti, jotten tuossa suuressa erotte-
lemisessa joutuisi heitettäväksi kadotukseen, vaan pääsisin taivaa-
seen. Aamen. 

29.7. 
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P e r j a n t a i  

Oikeauskoinen näkyvä kirkko 
Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetus-
lapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevät teidät 
vapaiksi.  Joh. 8:31,32. 

Maailmassa on monta kirkkokuntaa erilaisine oppeineen ja tun-
nustuksineen. Mihin näistä kirkkokunnista kristityn tulee kuulua? 
Siihen, jolla on Jumalan sanan oppi selkeänä ja puhtaana kaikissa 
opinkappaleissa ja joka sen siten opettaa ja tunnustaa, ja jossa sak-
ramentit Kristuksen asetuksen mukaan oikein hoidetaan. On aivan 
ilmeistä, että tämä on Herran tahto. Herra sanoo opetuslapsilleen ja 
kristityilleen: ”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette 
minun opetuslapsiani”. Jeesuksen oikeilla opetuslapsilla tulee olla ja 
he tahtovat, että heillä on vain Jeesuksen puhe, Jeesuksen sana, Jee-
suksen oppi eikä mikään muu. Silloin ja vain silloin he tuntevat to-
tuuden, sen totuuden, jonka Jeesus on tuonut taivaasta kurjien syntis-
ten autuudeksi. Ja tämä totuus on tekevä heidät vapaiksi erehdyksen 
ja epäuskon pimeydestä, jossa he luonnostaan ovat, ja se on antava 
heille oikean tiedon kaikesta, mitä heillä Jeesuksessa on, ja tekevä 
heidät uskon kautta siitä kaikesta osalliseksi. Kun sen tähden Herra 
Jeesus antoi ensimmäisille opetuslapsilleen tuon suuren valloitus-
käskyn mennä tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen kas-
tamalla ja opettamalla, lausui hän: ”ja opettakaa heitä pitämään 
kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää” (Matt. 28:20). Aina, 
maailman loppuun asti Jeesuksen opetuslasten tulee pitää se ja pitäy-
tyä siihen, minkä Jeesus on käskenyt ensimmäisille opetuslapsilleen 
ja mitä hän on heille opettanut. Katso sen tähden, kristitty, tarkoin 
eteesi, että kuulut ja pitäydyt sellaiseen kirkkokuntaan, jolla on Kris-
tuksen oppi selkeänä ja puhtaana kaikissa opinkappaleissa ja sitä 
sellaisena opettaa ja tunnustaa! Silloin sinulla on sinut vapaaksi te-
kevä totuus. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus, minä tahdon olla oikea opetuslap-
sesi. Minä tahdon kuulla ja omistaa vain sinun sanasi enkä mitään 
ihmissanaa, ihmisoppia. Oi Herra Jeesus, minä rukoilen sinua: suo 
minun aina löytää sellainen paikka, jossa sinun sanasi selkeänä ja 
puhtaana opetetaan ja saarnataan. Suo täyden totuutesi loistaa maan 
päällä, jottei erehdysten pimeys kokonaan pääsisi valtaan. Aamen. 

30.7. 
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L a u a n t a i  

Kristittyjen tulee karttaa vääräoppisia kirkkoja 
Minä kehotan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat ai-
kaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette 
saaneet; vetäytykää pois heistä.  Room. 16:17. 

Kirkkokuntaa, jolla on, joka opettaa ja tunnustaa Jumalan sanan 
opin selkeänä ja puhtaana kaikissa kohdissa, kutsutaan oikeaoppi-
seksi kirkoksi. Sellaiseen meidän tulee pitäytyä ja sen voimassapitä-
mistä ja levittämistä auttaa kaikin voimin. Sellaista kirkkokuntaa 
taas, jolla ei ole, joka ei opeta ja tunnusta Jumalan sanan oppia sel-
keänä ja puhtaana kaikissa kohdissa, kutsutaan vääräoppiseksi kir-
koksi. Sellaiset kirkkokunnat aikaansaavat Kristuksen laumassa eri-
mielisyyttä ja pahennusta, sillä ne ovat poikenneet siitä opista, jonka 
me opimme Jumalan sanasta. Sellaisista Jeesuksen opetuslasten tulee 
vetäytyä pois. Sen sanoo Pyhä Henki. Kuule, kristitty, miten tämä 
asia on! Väärää oppia sinun tulee kirota (Gal. 1:8,9). Vääriä opetta-
jia sinun tulee siis huolellisesti kavahtaa etkä saa heitä uskoa, sillä 
he ovat sielunturmelijoita, vaan sinun tulee koetella heitä Jumalan 
sanan mukaan ja havaita heidät valehtelijoiksi (Matt. 7:15; 1 Joh. 
4:1; Ilm. 2:2). Vääräoppisia kirkkoja, joissa väärät opettajat oppejan-
sa levittävät, sinun tulee karttaa ja jos olet tähän asti kuulunut jo-
honkin sellaiseen, on sinun lähdettävä pois sellaisesta ja erottava 
siitä, vetäydyttävä pois heistä (2 Kor. 6:14–18). Sitä vastoin et saa 
tuomita etkä kirota vääräoppisia kristittyjä, vaan sinun tulee rakkau-
den mukaan uskoa, etteivät he vielä tunne kyllin tarkoin sitä tai tätä 
opinkohtaa. On nimittäin huomattava, että jos vääräoppisessa kirk-
kokunnassa on vielä käytännössä jonkin verran tervettä oppia, voi 
siinä olla ja varmaan onkin kaikesta väärästä opista huolimatta kui-
tenkin vielä Jumalan lapsia. Ja sinun tulee iloita siitä, että asianlaita 
on näin. Mutta sinun tulee omasta puolestasi Jeesuksen oikeana ope-
tuslapsena pysyä hänen sanassaan ja sellaisessa kirkossa, jolla on, 
joka opettaa ja tunnustaa hänen puheensa, hänen sanansa puhtaana ja 
kirkkaana. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Anna minulle Pyhä Henkesi, että 
pääsisin varmuuteen sanasi ja oppisi totuudesta ja sen mukaan koet-
telisin kaikki opit, joita opettajat ja saarnaajat minulle tarjoavat, var-
jeltuisin kaikelta eksytykseltä ja pysyisin sinun sanassasi. Auta, että 
tunnustaisin sitä aina sanoin ja teoin ja näin olisin täällä maan päällä 
hyödyllinen ja sopiva ase valtakuntasi levittämisessä, kunnes saatat 
minut iäiseen iloon ja autuuteen. Aamen. 
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K a h d e k s a s  s u n n u n t a i   

P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

Syntien anteeksiantaminen 
Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle teh-
nyt, hän, joka antaa sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi.   Ps. 103:2,3. 

 

Kristikunnalla, yhdellä, pyhällä, kristillisellä seurakunnalla, py-
häin ihmisten yhteydellä, Jumalan valitsemalla kansalla, jonka jäse-
net ovat todellisen uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulleet Ju-
malan rakkaiksi lapsiksi — tällä kristikunnalla ja sen jokaisella yksi-
tyisellä jäsenellä on joka päivä ja runsain määrin nautittavana jota-
kin, joka on parempi kuin kaikki muu ja jota ei voi hankkia eikä os-
taa millään työllä eikä maailman tavaralla. Se on syntien anteeksian-

tamus. Siitä tohtori Luther sanoo Vähässä Katekismuksessa: »tässä 
kristikunnassa hän joka päivä runsain määrin antaa minulle ja kaikil-
le uskoville kaikki synnit anteeksi». Ja Pyhä Henki antaa jokaisen 
kristityn suuhun nämä sanat, nämä kiitos- ja ylistyssanat: »Kiitä Her-
raa minun sieluni, äläkä unhota mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, 
hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi». Tämä syntien anteek-
siantamus on totisesti parempi kuin kaikki muu koko maailmassa, 
sillä jollei Jumala antaisi meille syntejä anteeksi, niin me olisimme 
kadotetut. Jos Jumala olisi anteeksi antamatta meille vain yhden ai-
noan synnin, niin me olisimme kadotetut. Mutta Jumala antaa meille, 
kristityille, kaikki synnit anteeksi ja sen hän tekee joka päivä ja run-
sain määrin. Joka päivä hän ottaa meidät Isän-käsivarsilleen ja antaa 
meille ylitsevuotavan runsaasti ja armollisesti anteeksi kaikki syn-
timme. Näin meillä on myös elämä ja autuus, sillä missä syntien an-
teeksiantamus on, siinä on myös elämä ja autuus. Kun synti on an-
nettu ja annetaan anteeksi, niin myös kaikki viha ja rangaistus on 
meistä kaukana, ja me lepäämme autuaina ja täynnä rauhaa Jumalan 
Isän-käsivarsilla ja odotamme iankaikkista elämää, jonka hän on 
varmasti meille antava. »Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, 
mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, hän, joka antaa sinulle kaikki sinun 
syntisi anteeksi»! Se on totinen tosi. 

1.8. 
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Rukoilkaamme. Oi, sinä armollinen Jumala ja Isä. Kuinka voin 
minä kyllin kiittää ja ylistää sinua? Se ei ole minun voimieni varassa. 
Mutta, Herra, minä iloitsen siitä, että sanallasi ja Pyhällä Hengelläsi 
olet saattanut minut niitten jaloon ja autuaaseen veljespiiriin, joille 
sinä Kristuksen tähden joka päivä annat runsain määrin anteeksi 
kaikki synnit. Nyt minulla, kurjalla syntisellä, on rauha, ja minä tu-
len autuaaksi. Suo minun aina ja jatkuvasti kuulua tähän kristikun-
taan! Aamen. 

 

 

 

 

 
Kaikki maat, te riemuitkaatte, 
Kansat, Herraa palvelkaa!  
Hänen luokseen tulla saatte,  
Liittohonsa joutukaa.  
Sydämestä veisatkaa  
Herran suurta kunniaa. 
 

Kadonnehet kuolollansa  
Kristus osti itselleen,  
Lampaikseen hän laumahansa  
Meidät kutsui omikseen.  
Kanssamme on vaivassa,  
Antaa ilon taivaassa. 
 

Herran porttiin riemumielin  
Kaikki kansat kulkekaa!  
Hälle sydämin ja kielin  
Kiitosvirttä veisatkaa!  
Hän on hyvä ainiaan,  
Uskollinen liitossaan. 
 

Johann Franck – Erik Cajanus  VK 1938  402:1–3. 
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M a a n a n t a i  

Syntien anteeksiantamus tulee armosta,  
Kristuksen tahdosta, evankeliumin kautta, 

uskosta 
Hänessä (Kristuksessa) meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikko-
musten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. Ef. 1:7. 

 
Tiedätkö myöskin, kristitty, miten varsinaisesti on tuon kaikkein 

ihanimman Jumalan lahjan, nimittäin rikkomusten eli syntien an-
teeksiantamuksen, laita? — Syntien anteeksiantamus tulee meille 
Jumalan armosta, sillä me emme toki voi sitä missään tapauksessa 
häneltä vaatia. Ja lisäksi se tulee meille Jumalan armon suuresta ja 
pohjattomasta rikkaudesta, sillä me olemme kelvottomia syntisiä. Ja 
se tulee osaksemme Kristuksen tähden. Jumala ei anna meille synte-
jä anteeksi ilman muuta. Se olisi vastoin hänen ankaraa pyhyyttään 
ja vanhurskauttaan ja vastoin hänen totuudellisuuttaan, vastoin hä-
nen totista sanaansa, jossa hän uhkaa syntisiä rangaista. Mutta Kris-
tuksessa, Vapahtajassa, joka meidän edustajanamme on kantanut 
syntimme ja rangaistuksemme, hänessä meillä on lunastus hänen 
verensä kautta, ja tämä lunastus on juuri sitä, että Jumala nyt antaa 
meille synnit anteeksi. Ja evankeliumissa, jonka sisältönä on Juma-
lan armo Kristuksessa, julistetaan, vieläpä tarjotaan meille syntien 
anteeksiantamus. Ja me otamme vastaan tämän syntien anteeksian-
tamuksen uskon kautta, uskon kautta tähän Jumalan armosanaan, 
jossa on Kristus ja lunastus ja syntien anteeksiantamus. Ja niin se 
meillä on. — Näin on syntien anteeksiantamuksen laita. Ja nyt, rakas 
kristitty, tartu siihen! Jumalan armo on runsas myös sinua kohtaan. 
Kristus on myös sinun Vapahtajasi. Evankeliumi kuuluu myös sinul-
le. Ja Jumala tahtoo, että sinäkin sanot iloisena: Minä uskon syntien 
anteeksisaamisen. 

 

Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, hyvä Jumala, siitä, että sinä 
alituisesti evankeliumin sanassa tarjoat minulle tuota ainoata hyvää, 
joka voi minut pelastaa, nimittäin syntien anteeksiantamusta sulasta 
armosta Kristuksen tähden. Minun tulee vain tarttua siihen ja uskoa. 
Anna minulle, rakas taivaallinen Isä, Pyhä Henkesi, etten minä arkai-
le enkä epäile, vaan uskon ja iloiten tartun kiinni pelastukseen, syn-
tieni anteeksiantamukseen, jonka sinä annat minulle vapaasti ja il-
maiseksi. Aamen. 

2.8. 
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T i i s t a i  

Niin olemme Jumalan edessä vanhurskaita 
ilman lain tekoja 

Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, 
ilman lain tekoja.  Room. 3:28. 

Jollei ihmistä havaita Jumalan tuomioistuimen edessä vanhurs-
kaaksi, hänet tuomitaan kadotukseen. Mutta ei ketään ihmistä voida 
havaita Jumalan edessä vanhurskaaksi lain teoista, sillä ei yksikään 
ihminen voi tehdä ainoatakaan lain tekoa, joka olisi Jumalan edessä 
täydellisesti hyvä. Vielä vähemmin hän yleensä voi tulla Jumalan 
edessä vanhurskaaksi lain teoista. Miten nyt käy? Nyt Jumala tulee 
ja julistaa, että ihminen tulee hänen edessään vanhurskaaksi ilman 
lain tekoja, ilman ansiota, olipa hänen syntivelkansa ollut minkälai-
nen tahansa. Mutta tämähän käy yli ihmisymmärryksen! Kuinka voi 
sitten ihminen tulla Jumalan edessä vanhurskaaksi tällä tavalla ilman 
lain tekoja, ilman ansiota. Jumala sanoo: »uskon kautta». Mutta 
kuinka niin uskon kautta? Kuinka voi ihminen tulla Jumalan edessä 
vanhurskaaksi uskon kautta? Minkä uskon kautta? Sen uskon kautta, 
että Jumala suuresta armosta Kristuksen tähden antaa synnit anteek-
si. Sinä tiedät, että Jumala niin tekee. Ja haluatko nyt miettiä sitä? 
Mitä merkitsee se, että Jumala antaa synnit anteeksi? Se merkitsee: 
Jumala ei lue niitä meille. Mutta jos Jumala ei lue meille syntejä, 
niin hän julistaa meidät — vanhurskaiksi. Ja tämän Jumala sanoo 
meille, kadotetuille ja tuomituille syntisille, että hän antaa meille 
synnit anteeksi ja näin julistaa meidät edessään vanhurskaiksi, se on 
vanhurskauttaa, tekee vanhurskaiksi. Ja tätä emme nyt totisesti saa 
heittää pois, vaan meidän tulee se ylen määrin armollisena pelastuk-
senamme vastaanottaa eli uskoa. Näin me olemme Jumalan edessä 
vanhurskaat ilman lain tekoja, ainoastaan uskon kautta Kristukseen. 
— Tämä on meidän, kristittyjen, oikea, aito sotalippu, se merkki, 
jossa voitamme kaikki ja tulemme iankaikkisesti autuaiksi: »Niin 
päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman 
lain tekoja!» Päätä sinäkin niin! 

Rukoilkaamme. Herra, minun Jumalani. Koska sinä sanot minul-
le näin, niin minä tahdon päättää ja elämässä ja kuolemassa pitäytyä 
siihen, että minut vanhurskautetaan sinun edessäsi uskon kautta, il-
man lain tekoja. Tämän turvissa eriän tästä elämästä, tämän turvissa 
nostan pääni pystyyn iankaikkisen tuomioistuimesi edessä: sinä, Ju-
mala, olet antanut minulle synnit anteeksi ja näin julistanut minut 
vanhurskaaksi. Minä rukoilen sinua, Jumalani: pidä minua tässä ai-
noassa, autuaaksitekevässä uskossa! Aamen. 

3.8. 
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K e s k i v i i k k o  

Kristus on meidän vanhurskautemme 
Joka on tullut meille... Jumalalta... vanhurskaudeksi.   1 Kor. 1:30. 

Meillä itsellämme ei ole mitään vanhurskautta, jonka turvissa 
voisimme kestää Jumalan edessä. Mutta Jumala on tehnyt Kristuksen 
meille vanhurskaudeksi. Meidän tulee sanoa näin: minä olen itsessä-
ni pelkkä vääryys, mutta Kristus on minun vanhurskauteni. Jumala 
on tehnyt Kristuksen meidän vanhurskaudeksemme. Kuinka tämä on 
ymmärrettävä? Kristus on meidän puolestamme, meidän edustajam-
me. Kristus on täydellisesti pitänyt Jumalan lain — meidän puoles-
tamme. Vaikka Kristus ei tiennyt synnistä, teki Jumala kuitenkin 
hänet synniksi — meidän tähtemme (2 Kor. 5:21). Kristuksen päällä 
oli koko synninrangaistus — meidän tähtemme (Jes. 53:5). Kaiken, 
minkä Jumalan laki vaatii meiltä, Kristus on tehnyt — meidän puo-
lestamme. Kaiken, millä Jumalan laki uhkaa meitä, Kristus on kärsi-
nyt — meidän puolestamme. Kaiken Jumalan lain vaatiman van-
hurskauden Kristus on täyttänyt — meidän puolestamme. Jumala on 
antanut tämän suuressa armossaan näin tapahtua. Näin Kristus on 
tullut meille Jumalalta vanhurskaudeksi. Näin Kristus on meidän 
vanhurskautemme. Tässä on tapahtunut autuas vaihto: Kristus on 
tehty meidän tähtemme synniksi ja me olemme hänessä Jumalan 
vanhurskaus (2 Kor. 5:21). Totisesti, Kristuksen vanhurskaus kelpaa 
Jumalan edessä, ja tämä Kristuksen vanhurskaus kuuluu meille. Si-
nun täytyy pitää aivan lujasti kiinni siitä, että se vanhurskaus, jonka 
turvissa voit kestää Jumalan edessä, ei ole oma vanhurskautesi, vaan 
Kristuksen vanhurskaus. Sen sinulle antaa Jumala, se kuuluu sinulle, 
tartu siihen uskossa! Näin sinä voit kestää Jumalan edessä. Näin olet 
vapaa synneistäsi, ne kaikki ovat Kristuksen tähden sinulle anteek-
siannetut. Sinua ympäröi pelkkä vanhurskaus, tahraton, saastaton, 
täydellinen vanhurskaus, Kristuksen vanhurskaus. Kun pidät tästä 
lujasti kiinni, niin et koskaan peljästy etkä menetä rohkeuttasi. Sinul-
la on silloin aina täydellinen vanhurskaus, jonka turvissa voit kestää 
Jumalan edessä. 

Rukoilkaamme. Herra Jumala. Miten armollisesti oletkaan autta-
nut minua, kurjaa syntistä: sinä olet tehnyt Kristuksen vanhurskau-
dekseni. Kristus on kaunistukseni, Kristus on kunniapukuni ja van-
hurskauteni. Anna minulle Pyhä Henkesi, että uskossa pukeudun 
Kristukseen, kääriydyn ja kätkeydyn häneen. Ja, vanhurskas Jumala, 
julista minut, syntinen, Kristuksen tähden vanhurskaaksi! Aamen. 

4.8. 
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T o r s t a i  

Kristuksen vanhurskaus on kaikille ihmisille  
tarjolla ja se omistetaan uskon kautta 

Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heil-
le heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. 2 Kor. 5:19. 

»Jumala oli Kristuksessa», sillä Kristus oli ja on Jumala, joka on 
tullut ihmiseksi. »Ja sovitti maailman itsensä kanssa». Jumala on 
sovitettu maailman kanssa Kristuksen kautta. Jumalan kohdalla on 
entiselleen saatettu tuo vanha suhde, joka vallitsi ennen syntiinlan-
keemusta. Jumalan vanhurskas viha, joka paloi syntistä, jumalatonta 
maailmaa kohtaan, on tyyntynyt. Kaikki rangaistus on kumottu. Ju-
mala on leppynyt. »Eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan». Kun 
Jumala on maailman kanssa sovitettu, on itsestään selvää, että hän ei 
lue maailmalle sen rikkomuksia, sillä kuinka hän voisi olla leppynyt 
ja kuitenkin vielä lukea rikkomukset? »Ja hän uskoi meille sovituk-

sen sanan». Jumala ilmoittaa nyt meille uskomassaan sanassa, että 
hän oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lue sille 
enää rikkomuksia. Eikä hän tätä sovitusta vain ilmoita, vaan hän 
ojentaa ja tarjoaa sitä meille vahvistaen ja sinetöiden sen sanallaan. 
Ja näin Jumala kääntää huomionsa meihin ja tahtoo, että meidän tu-
lee ottaa tämä sovitus vastaan. Vieläpä Jumala houkuttelee meitä 
ystävällisesti ja kehottaa meitä sydämellisesti ja voimallisesti sanal-
laan ja siinä asuvalla Pyhällä Hengellään ottamaan vastaan tämän 
sovituksen. Sillä ihmisellä, joka ottaa sen vastaan, se on ja hän naut-
tii ajassa ja iankaikkisuudessa sen autuaita hedelmiä. Joka sen hyl-
kää, hän jää omasta syystään Jumalan vihan alle ja menee iankaikki-
seen kadotukseen. 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä, minkä armahduksen olet-
kaan suonut minua kohdata! Minut, syntisen ihmisen ja vihollisesi, 
sinä olet sovittanut itsesi kanssa Kristuksessa etkä ole lukenut synte-
jäni minulle, vaan Kristukselle! Ja tämän sovituksen nauttimiseen 
sinä kutsut minua sanallasi ja Pyhällä Hengelläsi. Oi auta, Herra, että 
aina seuraisin tätä armokutsua ja tosi uskossa lepäisin isällisillä kä-
sivarsillasi. Aamen. 
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P e r j a n t a i  

Niin meille luetaan meidän uskomme  
vanhurskaudeksi 

Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa juma-
lattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi.   Room. 4:5. 

Se, joka tekee töitä edes jollakin tavalla tullakseen niiden kautta 
Jumalan edessä vanhurskaaksi, luopuu täten Jumalan armosta ja vaa-
tii itselleen autuutta — ei armolahjana, vaan sellaisena lahjana, jon-
ka Jumala on velvollinen antamaan hänelle hänen töittensä palkkana. 
Sille, joka on näin sokaistu ja tekee töitä tässä tarkoituksessa ja näin 
siis ivaa ja pilkkaa koko Jumalan sanaa, sille annetaan aivan toinen 
palkka kuin autuus. »Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, 
ovat kirouksen alaisia» (Gal. 3:10). »Mutta» — sanoo Raamattu 
myös — »joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa 
jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi». Mitä 
merkitsee: »vanhurskauttaa jumalattoman?» Se merkitsee, että Juma-
la oli Kristuksessa ja sovitti maailman, jumalattoman maailman it-
sensä kanssa eikä lukenut sille sen rikkomuksia. Mitä merkitsee: 
»sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi?» Se merkitsee: mitä 
sovituksen sana julistaa ja ilmoittaa hänelle, että nimittäin Jumala on 
Kristuksessa sovittanut koko maailman itsensä kanssa eikä siis enää 
ole lukenut sille sen rikkomuksia, — tämä, tämä Jumalan armotyö, 
jonka hän Jumalan sanaan uskoen ottaa vastaan, luetaan hänelle 
vanhurskaudeksi. Uskova ottaa omakohtaisesti vastaan sen, mitä Ju-
mala Kristuksessa on tehnyt koko jumalattomalle maailmalle, nimit-
täin että Jumala on sen Kristuksessa tehnyt edessään vanhurskaaksi: 
ja näin hänellä on Jumalan edessä kelpaava vanhurskaus ja hän on 
nyt todellakin Jumalan rakas lapsi ja hän pelastuu. Älä siis yritä an-
saita töilläsi kelvollisuutta Jumalan edessä, vaan usko häneen, joka 
vanhurskauttaa jumalattoman, niin uskosi luetaan sinulle vanhurs-
kaudeksi ja sinä pelastut. 

Rukoilkaamme. Herra Jumalani. Auta minua, että sinun lapsenasi 
aina tekisin ahkerasti hyviä töitä, mutta etten koskaan luulisi voivani 
olla näiden viheliäisten tekojeni nojalla sinun edessäsi vanhurskas. 
Auta minua, että elän ja kuolen oikeassa ja minut vanhurskauttavas-
sa uskossa, että nimittäin sinä olet Kristuksessa tehnyt vanhurskaiksi 
jumalattomat ja minutkin. Aamen. 
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L a u a n t a i  

Mutta usko ei ole ansiollinen teko 
Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta — se on 
Jumalan lahja — ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.  Ef. 2:8,9. 

Me kristityt olemme pelastetut. Me olemme temmatut pois tuo-
miosta, ja sen tilalle meille on lahjoitettu autuus, jonka täydelliseen 
nautintoon pian pääsemme. Mutta armosta, armosta me olemme pe-
lastetut uskon kautta, uskon kautta Kristukseen. Se ei ole lainkaan 
meistä. Meillä ei ole ollut itsessämme mitään emmekä ole voineet 
tehdä mitään sellaista, jonka tähden Jumala olisi meidät pelastanut. 
Se on kokonaan Jumalan lahjaa, Jumalan armolahjaa. Emme ole pe-
lastetut tekojen kautta. Ei kukaan meistä voi kerskata tehneensä 
minkäänlaista sellaista työtä, jonka tähden Jumala olisi hänet pelas-
tanut. Ei uskommekaan, jonka kautta olemme pelastetut, ole sellai-
nen työ, josta saatamme kerskata, vaan usko on Jumalan antama ja 
ojentama hengellinen käsi, johon hän on peräti armollisesti Kristuk-
sen tähden asettanut tuon vanhurskauden ja autuuden, että se meillä 
olisi, sen pitäisimme ja sitä nauttisimme. Samassa silmänräpäykses-
sä, kun usko on vastaanottanut ja omistanut tämän lahjaksi saadun 
armon ja hyvyyden, se alkaa tuottaa kaikenlaisia hyviä töitä. Sen 
seurauksena on heti rakkaus, joka on lain täyttämys. Mutta usko sel-
laisena, jonka kautta tulemme Jumalan edessä vanhurskaiksi ja autu-
aiksi, ei suinkaan ole mikään työ, joka jollakin tavoin taivuttaisi Ju-
malan antamaan meille vanhurskauden ja autuuden. Älköön sen täh-
den kukaan sanoko: Minä uskon: sen tähden Jumala tekee minut 
vanhurskaaksi ja autuaaksi, vaan jokainen sanokoon näin: Jumala 
antaa minulle armosta vanhurskauden ja autuuden, sen tähden minä 
uskon. »Sillä armosta te olette pelastetut — uskon kautta — se on 
Jumalan lahja — ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi». 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Sinun ar-
mossasi minä riipun, sillä se pelastaa minut. Minä turvaudun yksin-
omaan sinun armoosi, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, Herrassani 
ja jonka annat minulle sanasi kautta. Minä en turvaa mihinkään, mi-
kä on lähtöisin minusta tai minussa itsessäni oleva ominaisuus. 
Myös uskomiseni on kurjaa ja surkeaa syntieni tähden. Mutta, Herra 
älä anna sen sammua, vaan ylläpidä ja vahvista sitä minussa, että se 
tyhjän astian tavoin säilyttäisi sinun armosi. Aamen. 
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Y h d e k s ä s  s u n n u n t a i   

P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

Usko on luottamus Jumalan armoon 
Minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja olen varma siitä, että hän 
on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle 
on uskottu.  2 Tim. 1:12. 

Me olemme niin paljon kuulleet uskosta. Mitä merkitsee usko-
minen? — Jotta voisimme uskoa Jumalaan Herramme Jeesuksen 
Kristuksen kautta, täytyy meillä kaikkein ensiksi olla tieto evanke-
liumista. Täytyy voida sanoa: »Minä tunnen hänet, johon minä us-
kon». Sillä »kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet?» 
(Room. 10:14). Toiseksi täytyy evankeliumi pitää totena. Se, joka 
pitää evankeliumia valheena, ei luonnollisesti voi uskoa. »Joka ei ole 
kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha py-
syy hänen päällänsä» (Joh. 3:36). Mutta, rakas kristitty, perkeleillä-
kin on varmaan jonkinlainen tieto evankeliumista ja he pitävät sen 
myös totena. Ja kuitenkaan he eivät usko sanan varsinaisessa merki-
tyksessä. »Riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat» (Jaak. 2:19). Sen 
tähden uskon kolmas ja huomattavin ja varsinainen ominaisuus on 
luottamus, se on, että varmassa luottamuksessa turvataan ja rakenne-
taan Jumalaan, joka on tultu tuntemaan armorikkaasta evankeliumis-
ta. Jos voit sanoa: »Minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja olen 
varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään 
sen, mikä minulle on uskottu»; ja edelleen: minä tunnen Jumalan 
evankeliumista; minä tunnen hänen armonsa, joka on Kristuksessa 
Jeesuksessa, minun Herrassani; minä tiedän, mitä hän on armosta 
antanut minulle Kristuksen kautta, ja minä olen varma siitä, että hän 
on suurena tuomiopäivänään sen kautta tekevät minut, kurjan synti-
sen, autuaaksi. — Jos näin voit sanoa, niin silloin myös varmasti 
uskot. Jumala armossaan sanansa ja Pyhän Henkensä kautta lahjoit-
takoon sinulle sellaisen uskon ja sitä myös ylläpitäköön! 

Rukoilkaamme. Herra Jumalani. Minä kiitän sinua siitä, että sa-
nasi on selvästi ilmoittanut minulle sinun Jumalallisen olemuksesi ja 
armollisen tahtosi minua, kurjaa syntistä kohtaan, samoin myös 
kaikki laupiaat toimenpiteesi minun ja koko maailman lunastukseksi. 
Minä rukoilen sinua: valaise minua Pyhällä Hengelläsi, että lujasti 
luotan tähän armoosi ja totuuteesi ja elämässä ja kuolemassa turvaan 
siihen Jeesuksen Kristuksen, sinun rakkaan Poikasi, minun ainoan 
Vapahtajani kautta. Aamen. 
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M a a n a n t a i  

Uskovat ovat varmat autuudestaan 
Minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henki-
vallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä 
mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on 
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.  Room. 8:38,39. 

Huomatkaamme, miten varma, miten aivan ehdottoman varma 
apostoli Paavali oli Jumalan armosta ja rakkaudesta ja iankaikkisesta 
autuudestamme! Niin järkähtämättömän varma hän oli, että monen 
raamatunselittäjän arvelun mukaan hänellä on täytynyt olla aivan 
erikoinen ilmoitus, joka olisi tehnyt hänet niin varmaksi. Mutta kat-
sokaamme toki hänen sanojaan! Puhuuko hän vain itsestään? Eikö 
hän käytä sanaa: »meitä»? Eikö hän siis puhu kaikista kristityistä? 
Varmasti, hän puhuu kaikista kristityistä. Jokainen kristitty voi ja 
hänen tuleekin olla syntiensä anteeksiantamuksesta ja iankaikkisesta 
autuudestaan yhtä varma, kuin pyhä Paavali oli. Jokaisen kristityn, 
huomaa tarkoin! Epäuskoisista ei tässä nyt ole puhe. Ja mihin tämän 
varmuuden tulee perustua? Jumalan sanaan ja lupaukseen. Jumala 
sanoo, että hän antaa sinulle Kristuksen tähden joka päivä. ja runsain 
määrin kaikki syntisi anteeksi. Sinä tiedät, että Jumala sen sanoo. 
Valehteleeko Jumala? Sehän on mahdotonta! Siis sinä voit ja sinun 
tulee olla syntien anteeksiantamuksesta aivan varma, epäilemättö-
män varma. Ja missä syntien anteeksiantamus on, siinä on myös 
elämä ja autuus. Siis sinä voit ja sinun tulee olla autuudestasi aivan 
varma. Mutta jos minä lankean pois uskosta? — sanot ehkä. Niin, 
jos sinä lankeat pois uskosta, niin joudut kadotukseen. Mutta Jumala 
on luvannut ja vakuuttanut, että hän tahtoo pitää sinut uskossa. »Ju-
malan voimasta te uskon kautta varjellutte pelastukseen», sanoo Py-
hä Henki (1 Piet. 1:5). Ja lue sitten toki uudelleen, mitä Pyhä Henki 
sanoo Paavalin kautta tämän kappaleen alussa olevassa lauseessa. 
Sen tähden, kristitty, sinun tulee olla aivan varma, epäilemättömän 
varma siitä, että Jumala on pitävä sinut uskossa. Totta kyllä, tätä 
varmuutta häiritsee usein meidän lihamme herkkämielisyys, mutta 
katsokaamme aina uudelleen Jumalan sanaa ja lupausta. Silloin se 
tulee aina uudelleen näkyviin kuin valo, tuo varmuus syntien anteek-
siantamuksesta ja autuudesta. 

Rukoilkaamme. Herra Jumalani! On varmaa, että sinä Kristuksen tähden 
annat minulle syntini anteeksi ja teet minut autuaaksi, sillä sinä sanot ja lu-
paat sen. Minä rukoilen sinua: anna minulle Pyhä Henkesi, että minäkin oli-
sin siitä aivan varma. Auta minua, että minä aina katsoisin ainoastaan sinun 
varmaa sanaasi ja lupaustasi. Ja lohduta minua ja tee minut uuden ihmisen 
puolesta iloiseksi tämän autuaallisen varmuuden kautta. Aamen. 
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T i i s t a i  

Uskon lohdutus saa meidät palvelemaan Jumalaa 
Minä juoksen sinun käskyjesi tietä, sillä sinä avarrat minun sydä-
meni.  Ps. 119:32. 

Ei ainoallakaan ihmisellä ole luonnostaan halua tehdä Jumalan 
käskyjen mukaan; eikä hän voikaan niin tehdä, sillä synti pitää hänet 
vallassaan. Mutta aivan toiseksi asia muuttuu heti, kun ihminen on 
vanhurskautettu uskon kautta Kristukseen. Silloin ihminen havaitsee 
olevansa Jumalan rakas lapsi. Ja kun hän havaitsee tämän, niin sil-
loin vasta hän pääsee oikein selville synneistään. Jumalan rakkauden 
ja armon valossa hänen syntisyytensä näkyy sitä mustempana. Ja se 
tekee hänelle kipeätä. Ja kuitenkin hän tietää, että Jumala rakastaa 
häntä ja katselee ja tahtoo katsella häntä vain Kristuksen vanhurs-
kauteen pukeutuneena. Ihmisen sydän avartuu tätä Jumalan armoa 
kohtaan, joka on niin suuri ja ihmeellinen: hänen sydämensä tulee 
lohdutusta täyteen. Hänen lohdutettu sydämensä avautuu selko seläl-
leen Jumalaa ja hänen rakkauttansa kohtaan, ja tässä lohdutetussa ja 
avoimessa sydämessä syntyy rakkaus, vastarakkaus rakastavaa Juma-
laa kohtaan. Ja silloin ihminen alkaa juosta Jumalan käskyjen tietä. 
»Minä juoksen sinun käskyjesi tietä, sillä sinä avarrat minun sydä-
meni». Siinä ei tarvita mitään lain vaativaa sauvaa, ei mitään hätyyt-
täjää eikä pakkoa. Vanhurskautetussa ihmisessä on uusi laki, rak-
kauden laki Jumalaa kohtaan. Hänessä on toinen, voimakas kannus-
taja, Kristuksen Henki. Ja nyt rakkaus Kristukseen ja tämän rakkau-
den suloinen pakko ajaa häntä tekemään sitä, mikä miellyttää Kris-
tusta ja Jumalaa. Jumalan laki ei tule enää vieraana ja vaativana hän-
tä vastaan ulkoapäin, vaan se on nyt kirjoitettu keskelle hänen sydän-
tään, hänen mieleensä. Nyt hän tahtoo, tahtoo sen pitää. Vanhurs-
kauttaminen uskon kautta Kristukseen on se keino, niinpä ainoa kei-
no ja luja, varma keino, joka antaa ihmiselle halun tehdä Jumalan 
käskyjen mukaan. Kristitty, oletko tätä kokenut? Tiedätkö mitä tämä 
merkitsee: »Minä juoksen sinun käskyjesi tietä, sillä sinä avarrat mi-
nun sydämeni»? 

Rukoilkaamme. Herra, minun Jumalani. Minun elämäni ja ainoa 
lohdutukseni on se, että sinä annat joka päivä ja runsain määrin 
kaikki minun syntini anteeksi ja näin vanhurskautat minut, kurjan 
syntisen, Jeesuksen Kristuksen tähden. Kuinka suuri onkaan sinun 
rakkautesi ja laupeutesi, jonka teet minulle tunnetuksi sanasi ja Py-
hän Henkesi kautta! Minun kurja sydämeni tuskin voi sen käsittää. 
Oi, Herra, minä rakastan sinua ja haluan seurata käskyjäsi sisällisen 
ihmiseni puolesta. Oi, jospa minä voisin sinua paremmin rakastaa, paremmin 
palvella! Auta kurjaa lastasi, sinä, uskollinen Jumala! Auta minua! Aamen. 
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K e s k i v i i k k o  

Vanhurskas on elävä uskosta. 
Room. 1:17. 

Ainoastaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen eikä minkään 
oman työn, tekemisen tai suhtautumisen kautta ihminen tulee Juma-
lan edessä vanhurskaaksi ja autuaaksi. Tämän asian opettaa alussa 
oleva raamatunlause. Tämä opinkappale vanhurskauttamisesta ja 
autuudesta uskon kautta on kristinopin pääopinkappale ja sen varsi-
nainen ydin. Tämä on ainoa, autuaaksi tekevä usko. Sen tähden se 
onkin ollut kaikkien jumalanlasten usko ennen ja jälkeen Kristuksen 
ihmiseksi tulemisen. Niin on uskonut Aadam ja Aabraham ja Daavid 
ja monet tuhannet. Niin on uskonut ryöväri ristillä ja Pietari ja Lut-
her ja monet tuhannet. Se on profeettojen ja apostolien oppi. Tämä 
uskonkappale erottaa kristinuskon kaikista vääristä uskonnoista. 
Tämä usko erottaa kaikki tosi kristityt vääristä kristityistä. Jos tahdot 
olla kristitty ja tulla Jumalan edessä vanhurskaaksi ja autuaaksi, täy-
tyy sinun pitää kiinni tästä opinkappaleesta. Jos tahdot kristittynä 
olla Jumalan valtakunnan hyödyllinen jäsen, on sinun tehtävä kaikki 
voitavasi, jotta tämä opinkappale säilytetään ja saarnataan seurakun-
nassa puhtaana ja selkeänä. Samoin kuin silmäsi ei voi sietää pölyä, 
samoin sinunkaan ei pidä sietää sitä, että tämä opinkappale edes vä-
himmässä määrässä salataan, sitä himmennetään, sitä vastaan hyökä-
tään tai sitä vahingoitetaan. Vain tämän opinkappaleen kautta anne-
taan Jumalalle oikea kunnia. Vain tämän opinkappaleen kautta anne-
taan kurjille syntisille, jotka tahtovat pelastua, oikea ja pysyvä loh-
dutus. On hirveätä, miten saatana palvelijoittensa, väärien opettajien, 
kautta raivoaa tätä opinkappaletta vastaan! On hirveätä, kun kansa-
parka, nuoret ja vanhat, johdetaan pois tästä uskosta. Pidä, pidä kiin-
ni siitä, että ihminen tulee Jumalan edessä vanhurskaaksi ja autuaak-
si ainoastaan uskon kautta Kristukseen eikä minkään oman työn, te-
kemisen tai suhtautumisen kautta! »Vanhurskas on elävä uskosta». 

Rukoilkaamme. Herra, tämä on sinun armosanasi kaikille synti-
sille maailman alusta sen loppuun asti: »Vanhurskas on elävä uskos-
ta». Siihen tahdon kääriytyä ja siihen pitäytyä, sen turvissa elää ja 
sen turvissa ilmestyä tuomioistuimesi eteen ja sen kautta pelastua. 
Siihen auta minua, oi uskollinen Jumala! Säilytä tämä sanasi maan 
päällä, sinä suuri armahtaja! Aamen. 
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T o r s t a i  

Tästä pääopinkappaleesta riippuu kaikki 
Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen 
elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.   Dan. 12:2. 

 

Syntien anteeksiantamuksesta, vanhurskauttamisesta riippuu 
kaikki, ikuisesti kaikki. Ajattele suurta ylösnousemuspäivää, josta 
erikoisesti pääsiäisaikana jo olet kuullut paljon. Silloin monet, luke-
mattoman monet maan tomussa makaavista heräävät. Toiset heräävät 
iankaikkiseen elämään: ne ovat uskosta Kristukseen vanhurskautetut. 
Toiset heräävät häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen: ne ovat 
epäuskossa anteeksisaamattomine synteineen kuolleet. Hurskaan 
Lasaruksen enkelit veivät Aabrahamin helmaan. Jumalaton rikas 
mies joutui helvettiin ja vaivaan. Vanhurskaat nousevat kirkastetuin 
ruumiin (Fil. 3:21). Synneissään kuolleet ovat silloin kauhistukseksi 
kaikelle lihalle (Jes. 66:24). Iankaikkiseen, katkeamattomaan elä-
mään heräävät vanhurskaat. Iankaikkiseen, loppumattomaan häpeään 
ja kauhistukseen heräävät epäuskoiset; »heidän matonsa ei kuole 
eikä heidän tulensa sammu» (Jes. 66:24; Mark. 9:44). Oi kristitty, 
ajattele aina tuona ylösnousemuspäivänä tapahtuvaa heräämistä! 
Kuolema voi tulla millä silmänräpäyksellä tahansa. Mutta sitten se 
herääminen! Miten sanomattoman hirveää onkaan se, että ihminen 
herää iankaikkiseen häpeään ja kauhistukseen! Miten ylen määrin 
ihanaa onkaan se, että sinä saat herätä iankaikkiseen elämään! Kris-
titty, pakene syntien anteeksiantamuksen turviin joka ilta ja kääriydy 
autuuden vaippaan, Kristuksen vanhurskauteen, joka aamu. Silloin 
saat varmasti herätä iankaikkiseen elämään. 

Rukoilkaamme. Rakas Vapahtajani. Sinä tarjoat minulle syntien 
anteeksiantamuksen: minä otan sen vastaan. Sinä ojennat minulle 
vanhurskautesi puvun: minä pukeudun siihen. Näin varustettuna mi-
nä nukun kuoleman uneen, kun hetkeni lyö ja sen turvissa nousen, 
kun sinä minut herätät. Näin olen menevä iankaikkiseen elämään. 
Rakas Herrani, varjele minua luopumasta oikean uskon suomasta 
lohdutuksesta. Aamen. 

12.8. 
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P e r j a n t a i  

Iankaikkinen elämä 
Minä annan heille iankaikkisen elämän.  Joh. 10:28. 

Näin Herra Jeesus lausuu lampaistaan, uskovistaan. Mitä opettaa 
sitten Raamattu iankaikkisesta elämästä? Se opettaa, että kaikkien 
uskovien sielut tulevat heti kuoleman jälkeen Kristuksen luo ja että 
heidän ruumiinsa ja sielunsa saavat tuomionpäivästä lähtien olla ja 
elää hänen kanssaan iankaikkisessa ilossa ja autuudessa. Vapahtaja 
sanoi kuolevalle pahantekijälle: »Totisesti minä sanon sinulle: tänä 
päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa» (Luuk. 
23:43). Ja kuoleva Stefanus sanoi Vapahtajalle: »Herra Jeesus, ota 
minun henkeni!» (Apt. 7:59). Ja ääni taivaasta sanoi: »Autuaat ovat 
ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästedes» (Ilm. 14:13). Ja siitä 
ikuisesta täyttymyksestä, jonka viimeinen päivä tuo mukanaan, kun 
kuolleet heräävät, apostoli sanoo Pyhässä Hengessä: »Rakkaani, nyt 
me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä 
tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmes-
tyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on» (1 Joh. 
3:2). Ja Getsemanen yönä Vapahtajamme rukoili: »Isä, minä tahdon, 
että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, 
olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka 
sinä olet minulle antanut» (Joh. 17:24). Ja Daavidin kautta Pyhä 
Henki ennustaa iankaikkisesta elämästä: »ylenpalttisesti on iloa si-
nun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikki-
sesti» (Ps. 16:11). — Oi kristitty, riippukaamme näissä elämän sa-
noissa ja turvatkaamme niihin — mitä ajatuksia pitkä kuolemanyö 
mieleemme tuoneekin! Antakaamme näiden ja muiden samanlaisten 
elämänsanojen herättää meissä palava halu iankaikkiseen elämään! 
Pitäkäämme kiinni syntien anteeksiantamuksesta uskon kautta Jee-
sukseen Kristukseen, jonka kautta yksin, mutta myös aivan varmaan 
perimme iankaikkisen elämän. Niin, pitäkäämme kiinni syntien an-
teeksiantamuksesta — silloin meidän ei tarvitse olla huolissamme 
iankaikkisesta elämästä. 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isäni. Anna an-
teeksi syntini Kristuksen tähden, anna ne anteeksi viimeiseen hen-
genvetooni asti! Totisesti tiedän, että sinä teetkin niin. Ja anna mi-
nulle iankaikkinen elämä. Totisesti tiedän, että sinä annat sen. Oi 
Herra, sinä viittaat minulle ja huudat minua sanassasi luoksesi ian-
kaikkiseen elämään. Etkä sinä petä minua, et totisesti, sillä sinä py-
syt sanoissasi. Aamen. 

13.8. 
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L a u a n t a i  

Armovalinta 
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja 
Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä 
siunauksella Kristuksessa, niin kuin hän ennen maailman perusta-
mista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat 
hänen edessään, rakkaudessa edeltäpäin määräten meidät lapseu-
teen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman 
tahtonsa mielisuosion mukaan, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, 
minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa.  Ef. 1:3–6. 

Me tiedämme varmasti, että Jumala suuresti armahtaen, täydellä 
todella ja voimakkaasti koettaa evankeliumilla ja Pyhällä Hengellään 
kääntää ja pelastaa jokaisen ihmisen, joka kuulee evankeliumia. Tie-
dämme siis varmasti, että se on yksinomaan ja ainoastaan ihmisen 
oma syy, jollei hän käänny ja pelastu. Mutta yhtä varmasti tiedäm-
me, että kun ihminen kääntyy ja pelastuu, se on yksinomaan ja aino-
astaan Jumalan armotyö ilman vähintäkään ihmisen omaa ansiota tai 
lisäystä. »Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne 
kautta — se on Jumalan lahja — ette tekojen kautta, ettei kukaan 
kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jee-
suksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, 
että me niissä vaeltaisimme» (Ef. 2:8–10). Ja alussa olevasta lausees-
ta saamme tietää, että Jumala on meidät kristityt, jotka hän on ajassa 
armosta evankeliumin kautta tehnyt uskoviksi lapsikseen ja jotka hän 
tahtoo pelastaa — että hän on meidät jo iankaikkisuudesta asti valin-
nut ja määrännyt tähän lapseuteen ja autuuteen ja tämän hän on teh-
nyt sulasta armosta Kristuksen tähden oman tahtonsa mielisuosion 
mukaan. Niinpä todellakin, kun ihminen kääntyy ja pelastuu, se on 
yksinomaan ja ainoastaan Jumalan armotyö eikä milloinkaan ihmi-
sen omaa ansiota tai lisätyötä. Sen, minkä Jumala ajassa sulasta ar-
mosta tekee meille, sen hän on jo iankaikkisuudessa päättänyt tehdä 
meille sulasta armosta. Mutta huomaa, miten varma on meille au-
tuutemme! Jumala on meidät siihen jo iankaikkisuudessa valinnut ja 
määrännyt! Kun nyt siis, rakas kristitty, saat kokea itsessäsi Jumalan 
armotyötä, saat myös olla varma siitä, että Jumala on jo iankaikki-
suudessa valinnut ja määrännyt sinut autuuteen. 

14.8. 
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Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Kaikki on 
sinun armoasi. Armosi kautta olet vetänyt minua puoleesi ja tehnyt 
minut lapseksesi. Armosi voimalla pidät minua uskossa ja teet iäti 
autuaaksi — niin olet luvannut. Armossa olet minut, kurjan syntisen, 
jo iankaikkisuudessa valinnut ja juhlallisesti määrännyt lapseuteen ja 
autuuteen. Herra, täydennä armollinen työsi minussa, pidä minua 
uskossa ja johda minut iäiseen elämään Jeesuksen Kristuksen täh-
den. Aamen. Sen sinä olet tekeväkin. Aamen. 

 

 

 
Minua piti saatana  
Kovissa kahleissansa,  
Hamasta äidin kohdusta  
Mua käytti orjanansa.  
Mä syntiin yhä syvemmin  
Ja tunnon koviin kipuihin  
Ja ahdistukseen vaivuin. 
 
Vaan iankaikkisuudessa  
Mua sääli Isä taivaan.  
Hän muisti laupeuttansa  
Ja katsoi alas vaivaan,  
Mun puoleeni hän katsahti, 
Minua kurjaa armahti  
Ja uhrin kalliin antoi. 
 

»Käy viipymättä auttamaan», 
Hän lausui Pojallensa,  
»Tuon raukan luokse maailmaan  
Käy pelastajaksensa.  
Hän kuolee, kurja, synneissään,  
Vaan puolestaan käy kärsimään  
Sä hänen kuolemansa.» 
 
Ja kuuliaisna Isälleen  
Nyt Poika jätti taivaan,  
Ja hänet helma neitsyeen  
Toi veljekseni vaivaan,  
Kun hyökkäs vastaan saatana,  
Hän salas suuren voimansa, 
Vei vangiks vangitsijan. 
 

Martti Luther – Jaakko Suomalainen  VK 1938  302:2,4–6. 
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K y m m e n e s  s u n n u n t a i   

P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

Herra, opeta meitä rukoilemaan! 
Luuk. 11:1. 

Nyt me opettelemme rukoilemaan. Jumala opettaa meitä sanas-
saan. — Rukoileminen on jumalanpalvelusta. Kun jumalanlapset 
rukoilevat, niin he lähestyvät taivaallista Isäänsä ja puhuvat hänelle, 
esittävät hänelle kaikki asiansa ja kiittävät ja ylistävät häntä. Rukous 
tapahtuu sydämellä ja suulla. Se on suun puhetta ja sydämen keskus-
telua (Ps. 19:15). Pelkkä suun puhe, ilman että sydän on mukana, on 
lörpöttelyä, mutta ei rukousta. — Ja Jumala kuulee. Jumala kuulee 
sydämen heikoimmatkin huokaukset. »Sinä kuulet nöyrien halajami-
sen, Herra, sinä vahvistat heidän sydämensä, sinä teroitat korvasi» 
(Ps. 10:17). Ja mitä Jumala sanoo? Hän sanoo: »Ennen kuin he huu-
tavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen» (Jes. 
65:24). Jumala kuulee ja täyttää huutomme ja pyyntömme jo etukä-
teen. Äläkä luule, kristitty, että Jumala odottaa sinulta paljon ja kau-
niita ja loistavia ja hyvin sommiteltuja sanoja. Vapahtaja sanoo: 
»Kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat, jotka 
luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää 
siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te 
tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan» (Matt. 6:7,8). Me olemme 
Jumalan lapsia. Me olemme suuren Jumalan aivan pieniä lapsia, niin 
vanhoja kuin sitten olemmekin. Siksi meidän tulee puhua Isällemme 
aivan lapsellisesti. Mitä yksinkertaisemmin ja lapsellisemmin me 
hänelle puhumme, sitä rakkaampana hän sen pitää. Jokainen kristitty 
osaa rukoilla, vaikka onkin vielä oppimaton. Ja oppineen ihmisen 
tulee rukoillessa unohtaa oppineisuutensa. 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä, sinä suuri Jumala. Minä 
kiitän sinua siitä, että olen Jeesuksen Kristuksen kautta sinun lapsesi 
ja että saan sinua rukoilla ja puhua ja valittaa sinulle kaikki ja pyytää 
sinulta kaikkea. Kiitän sinua siitä, että sinä tahdot sangen ystävälli-
sesti ja isällisesti minua kuulla. Oi, Isä. Anna minulle Pyhä Henkesi, 
joka aukaisee sydämeni ja suuni, että aina tulisin luoksesi sangen 
lapsellisena ja näin sinua rukoilisin, sinä kaiken armon Jumala. 
Aamen. 

15.8. 
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M a a n a n t a i  

Mikä vetää meitä rukoilemaan 
Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa si-
nua, ja sinun pitää kunnioittaman minua.  Ps. 50:15. 

Minkä tulee kehottaa meitä rukoilemaan? Minkä tulee antaa 
meille, kurjille syntisille ja viheliäisille ihmisille, jotka kuitenkin 
olemme Jumalan lapsia, rohkeutta, halua ja kaipausta rukoukseen? 
— Tässä on ensiksi mainittava Jumalan käsky. Jumala käskee mei-
dän rukoilla. Hän sanoo: »Huuda minua avuksesi! »Tämä ei ole mi-
kään kova eikä tyly käsky, vaan ylen määrin armollinen ja ystävälli-
nen käsky. Ja meidän tulee iloita siitä, että Jumala näin käskee, ja 
sanoa hänelle: »Minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi: ’Etsi-
kää minun kasvojani'. Herra, minä etsin sinun kasvojasi» (Ps. 27:8). 
Toiseksi: Jumalan lupauksen tulee kehottaa meitä rukoilemaan. Hän 
sanoo: »minä tahdon auttaa sinua». Ja Herra Jeesus sanoo: »Anokaa, 
niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille 
avataan» (Matt. 7:7). Voiko olla ystävällisempää ja lujempaa lupaus-
ta? Emmekö nyt rukoilisi? Oikein sanoo Jaakob: »Teillä ei ole, sen 
tähden ettette ano» (Jaak. 4:2). Ja kolmanneksi: meidän hätämme 
tulee kehottaa meitä rukoilemaan. Jumala sanoo: Avuksesi huuda 
minua hädän päivänä». Me olemme monessa ja suuressa hädässä. 
Me olemme hädässä enemmän kuin tiedämme, huomaamme tai aa-
vistamme. Me olemme hädässä perkeleen, maailman ja lihan taholta. 
Me olemme ruumiin hädässä ja sielun hädässä. Me olemme hädässä 
sekä aikaan että iäisyyteen nähden. Ei voi olla suurempaa hätää kuin 
jokapäiväinen hätämme. Ja me olemme itsessämme aivan avuttomat. 
Ja Jumala sanoo: »Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä 
tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua». Eikö tä-
män tule kehottaa meitä rukoilemaan? 

Rukoilkaamme. Oi armollinen Jumala. Minä kiitän ja ylistän si-
nua siitä, että sinä käsket minun hädässäni ja avuttomuudessani huu-
taa sinua avuksesi. Ja myös siitä, että sinä lupaat minua auttaa. Oi 
Herra, älä anna minun seisoa loitolla, älä anna minun arkailla tai olla 
röyhkeä, vaan auta minua Pyhällä Hengelläsi, että pakenisin luoksesi 
etsimään apua sinulta, joka olet armollinen ja kaikkivaltias Isäni Jee-
suksen Kristuksen, minun Vapahtajani kautta. Aamen. 

16.8. 
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T i i s t a i  

Me saamme rukoilla vain Jumalaa 
Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata 
palveleman.  Matt. 4:10. 

Ketä meidän tulee rukoilla? Siitä meillä kristityillä ei ole mitään 
epäilystä. Meidän tulee rukoilla ainoaa tosi Jumalaa, Isää ja Poikaa 
ja Pyhää Henkeä. Hän, kolmiyhteinen Jumala, on ainoa Jumala. Ja 
hänet me tunnemme hänen sanastaan. Kaikki, mikä ulkopuolella Ju-
malan kutsutaan jumalaksi, on ihmisten uneksima ja keksimä jumala, 
epäjumala. Kun esimerkiksi unitaarit, juutalaiset ja salaseuralaiset 
rukoilevat sellaista epäjumalaa, niin me emme saa ottaa siihen osaa. 
Yleisesti kyllä sanotaan, »Ah, yksi Jumalahan vain on olemassa»! Ja 
tällä juuri mainitut ihmiset tahtovat väittää, että siis on lupa rukoilla 
heidän kanssaan heidän niin sanottua jumalaansa. Tosiaankin on 
olemassa vain yksi Jumala. Mutta tämä yksi Jumala on juuri kol-
miyhteinen Jumala. Mikä ei ole kolmiyhteinen Jumala, se on epäju-
mala. Saammeko rukoilla epäjumalia tai ottaa osaa epäjumalanpalve-
lukseen? Emme suinkaan! Emme saa huutaa avuksemme myöskään 
pyhiä enkeleitä. Niin korkeita kuin he ovatkin, he ovat kuitenkin 
vain palvelevia henkiä, jotka toteuttavat Jumalan tahdon ja käskyt. 
He eivät voi kuulla rukousta. Daavid sanoo Pyhässä Hengessä Juma-
lalle: »Sinä kuulet rukouksen, sinun tykösi tulee kaikki liha» (Ps. 
65:3). Ja mitä on sanottava pyhien avuksi huutamisesta, joka on käy-
tännössä roomalaiskatolisessa kirkossa? Profeetta sanoo Jumalalle: 
»Sinähän olet meidän Isämme; sillä Aabraham ei meistä tiedä eikä 
Israel meitä tunne; sinä, Herra olet meidän Isämme; meidän Lunasta-
jamme on ikiajoista sinun nimesi!» (Jes. 63:16). Tästä näemme, että 
tosi pyhät ja autuaat eivät tiedä meistä, eivät tunne meitä eivätkä 
kuule meitä. Ja paavin keksimät pyhät eivät ole mitään. Meidän tulee 
siis rukoilla yksin Jumalaa, joka on meidän Isämme ja Lunastajam-
me ja Lohduttajamme. Hän kuulee meitä, hän kaikkivaltias ja sangen 
armollinen Jumala. 

 Rukoilkaamme. Oi sinä ainoa, tosi Jumala, armollinen ja rak-
kaudesta rikas Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, joka niin autuaal-
lisena olet ilmoittanut itsesi minulle ja joka niin ystävällisesti kutsut 
minua avuksi huutamaan sinua. Kuinka voisin minä, sinun lapsesi, 
kääntyä johonkin muualle kuin yksin sinun puoleesi! Oi, se olkoon 
minusta kaukana! Auta minua vain, että aivan turvallisena ja iloisena 
tulisin luoksesi ja aina etsisin uskon rukouksessa armoasi ja apuasi, 
jonka varmasti oletkin minulle antava. Aamen. 

17.8. 
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K e s k i v i i k k o  

Mitä me saamme Jumalalta pyytää? 
Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne ruko-
uksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi.  Fil. 4:6. 

Mitä meidän tulee Jumalalta pyytää? — Rakas kristitty, etkö 
näe, mitä Jumala sanoo? Sen sijaan, että surisit ja olisit huolissasi ja 
harmistunut, sinun tulee kaikissa asioissasi lähestyä Jumalaa, pyytää 
häneltä ja rukoilla ja anoa häneltä ja samalla sydämestäsi kiittää hän-
tä siitä, että hän on sinun armollinen Jumalasi ja ottaa vastaan ru-
kouksesi. Meidän tulee siis pyytää Jumalalta kaikkea. Tässä ei ole 
mitään poikkeusta. Me saamme pyytää Jumalalta kaikkein suurimpia 
asioita. Ei mikään asia ole niin suuri, ettei hän voisi sitä antaa sinul-
le. Me saamme pyytää Jumalalta myös kaikkein pienimpiä asioita. Ei 
mikään asia ole niin pieni, että hänen Isän-sydämensä jättäisi sen 
huomioon ottamatta sinun hyväksesi. Ennen kaikkea meidän tulee 
pyytää Jumalalta suuria, ihania, hengellisiä lahjoja, jotka ovat tar-
peelliset meidän pelastukseksemme ja autuudeksemme. Jokainen 
kristitty tietää, että nämä ovat kaikkein tärkeimmät. Mutta meidän 
tulee pyytää Jumalalta myös ajallisia lahjoja, jotka ovat tarpeelliset 
tämän elämän ylläpitämiseksi. Mutta meidän tulee muistaa olevam-
me hänen rakkaita lapsiansa emmekä siis saa olla ilkeitä ja typeriä, 
jotka haluamme sellaista, mikä vastustaa Jumalan kunniaa ja meidän 
omaa parastamme ja autuuttamme. Herra Jeesus sanoo: »kaikki, mitä 
te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva» 
(Mark. 11:24). Ja voimmeko todella uskoa, että Jumala antaisi meille 
jotakin, joka on vastoin hänen jumalallista kunniaansa ja meidän 
parastamme ja autuuttamme? Hänen kunniansa vaatii häntä anta-
maan vain hyviä lahjoja. Oi kristitty! Älä mistään murehdi, vaan 
kaikessa saata pyyntösi rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa 
Jumalalle tiettäväksi. Ja sen ohessa olkoon sinulla lapsen mieli, että 
lujasti uskot Jumalan tietävän parhaiten, mikä todella on sinulle hy-
vää ja terveellistä. — Huomenna saamme kuulla lisää tästä asiasta. 

Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, rakas taivaallinen Isäni, siitä että 
armollisen sanasi kautta vapautat minut kaikesta murheesta. Sanassasi 
sinä sanot, että minun tulee kaikissa asioissani huutaa sinua avukseni ja 
luottaa siihen, että sinä annat minulle sitä, mikä on minulle kaikkein pa-
rasta ajassa ja iankaikkisuudessa. Anna minulle, rakas Isä, lapseuden 
Henki, että suuressa ja iloisessa luottamuksessa jättäydyn sinun huostaa-
si, aina katson sinuun ja huudan avukseni sinua, joka olet kaikkein ar-
mollisin Jumalani Jeesuksen Kristuksen, Vapahtajani kautta. Aamen. 

18.8. 
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T o r s t a i  

Mikä erotus on rukouksessa tehtävä? 
Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja; älköön kui-
tenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun.  Luuk. 22:42. 

Kun me Jumalaa rukoilemme ja pyydämme häneltä tarpeitamme, 
meidän on tehtävä sellainen erotus, että sielumme autuutta koskevis-
sa asioissa meidän tulee pyytää suoraan ja ilman mitään ehtoja. Ja 
Jumala antaa ne meille aivan varmaan, sillä hän on luvannut sen 
meille sanassaan. Herra Jeesus sanoo: »Jos siis te, jotka olette paho-
ja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin 
taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä ano-
vat!» (Luuk. 11:13). Ja »tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, 
että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee 
meitä» (1 Joh. 5:14). Toisin on asia, jos pyydämme sellaista, joka ei 
ole tuiki välttämätöntä autuudellemme ja jota Jumala ei nimenomaan 
ole luvannut. Esimerkiksi sellainen suuri usko kuin oli Paavalilla ja 
Lutherilla, ja erikoiset Hengen lahjat — ne ovat tosin ihania, hengel-
lisiä asioita, mutta eivät tuiki välttämättömiä autuudellemme, ja Pyhä 
Henki »jakaa kullekin erikseen, niin kuin tahtoo» (1 Kor. 12:11). 
Samoin on myös laita, kun on kyseessä pikainen pääseminen hengel-
lisestä kiusauksesta ja ruumiillisesta ahdistuksesta. Onko tämä pää-
seminen autuudellemme välttämätön? Eikö sellainen kiusaus ja ah-
distus päinvastoin ole meille usein terveellinen? Ja luuletko, että ali-
tuinen onni, alituinen yltäkylläisyys on aina meille ja meidän kaltai-
sillemme terveellinen tai autuudellemme ensinkään välttämätön? Jos 
pyydät, kuten tietysti lupa onkin, sellaista, niin ota oppia kaikkein 
parhaalta opettajalta, Herralta Jeesukselta. Hänen täytyi Getsemanen 
puutarhassa juoda kaikkein katkerin sielullisten kärsimysten malja ja 
hän rukoili tosin sangen hartaasti, että tämä malja otettaisiin häneltä 
pois, mutta sanoi kuitenkin: »Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minul-
ta tämä malja; älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan si-
nun». Rukoile sinäkin tällä tapaa kaikissa niissä asioissa, jotka eivät 
ole sielusi autuudelle välttämättömät ja jätä taivaallisen Isäsi päätet-
täväksi — joka rakastaa sinua sydämellisesti ja varmaan tahtoo viedä 
sinut taivaaseen —, tahtooko hän ja milloin ja miten paljon näistä 
pyytämistäsi sinulle antaa. 

19.8. 
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Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isäni, sinä uskollinen Jumala. 
Minä tiedän varmaan, että sinä rakastat minua sydämellisesti ja tah-
dot viedä minut taivaaseen ja että annat minulle runsaasti ja ylen 
määrin kaikkea, mikä on autuudelleni välttämätöntä. Siksi kiitän si-
nua kaikesta sydämestäni ja rukoilen: anna minulle, rakas Isä, Pyhä 
Henkesi, että aivan mielelläni alistan kaiken muun sinun uskollisuu-
tesi ja jumalallisen viisautesi ratkaistavaksi ja uskon lujasti, että sinä 
hoidat ja vaalit minua hellästi ja rakkaasti ja uskollisesti, kunnes 
vihdoin otat minut valittujesi joukkoon, joka iäisessä autuudessa 
kiittää ja ylistää sinua. Aamen. 

 
 
 

Herraamme aina luottaa saa,  
Sen tietää kristikansa.  
Hän myöskin silloin rakastaa,  
Kun ei suo lahjojansa.  
Taivaaseen päin Hän johtaa näin,  
Me vaikka hätäilemme  
Ja usein epäilemme. 
 
Herraamme aina luottaa saa,  
Jos ottaa hän tai antaa.  
Hän tarpehemme lahjoittaa  
Ja murheen meistä kantaa.  
Jos riemun suo tai ristin tuo,  
Me häntä kiittäkäämme,  
Tahtoonsa tyytykäämme. 
 

Herraamme aina luottaa saa,  
Kun tunto meitä soimaa.  
Me saamme sanaan uskaltaa  
Ja pyytää armon voimaa.  
Hän sanallaan ja armollaan  
Omiaan lohduttaapi,  
Kun synti ahdistaapi. 
 
Herraamme aina luottaa saa,  
Siis häntä kiittäkäämme!  
Jo häämöttääpi Kaanaan maa,  
Me sinne rientäkäämme!  
Ah Jumala, sä johdata  
Myös hädän, tuskan teitä  
Sun rauhas maahan meitä. 
 

Benjamin Schmolck – Elias Lönnrot  VK 1938  346:1,2,5,6.
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P e r j a n t a i  

Rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä 
Koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme 
Poikansa Hengen, joka huutaa: »Abba! Isä!»  Gal. 4:6. 

Ihmiset, jotka eivät usko rakkaaseen Vapahtajaan Jeesukseen 
Kristukseen, eivät voi rukoilla totuudessa ja Jumalalle otollisella 
tavalla. Hehän eivät tunne eivätkä ota vastaan Jumalan armoa ja rak-
kautta, joka on yksin Jeesuksessa Kristuksessa ja jonka ihminen voi 
saada omakseen vain uskon kautta häneen. He ovat Jumalan vihan 
alla. Kuinka he voivat näin ollen totuudessa rukoilla? Kuinka he 
voivat lapsellisesti luottaa Jumalaan ja rukoilla? Ja kuinka heidän 
rukouksensa voi olla Jumalalle mieluisa ja otollinen? Niin, epäus-
koiset ihmiset eivät osaa rukoilla. Mutta me kurjat syntiset, jotka 
uskomme Vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen, olemme Jumalan 
rakkaita lapsia. Ja Jumala on lähettänyt sydämiimme Poikansa Hen-
gen, joka huutaa meissä ja meidän kanssamme: »Abba! Isä!» Me 
osaamme rukoilla totuudessa ja Jumalalle otollisella tavalla. Meillä 
on Jumalan armo, me olemme Jumalan pyhiä ja rakastettuja. Me ru-
koilemme aina Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me vetoamme pyytä-
essämme ja rukoillessamme aina siihen, että me olemme Jeesuksen 
Kristuksen kautta sovitetut Jumalan kanssa. Meissä ja meidän kans-
samme huutaa, pyytää ja rukoilee aina Pyhä Henki, Vapahtajamme 
Henki, jonka hän on lähettänyt sydämeemme. Näin me rukoilemme 
oikeassa luottamuksessa, että Jumala ottaa rukouksemme vastaan. 
Me jättäydymme ja vetoamme tähän Vapahtajamme sanaan: »Toti-
sesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on hän 
sen teille antava minun nimessäni» (Joh. 16:23). Meitä hallitsee 
Kristuksen Henki, joka on myös Isän Henki, joten voimme aivan 
lapsellisesti sanoa ja valittaa kaikki taivaalliselle Isällemme ja aina 
odottaa hänen armollista kuulemistaan ja kaikkein parhaita ja meille 
autuaallisia lahjoja. Katso, kristitty, tällaista on oikea rukoileminen. 

Rukoilkaamme. Oi taivaallinen Isäni, anna minulle aina tuo oi-
kea rukouksen opettaja, Pyhä Henkesi, rakkaan Poikasi, Vapahtajani 
Henki, että rukoilisin sinua tämän Sovittajani nimessä ja jättäisin 
itseni tosi uskossa ja iloisessa luottamuksessa minua kohti levitetyil-
le, kaikkivaltiaille käsivarsillesi. Kuule rukoukseni ja anna minulle, 
oi Isä, runsaasti ja ylen määrin kaikkea, mikä on minulle hyvää, ter-
veellistä ja autuasta ja täytä köyhä sydämeni rauhalla ja ilolla.  
Aamen. 

20.8. 
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L a u a n t a i  

Rukoilkaa toinen toistenne puolesta! 
Jaak. 5:16. 

Rakas kristitty. Sinun ei tule rukoilla vain itsesi edestä, vaan 
myös toisten puolesta. Meidän, kristittyjen, tulee olla esirukoilijoita. 
Kun sinun tulee rakastaa lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, tulee sinun 
myös rukoilla lähimmäisesi edestä niin kuin itsesi edestä. Rukoile 
ystäviesi edestä, jotka Jumala on kanssasi verisitein yhdistänyt. Ru-
koile ystäviesi edestä. Se on paras ystävyydenpalvelus, jonka voit 
heille osoittaa. Rukoile toisille kristityille jatkuvaa Jumalan armoa. 
Rukoile sen edestä, jonka näet kulkevan harhateillä. Rukoile vihol-
lisesi puolesta. Vapahtajamme sanoo: »Rukoilkaa niiden puolesta, 
jotka teitä vainoavat» (Matt. 5:44). Tällainen esirukous ylläpitää 
rakkauttasi vihollistasi kohtaan. Et voi vihata sitä, jonka puolesta 
rukoilet. Muista esirukouksissasi myös pastoriasi, joka on sinun sie-
lunpaimenesi. Apostoli Paavali pyysi sellaista esirukousta sanoen: 
»Rukoilkaa minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, an-
nettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuut-
ta» (Ef. 6:19), ja »Rukoilkaa meidänkin edestämme, että Jumala 
avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta» (Kol. 
4:3). Ja sama apostoli kehottaa meitä rukoilemaan »kaikkien ihmis-
ten puolesta» (1 Tim. 2:1). Se sopii yhteen Jumalan armollisen tah-
don kanssa, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan 
totuuden. On kristittyjä, jotka merkitsevät paperille ne henkilöt, joi-
den puolesta heidän erikoisesti tulee rukoilla. Tämän liuskan he vie-
vät joka päivä kammioonsa ja ottavat sen esiin. Se on kaunis tapa. — 
Mutta kuolleitten puolesta sinun ei tule rukoilla, sillä Raamattu sa-
noo: »Ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta 
sen jälkeen tulee tuomio» (Hebr. 9:27). Kuolleet Jumala on tuomin-
nut. He ovat joko autuaita tai kadotettuja. Sen tähden kuolleitten 
puolesta rukoileminen loukkaa Jumalan kunniaa. Jumala tuomitsee 
oikein. Mutta rukoile niiden puolesta, jotka vielä elävät tässä ar-
monajassa ja rukoile ahkerasti. 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, armollinen Isä. Sinä tahdot, että 
me, sinun kristittysi ja lapsesi, rukoilemme toistemme puolesta. Mi-
nä rukoilen sinua: vuodata minuun rakkauden ja rukouksen henki, 
että mielelläni ja haluisasti, ahkerasti ja palavasti noudattaisin tässä 
tahtoasi ja samalla uskoisin lujasti, ettei esirukoukseni ole turha, 
vaan taivuttaa sinut suuressa laupeudessasi armahtamaan lähimmäis-
täni. Sinähän mielelläsi autat jokaista ihmistä Jeesuksen Kristuksen, 
koko maailman Vapahtajan kautta. Aamen. 

21.8. 
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1 1 .  s u n n u n t a i   

P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

Rukoilkaa joka paikassa! 
1 Tim. 2:8. 

Todellakin, me voimme rukoilla kaikissa paikoissa. Iisak oli läh-
tenyt rukoilemaan kedolle illansuussa (1 Moos. 24:63). Daniel rukoi-
li yläsalinsa avoimen ikkunan ääressä kolme kertaa päivässä ja tun-
nusti näin uskonsa (Dan. 6:10). Joona rukoili Herraa, Jumalaansa, 
suuren kalan sisässä (Joona 2:2). Vapahtajamme nousi vuorelle yk-
sinäisyyteen rukoilemaan (Matt. 14:23). Jeesuksen satakaksikym-
mentä ensimmäistä opetuslasta pysyivät yksimielisesti toistensa luo-
na rukouksissa ja anomisissa (Apt. 1:14,15). Paavali ja Silas rukoili-
vat vankilassa keskiyön aikaan (Apt. 16:25). Sinä voit rukoilla kai-
kissa paikoissa, kun vain otat huomioon Vapahtajan sanat: »Kun 
rukoilette, niin älkää olko niin kuin ulkokullatut; sillä he mielellään 
seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset 
heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palk-
kansa. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja 
rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, 
maksaa sinulle» (Matt. 6:5,6). Siis myös kammio on sopiva, erityisen 
sopiva paikka, jossa voit rukoilla. Ja lisäksi: kun rukoillaan julkises-
sa jumalanpalveluksessa tai kotihartaudessa, niin älä anna rukouksen 
mennä ohi korviesi, vaan ota siihen osaa ja rukoile, pyydä, kiitä ja 
ylistä toisten kanssa sydämestäsi! Yhteisestä rukouksesta on annettu 
erikoinen lupauskin. Herra sanoo: »jos kaksi teistä maan päällä kes-
kenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat 
sen minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tahi kolme on 
kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä» 
(Matt. 18:19,20). 

Rukoilkaamme. Armollinen Jumala ja Isä. Missä tahansa minä 
lienenkin, sinä olet luonani ja sinun Isän-silmäsi seuraa minua ja 
sinun Isän-korvasi kuulee, mitä lapsesi sinulta pyytäneekin. Pitäisikö 
minun nyt vaieta, ja pitäisikö sydämeni sulkeutua sinua kohtaan? 
Eikö minun pitäisi puhua sinulle ja huutaa sinua avukseni, niin kuin 
pieni lapsi puhuu äidilleen ja pyytää sitä, mitä se tarvitsee? Oi sinä, 
suuri Isä, joka niin ystävällisesti minua seuraat: anna minulle Pyhä 
Henkesi, että minä lapsen tavalla ylentäisin sydämeni sinun puoleesi 
Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen. 

22.8. 
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M a a n a n t a i  

Rukoilkaa lakkaamatta! 
1 Tess. 5:17. 

Pilkkaajat selittävät tämän raamatunlauseen siten, että kristitty-
jen ei muka tulisi tehdä mitään muuta kuin rukoilla. Mutta salli sa-
nottavan sinulle, mitä tämä raamatunlause tarkoittaa. Kun pieni lapsi 
on kotona äitinsä luona ja leikkii tai opettelee jotakin tai tekee sitä 
tai tätä, niin eikö se sen ohessa yhtä mittaa puhu äidilleen? Pysyykö 
sen pieni suu kauankaan kiinni? Ja eikö sillä ole myös sangen paljon 
pyydettävää? Ymmärrätkö nyt, mitä merkitsee lause: »Rukoilkaa 
lakkaamatta»? Missä kristitty, Jumalan lapsi, kulkee tai on, mitä hän 
tekee tai toimittaa, aina hän tietää olevansa Jumalansa seurassa ja 
että Jumala on hänen kanssansa. Ja niin hänen sydämensä sykkii aina 
Jumalalle, ja aina ja lakkaamatta hänellä on Jumalalle jotakin sano-
mista ja valittamista, jotakin pyydettävää ja kiitettävää. Ja näin hyvä 
Jumala tahtoo asian olevankin. »Rukoilkaa lakkaamatta». Mutta kris-
tityllä tulee olla myös säännölliset ja määrätyt rukousajat. Hänen 
tulee rukoilla aamu- ja ehtoorukouksensa. Hänen tulee rukoilla ruu-
alle ruvetessa ja kiittää ruualta päästyään. Ja vähintäänkin kerran 
päivässä hänen tulee pitää kotihartautta, se on: lukea vakaasti jokin 
kohta Jumalan sanasta, pitää rukous ja mahdollisesti laulaa lisäksi 
virsi tai hengellinen laulu. Vai tuleeko kristityn ravita vain ruumis-
taan? Eikö hänellä tule olla joka päivä myös hengelliset ateriat? 
Kristillisessä perheessä perheenisän tai perheenäidin tulee valvoa, 
että tällainen yhteinen kotihartaus tulee pidetyksi. Ja tällaisen koti-
hartauden tulee olla lyhyt ja sattuva, jottei kurja lihamme ja verem-
me kyllästy. Mutta erittäinkin, kun risti ja ahdistus kohtaa sinua, 
kristitty, niin ajattele tätä lausetta: »Herra. Ahdistuksessa he etsivät 
sinua; he vuodattivat hiljaisia rukouksia, kun sinä heitä kuritit» (Jes. 
26:16). 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, joka olet minun hellä, rakas Isäni 
Jeesuksen Kristuksen, minun Vapahtajani kautta. Minä rukoilen si-
nua: anna minulle Pyhä Henkesi, että minä lakkaamatta rukoilisin 
sinua, niin kuin minulle, sinun lapsellesi, sopii. Ja auta minua, että 
myös joka päivä ravitsen sanallasi kurjaa, heikkoa ja syntistä sielua-
ni, jotta se tässä elämässä kasvaa ja vahvistuu sinun pelossasi ja rak-
kaudessasi ja säilyy iankaikkiseen autuuteen. Aamen. 

23.8. 
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T i i s t a i  

Isä meidän, joka olet taivaissa. 
Matt. 6:9. 

Paras rukous, mikä on olemassa, on pyhä Herran rukous, sillä 
Herra Jeesus on sen itse opettanut. Ja hän opettaa, että meidän tulee 
puhutella Jumalaa nimeltä »Isä»: »Isämme, joka olet taivaissa». Ja 
minkä Jeesus opettaa, sen opettaa Jumala. Ja näillä sanoilla Jumala 
tahtoo houkutella meitä uskomaan, että hän on meidän oikea Isämme 
ja me hänen oikeat lapsensa, niin että me turvallisesti ja täysin luot-
tavasti rukoilisimme häntä niin kuin rakkaat lapset armasta isäänsä. 
»Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että 
meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi» (1 Joh. 3:1). Tämän hän on tehnyt 
meille Jeesuksen Kristuksen kautta ja tähden, joka on meidän Sovit-
tajamme. Ja hän on antanut meille, kurjille syntisille, Pyhän Henken-
sä, joka vetää meitä hänen luoksensa. Emmekä me ole saaneet or-
juuden henkeä ollaksemme jälleen pelossa, ikään kuin olisimme vie-
lä meitä tuomitsevan lain alla, vaan me olemme saaneet lapseuden 
hengen, jossa me huudamme: »Abba! Isä!» (Room. 8:15). Mitä muu-
ta sinä vielä tahtoisit tai mitä sinä vielä odotat, kun koko korkea, py-
hä kolminaisuus niin ystävällisenä kumartuu puoleesi ja tulee sinua 
vastaan? Jumala tahtoo olla rakas Isäsi, ja sinun tulee olla hänen ra-
kas lapsensa, luottaa häneen ja pyytää häneltä kaikkea. Älä hidastele, 
vaan riennä! Tartu kiinni! Älä arkaile! Jumala tietää, että sinä olet 
syntinen. Ja kuitenkin hän tahtoo, että sinä kutsut häntä Isäksesi. Ole 
siis hänen lapsensa! Ja kun sinulta puuttuu paljon sellaista, mitä Ju-
malan lapsella tulisi olla, niin älä sen tähden jää arkana taka-alalle, 
vaan riennä taivaallisen Isäsi luokse ja pyydä, että hän antaisi sen 
sinulle. Omine voiminesi et voi sitä koskaan saavuttaa. Hänen täytyy 
se antaa ja hän antaakin sen. 

 

Rukoilkaamme. Oi Jumala, miten armollinen sinä olet! Sinä tah-
dot olla rakas Isäni, ja minun tulee olla sinun rakas lapsesi. Ja minun 
tulee pyytää sinulta kaikkea, aivan kaikkea turvallisesti ja täysin 
luottavasti. Tässä minä nyt tulen, Herra! Mutta rohkaise sinä minua 
aina, että pyytäisin sinulta kaikkea tosi hyvää Jeesuksen Kristuksen 
nimeen. Vedä minua aina isälliseen syliisi Pyhän Henkesi kautta. 
Aamen. 

24.8. 
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K e s k i v i i k k o  

Pyhitetty olkoon sinun nimesi. 
Matt. 6:9. 

Tämä on ensimmäinen rukous, joka meidän tulee esittää Juma-
lalle. Meidän tulee rukoilla, että Jumalan nimi tulisi keskuudessam-
me pyhitetyksi. Mikä Jumalan nimi? No, nimi »Isä». Meidän tulee 
rukoilla, että meille olisi pyhänä ja rajattoman suurena ja kallisarvoi-
sena asiana se, että Jumala tahtoo olla meidän Isämme ja tulla myös 
sillä nimellä kutsutuksi. Meidän tulee rukoilla, että Jumala kirjoittai-
si tämän Isän-nimensä Pyhän Hengen tulella sydämeemme, niin että 
siellä aina palaisi ja loistaisi tämä: Jumala on minun Isäni! Tämän 
Jumala tekee sanallaan, armosanallaan. Sen tähden meidän tulee ru-
koilla, että Jumalan sana opetettaisiin keskuudessamme selvästi ja 
puhtaasti. Ja meidän tulee rukoilla, että Jumala antaisi meille Pyhän 
Henkensä, jotta me olisimme halukkaasti ja iloisin, kiitollisin mielin 
hänen lapsiansa ja myös eläisimme pyhästi hänen sanansa mukaan, 
niin kuin hänen lastensa sopii. Jumala varjelkoon meitä väärästä 
opista, joka estää meitä oikein tuntemasta Jumalaa hänen suuressa 
armossaan ja sen tähden lapsellisesti luottamasta häneen. Jumala 
varjelkoon meitä jumalattomasta elämästä, joka ei sovi Jumalan lap-
sille! Väärän opin ja jumalattoman elämän kautta Jumalan nimi tulee 
häväistyksi. »Pyhitetty olkoon sinun nimesi.» Tämä on ja sen täytyy 
olla ensimmäinen rukous. Jumala tulee sanansa ja Pyhän Henkensä 
kautta meitä, kurjia syntisiä, vastaan Jeesuksessa Kristuksessa ja 
sanoo: Minä tahdon olla teidän Isänne ja tulla myös sillä nimellä 
kutsutuksi. Nyt meidän jokaisen tulee ennen muita asioita vastata ja 
rukoilla: »Pyhitetty olkoon sinun nimesi». Oi Herra, suo minun tun-
tea, suo minun käsittää, suo minun elää ja kuolla siinä uskossa, että 
sinä olet minun Isäni ja minä olen sinun lapsesi. 

 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isämme. Anna 
meille, lapsillesi, jotka täällä vielä olemme heikot ja arat, armosi, 
että me pyhitämme sinun sanomattoman suloisen nimesi sydämellä 
ja suulla ja kaikella toiminnallamme. Jätä meille sanasi selvänä ja 
puhtaana, jotta sinun suuren armosi valo aina loistaisi meille. Torju 
meistä pois kaikki se väärä oppi, joka häpäisee ja pilkkaa sinun ni-
meäsi, ja kaikki paha elämä, joka nimesi saastuttaa. Aamen. 

25.8. 
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T o r s t a i  

Tulkoon sinun valtakuntasi. 
Matt. 6:10. 

Jumalan valtakunnalla ei tässä tarkoiteta voimanvaltakuntaa, sil-
lä siihen kuuluvat kaikki luodut taivaassa, maan päällä ja helvetissä, 
vaan armon- ja kunnianvaltakuntaa. Me rukoilemme tässä toisessa 
rukouksessa, että armonvaltakunnan rajat ulottuisivat meihinkin asti 
ja että kunnianvaltakunnan ihanuudet pääsisivät kaunistamaan ja 
onnellistuttamaan meitäkin. Tämä on oleva kaikkein hartain pyyn-
tömme ja rukouksemme, että saamme kuulua täällä maan päällä ja 
koko elinaikamme Jumalan Siioniin, Kristuksen lammaslaumaan, 
yhteen, pyhään, kristilliseen kirkkoon, pyhien seurakuntaan, oikeaan 
tosi kristikuntaan. Tätä hallitsee ennen orjantappuroilla, mutta nyt 
kirkkaudella seppelöity Vapahtaja armollaan ja armosanallaan ja 
Pyhä Henki synnyttää kristityissä sellaista alttiutta, että he iloiten 
alistuvat hänen hallintaansa. Samoin rukoilemme hartaasti, että en-
kelit veisivät meidät tämän ajallisen elämämme päätyttyä sinne, jos-
sa saamme nähdä ja osallistua Vapahtajamme kirkkauteen ja jossa 
kirkkaus seuraa kirkkautta halki iankaikkisuuksien. Ja tämä toteutuu 
siten, että taivaallinen Isä antaa meille Pyhän Henkensä, että me hä-
nen armonsa kautta uskomme hänen pyhän sanansa ja elämme juma-
lallisesti täällä ajassa ja autuaasti iankaikkisuudessa. Tässä me siis 
pyydämme, että Pyhä Henki asuisi aina sydämissämme ja antaisi 
meille elävän, kestävän uskon ja kristillisen vaelluksen Jumalan pe-
lossa ja rakkaudessa, kunnes saavutamme lopullisen päämäärän, jos-
sa kaikki ikuiset täydellisyydet meitä kaunistavat ja ympäröivät ja 
ovat sekä sisällisesti että ulkonaisesti osanamme ja ominamme. Vie-
läpä pyydämme, että armonvaltakunnan rajat täällä maan päällä le-
viäisivät yhä laajemmalle alalle ja kunnianvaltakunnan ihanuudet 
aina enemmän meitä onnellistuttaisivat ja pian, pian tulisivat nautit-
taviksemme — tätä me rukoilemme tässä rukouksessa. 

 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Minä rukoi-
len sinua, että elävän uskon kautta aina pitäisit minua rakkaan Poika-
si, Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armonvaltakunnassa ja vih-
doin ottaisit minut hänen autuaaseen kunnianvaltakuntaansa. Saata 
myöskin syntiset ja sokaistut ja perkeleen valtaan joutuneet oikeaan 
uskoon ja Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen, jotta valittujesi luku 
täyttyisi ja kunnianvaltakuntasi pian tulisi. Aamen. 

26.8. 
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P e r j a n t a i  

Tapahtukoon sinun tahtosi  
maan päällä niin kuin taivaassa.  

Matt. 6:10. 

Jumalan tahto meitä kohtaan on armollinen ja hyvä. Jumala tah-
too, että olemme hänen rakkaita lapsiaan ja pelastumme. Hän tahtoo, 
että tosi lapsenmielisen uskon kautta olemme hänen valtakunnassaan 
täällä ajassa ja siellä iankaikkisesti. Tätä armollista hyvää tahtoa vas-
tustavat perkeleen, maailman ja oman, turmeltuneen lihamme juonet 
ja hankkeet, jotka eivät salli meidän pyhittää Jumalan Isän-nimeä 
eivätkä hänen valtakuntansa tulla luoksemme. Sen tähden on huudet-
tava ja rukoiltava: Jumala, tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä, 
niin kuin taivaassa! Taivaassa ei mikään paha tahto kapinoi Jumalan 
hyvää tahtoa vastaan. Tässä rukouksessa rukoilemme siis, että Juma-
la tekisi tyhjäksi ja estäisi kaikki pahat juonet ja hankkeet ja vahvis-
taisi ja varjelisi meitä pysymään lujina sanassaan ja uskossa aina 
elämämme loppuun asti. Me rukoilemme, että Jumala kaikkivaltiaa-
na ja uskollisena Isänämme kulkisi rinnallamme ja taistelisi puoles-
tamme perkelettä, maailmaa ja omaa lihaamme vastaan, jotta me 
näiden vihamielisyydestä huolimatta kuitenkin pysyisimme hänen 
lapsinaan ja pelastuisimme. Oi, miten välttämätön onkaan tämä ru-
kous! Ja Jumala tahtoo kuulla sen aivan varmaan. Hän on luvannut 
vahvistaa ja varjella meitä pysymään lujina sanassaan ja uskossa 
aina elämämme loppuun asti. Hän on sanonut meille: ”Jumalan voi-
masta te uskon kautta varjellutte pelastukseen” (1 Piet. 1:5). Hän on 
myös itse käskenyt meidän näin rukoilla. — Kristitty, kun sinä oi-
kein asiaa tarkastat, täytyy sinun tunnustaa, että vaarallisin vihollise-
si on oma, turmeltu lihasi. Ja kun Jumala tekee sen tyhjäksi ja estää 
sitä, tuottaa se sinulle tuskaa, ja sinä tulet murheelliseksi. Mutta ole 
silloin iloinen ja kärsivällinen ja tiedä, että Jumala silloin toteuttaa 
sinuun nähden hyvän ja armollisen tahtonsa, ja sano: ”Tapahtukoon 
sinun tahtosi!” 

 
Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä, sinä uskollinen Jumala. 

Minä rukoilen sinua: toteuta minussa hyvä, armollinen tahtosi ja 
murra ja estä perkeleen, maailman ja myös minun oma, paha, vastus-
tava tahtoni. Ja anna minulle, oi Isä, Pyhä Henkesi, että aina alistui-
sin tähän sinun tahtoosi ja saisin iäti kiittää ja ylistää suurta, isällistä 
uskollisuuttasi. Aamen. 

27.8. 



12. viikko Pyhän Kolmiykseyden päivästä 

 390 

 
L a u a n t a i  

Anna meille tänä päivänä meidän 
jokapäiväinen leipämme. 

Matt. 6:11. 

Miten ystävällisesti taivaallinen Isämme muistaakaan myös ajal-
lisen elämämme tarpeita! Hänen Poikansa, rakas Vapahtajamme, 
sanoo, että meidän tulee rukoilla: ”Anna meille tänä päivänä meidän 
jokapäiväinen leipämme”. ”Jokapäiväisellä leivällä” tarkoitetaan 
kaikkea, mikä kuuluu ruumiin ravintoon ja välttämättömiin tarpei-
siin. Jumala siis tahtoo sen meille antaa, kun sitä häneltä pyydämme 
Jeesuksen nimeen. Sen tähden meidän ei tule — niin kuin paha kyllä 
usein ja monin tavoin teemme — sitä surra, vaan pyytää. Ja meidän 
tulee joka päivä pyytää sitä, mitä tarvitsemme sinä päivänä emmekä 
saa tänään ajatella huomispäivän tarpeita. Meidän tulee olla lasten 
kaltaisia. Surevatko lapset vaatteitaan ja ruokaansa? Eivätkö he en-
nemmin pyydä vanhemmiltaan sitä, mitä tarvitsevat? Ja oletko jos-
kus kuullut lapsen sanovan: äiti, anna minulle huomenna jotakin syö-
tävää? Ajatteleeko lapsi sitä, mitä huomenna eteen pannaan? Ol-
kaamme toki yksinkertaisia Jumalan lapsia! Ja tiedä, kristitty, että 
Vapahtaja ei käske sinun pyytää runsautta eikä hienouksia, vaan vaa-
timatonta jokapäiväistä leipää. Sen hän lupaa antaa sinulle. Ja jos 
tulee mieleesi, että Jumala antaa pahoille ihmisille, jotka eivät kos-
kaan rukoile, jokapäiväisen leivän lisäksi rikkautta ja yltäkylläisyyt-
tä, niin ota huomioon kaksi asiaa: tahtonethan sinä toki Jumalan lap-
sena ottaa jokapäiväisen leipäsi hänen kädestään, rukoillen ja kiittä-
en. Ja toiseksi: voivatko jumalattomat luottaa siihen, että Jumala an-
taa heille aina jokapäiväisen leivän? Eivät suinkaan! Mutta sinä voit. 
Rukoile siis lapsenmielisesti: ”Anna meille tänä päivänä meidän jo-
kapäiväinen leipämme”. Ja anna omastasi myös köyhälle lähimmäi-
sellesi! 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Anna minulle Pyhä Hen-
kesi, että ainoana huolenani olisi se, että vain olisin ja pysyisin sinun 
lapsenasi. Ja auta minua, että ahkerasti tekisin kutsumukseni tehtä-
vät, jotka olet minulle antanut ja aina odottaisin jokapäiväistä lei-
pääni sinun lempeästä Isän-kädestäsi enkä missään tapauksessa vai-
vaisi itseäni pakanallisella elatuksen murheella. Sinähän olet rakas 
Isäni Vapahtajani Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen. 
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1 2 .  s u n n u n t a i   

P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

Anna meille meidän syntimme anteeksi  
niin kuin mekin annamme anteeksi niille,  

jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Matt. 6:12. 

Me teemme joka päivä paljon syntiä. Se on toki varma asia. Ja 
näin me ansaitsemme pelkkää rangaistusta emmekä suinkaan sitä, 
että Jumala vastaanottaisi ja kuulisi rukouksemme ja pyyntömme. 
Mutta Jumalan Poika, meidän laupias ylimmäinen pappimme, joka 
on sovittanut syntimme ja velkamme, käskee meidän mennä joka 
päivä rakkaitten lasten tavoin taivaallisen Isämme puheille ja rukoil-
la: »Anna meille meidän syntimme anteeksi». Ja taivaallinen Isämme 
antaa anteeksi aivan varmasti ja lempeästi. Hän ei katso syntejämme 
eikä lue niitä meille eikä niiden tähden hylkää ainoatakaan muuta 
rukoustamme, vaan antaa meille armostaan kaikkea hyvää. Ja sitten 
Vapahtajamme opettaa meitä lupaamaan, että mekin annamme an-
teeksi meidän velallisillemme. Koska taivaallinen Isämme antaa 
meille anteeksi joka päivä ja runsain määrin kaikki syntimme ja te-
kee meille kaikkea hyvää, niin varmasti tulee meidänkin sydämes-
tämme antaa anteeksi ja mielellämme tehdä hyvää niille, jotka meitä 
vastaan rikkovat. Tämän vaikuttaa Jumalan armo, kun se uskon kaut-
ta tunnetaan: se tekee meistä uusia ihmisiä. Se, joka ei tahdo antaa 
lähimmäiselleen anteeksi, ei ole todella tullut tuntemaan Jumalan 
armoa, tai on sen tuhlannut tai unohtanut. Sellainen ihminen ei saa 
Jumalalta mitään anteeksi. Ja jos hän kuitenkin rukoilee tätä pyhän 
Herran-rukouksen viidettä rukousta, huutaa hän täten itselleen Juma-
lan vihan alas taivaasta. Sillä viides rukous on tällainen: »Ja anna 
meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin anteeksi annam-
me niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet». 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Minä rukoilen sinua Jee-
suksen Kristuksen tähden ja hänen käskyynsä nojaten, ettet sinä kat-
soisi syntejäni ja niiden tähden hylkäisi rukouksiani, joita sinulle 
esitän. Minähän en ole mahdollinen saamaan, mitä minä rukoilen, 
enkä ole sitä ansainnut, sillä minä teen joka päivä syntiä monella 
tavoin enkä ole ansainnut muuta kuin rangaistusta, vaan että sinä 
armostasi antaisit minulle kaiken tämän. Niin tahdon minäkin sydä-
mestäni antaa anteeksi ja mielelläni tehdä hyvää niille, jotka rikkovat 
minua, kurjaa syntistä, vastaan. Tähän auta minua Pyhällä Hengellä-
si! Aamen. 

29.8. 
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M a a n a n t a i  

Äläkä saata meitä kiusaukseen. 
Matt. 6:13 

On kahdenlaista kiusausta, nimittäin koettelemusta hyvään ja 
kiusausta pahaan. Koettelemus hyvään tulee Jumalalta, mutta kiusa-
us pahaan tulee perkeleen, maailman ja lihan taholta. Koettelemus 
hyvään on sitä, että Jumala panee omansa koetukselle, puhdistaak-
seen ja vahvistaakseen heidän uskoansa. Siten Jumala koetteli Aab-
rahamia (1 Moos. 22:1–19), ja Herra Jeesus kanaanilaista vaimoa 
(Mark. 7:25–30). Kiusaus pahaan on sitä, että perkele, maailma ja 
oma lihamme tahtovat pettää ja vietellä meitä harhauskoon, epätoi-
voon ja muihin suuriin synteihin ja paheisiin. Siten perkele kiusasi 
Aadamia ja Eevaa (1 Moos. 3:1–6) ja Herraa Kristusta (Matt. 4:1–
11) ja Juudas Iskariotia (Joh. 13:2). Semmoisen kiusauksen kautta 
Kain ja Juudas lankesivat epätoivoon (1 Moos, 4:13; Matt. 27:4,5) ja 
Pietari raskaaseen syntiin, kun kielsi Herransa (Luuk. 22:54,55). Mi-
tä me siis tarkoitamme, kun sanomme taivaalliselle Isällemme: »Älä 
saata meitä kiusaukseen»? Sillä me tarkoitamme ja pyydämme, että 
Jumala suojelisi ja varjelisi meitä, niin ettei perkele, maailma ja oma 
lihamme pettäisi eikä viettelisi meitä väärään uskoon tai epätoivoon 
tai muihin suuriin synteihin ja paheisiin, vaan että jos joudummekin 
sellaisiin koviin kiusauksiin, kuitenkin viimein voittaisimme. Tämä 
rukous onkin meille voimakas ja voittoisa varustus ja ase tässä kur-
jassa elämässä, joka on täynnä kiusauksia. 

 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Minä, heikko lapsesi en 
voi mitenkään omine voimineni kestää niitä kiusauksia, jotka minua 
kohtaavat perkeleen, maailman ja oman, turmeltuneen lihani taholta. 
Minä olen aivan pian hukassa. Mutta sinun rakkaan Poikasi, Vapah-
tajani Jeesuksen, nimessä minä huudan puoleesi, että sinä suojelisit 
ja varjelisit minua kaikissa kiusauksissani. Ja niin minä olen sinun 
armosi kautta varma, että minä kuitenkin olen viimein voittava ja 
saan mennä tosi uskossa iankaikkiseen autuuteen. Aamen. 
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T i i s t a i  

Vaan päästä meidät pahasta.  
Matt. 6:13. 

Onko sinusta helppoa kantaa ristiä ja vaivaa? Eipä tietenkään! 
Risti ja vaiva tuottavat tuskaa. Me huokaamme niiden alla. Me tun-
nemme ne pahaksi, niin kuin ne itsessään ovatkin sitä pahaa, joka 
kohtaa meitä synnin tähden. Mutta nyt tulee rakas Vapahtajamme 
Jeesus Kristus ja käskee meidän rukoilla: »Päästä meidät pahasta». 
Mitä me tällä rukouksella tarkoitamme, käy ilmi seuraavasta. Ensiksi 
meidän tulee pyytää, että Jumala kokonaan säästäisi meitä kaikesta 
pahasta ruumiin ja sielun, tavaran ja kunnian puolesta, jonka pahan 
me kyllä olemme ansainneet. Näin hän on tekeväkin. Toiseksi mei-
dän tulee ajatella ja rukoilla, että Jumala auttaisi meitä Pyhän Hen-
kensä kautta iloisina ja turvallisina kantamaan sitä ristiä, jonka hän 
antaa meille meidän parhaaksemme, ja että hän sitä huojentaisi ja 
ottaisi sen pian jälleen pois, jos niin on hänen hyvä tahtonsa. Ja vih-
doin meidän tulee ajatella ja rukoilla, että Jumala viimein, kun kuo-
leman hetki tulee, antaisi meille autuaallisen lopun ja armollisesti 
ottaisi meidät tästä murheen laaksosta tykönsä taivaaseen. Siellä ei 
ole ristiä, ei kärsimystä, ei kuolemaa, ei haikeaa eroamista toisis-
tamme. Siellä me olemme sitten täydellisesti päästetyt kaikesta pa-
hasta. Niin, kristitty, asetu tämän rukouksen turvin kaikkea hätää, 
sielunvihollista ja kaikkea pahaa vastaan, ahdistusta, tuskaa ja pilk-
kaa vastaan, surua, onnettomuutta ja valitusta vastaan, sairautta, sär-
kyä ja kipua vastaan, raskasmielisyyttä, huolia ja arkuutta vastaan ja 
kaikkia pahoja aikoja vastaan. Ja se, että Jumala isällisesti kuulee 
tämän rukouksesi, loistakoon kuin lohdutuksen valo aina tielläsi, 
kunnes taivaan autuas valo sinulle koittaa. 

 

Rukoilkaamme. Niin päästä minut, rakas taivaallinen Isäni, Jee-
suksen Kristuksen tähden kaikesta pahasta. Anna minulle Pyhä Hen-
kesi, jotta tietäisin mitä varmimmin, että antamasi risti — olipa se 
millainen tahansa — ei ole mikään paha, vaan tuottaa ikuisen siuna-
uksen, ja että kärsivällisesti sitä kantaisin. Ah, Jumalani. Armahda 
isällisesti heikkoa lastasi ja menettele minun kanssani laupiaasti! Ja 
ota minut viimein pois kaikesta pahasta autuaaseen isänkotiisi!  
Aamen.  
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K e s k i v i i k k o  

Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia 
 iankaikkisesti. Aamen. Matt. 6:13. 

Nämä ovat Pyhän Herran rukouksen päätössanat. Näillä sanoilla 
meidän tulee sanoa Jumalalle aivan lapsenmielisesti, että yksin hä-
neltä, tämän valtakunnan kuninkaalta meidän, hänen alamaistensa, 
tulee etsiä apua; että yksin hänellä on valta toteuttaa pyyntömme, 
mutta että yksin hänelle myös kuuluu siitä kaikki kunnia, kiitos ja 
ylistys. Ja sitten meidän tulee sanoa: Aamen. Mutta tätä sanaa emme 
saa liittää loppuun totutun tavan mukaan ja ajattelematta, vaan sen 
tulee olla täysin tietoinen, vahva, luja ja uskontäysi aamen. Sillä mi-
tä aamen merkitsee? Se merkitsee: »totisesti, totisesti, näin on tapah-
tuva». Meidän tulee olla varmat siitä, että taivaallinen Isämme miel-
tyy tällaisiin rukouksiin ja kuulee ne; sillä hän on itse käskenyt mei-
dän näin rukoilla ja luvannut meitä kuulla. Jumala sanoo aamenensa 
tällaisiin rukouksiin; samoin meidänkin tulee sanoa uskossa iloisina 
ja turvallisina: aamen, aamen, totisesti, totisesti, näin on tapahtuva. 
— Oi rakas kristitty! Tutki pyhää Herran rukousta ja opi ja punnitse, 
mitä Jumala käskee sinun siinä pyytää ja mitä hän siis lupaa antaa! 
Siitä löydät runsaasti lahjoja, joita saat häneltä pyytää ja joita hän 
tahtoo sinulle antaa ja jotka tekevät sinut tosi onnelliseksi ja autu-
aaksi aikaa ja iäisyyttä varten. Pyhä Herran rukous on avonainen 
aarteisto, jonka aarteita Jumala näyttää sinulle ja sanoo: pyydä näitä 
minulta, ja minä annan ne sinulle varmasti. Avaa silmäsi ja sydämesi 
ja suusi ja rukoile ja usko ja sano: aamen, nämä aarteet ovat minun! 
Aamen. 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isäni! Minä, kurja syntinen, 
kiitän sinua Jeesuksen Kristuksen, Vapahtajani kautta siitä, että saan 
sinua kutsua Isäkseni. Kirjoita tämä Isän-nimesi sydämeeni sanasi ja 
Pyhän Henkesi kautta. Suo minun olla sinun valtakunnassasi täällä 
ajassa ja siellä iankaikkisesti. Tämä on sinun armollinen, hyvä tahto-
si. Suo sen tapahtua minussa. Anna minulle myös jokapäiväinen lei-
päpalani. Ja anna minulle anteeksi kaikki syntini ja auta minua, että 
minäkin annan mielelläni anteeksi niille, jotka rikkovat minua vas-
taan. Äläkä anna minun langeta kiusaukseen, vaan päästä minut aina 
ja viimein kokonaan kaikesta pahasta. Sen sinä olet totisesti tekevä. 
Aamen. 

1.9. 
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T o r s t a i  

Armonvälineet 
Evankeliumi on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. 
 Room. 1:16. 

Herramme Jeesus Kristus on pyhällä, kalliilla verellään hankki-
nut meille syntien anteeksiantamuksen, elämän ja autuuden ja myös 
Pyhän Hengen, joka vaikuttaa meissä uskon. Nämä armoaarteet Her-
ra Jeesus Kristus on asettanut evankeliumiin: siinä ne annetaan meil-
le. Näin evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi. Ja näin evan-
keliumi on armonväline, väline jolla Jumala antaa meille kaiken ar-
monsa. Ja uskon kautta, jonka Jumala vaikuttaa evankeliumin sanal-
la, me pääsemme omistamaan nuo evankeliumissa olevat armoaar-
teet. Näin evankeliumi on Jumalan voima itse kullekin sitä uskovalle 
pelastukseksi. — Niin kuin aarrelippaassa voi olla kolme aarteilla 
täytettyä osastoa, niin on evankeliumillakin kolme osastoa, ja itse 
kussakin näistä meille annetaan sama armo. Nämä kolme osastoa 
ovat: sana, kaste ja ehtoollinen. Ja niin me sanomme, että on kolme 
armonvälinettä. Pyhää kastetta ja Pyhää ehtoollista nimitämme sak-
ramenteiksi eli pyhiksi toimituksiksi. Ne ovat Jumalan asettamia py-
hiä toimituksia, joissa hän määrätyillä, sanaansa yhdistetyillä ulko-
naisilla aineilla tarjoaa, omistaa ja sinetöi meille Kristuksen hankki-
man armon. Ulkonainen, Jumalan sanaan yhdistynyt aine Pyhässä 
kasteessa on vesi ja Pyhässä ehtoollisessa leipä ja viini. Pyhät sak-
ramentit tekevät näkyvien merkkien kautta sinulle oikein nähtäväksi 
ja selväksi sen, että Jumala antaa sinulle, juuri sinulle, armonsa, ni-
mittäin syntien anteeksiantamuksen, elämän ja autuuden sekä myös 
Pyhän Henkensä. Kuinka sydämellistä huolta Jumala pitääkään ja 
kuinka paljon hän tekeekään vakuuttaakseen lujasti meille, että hän 
todella ja varmasti antaa meille armonsa! Meidän on reippaasti tar-
tuttava siihen ja uskossa iloisina kiitettävä häntä sydämellä, sanoilla 
ja teoilla. 

Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, rakas taivaallinen Isä, pyhästä 
evankeliumistasi, jossa sinä tuot ilmi, lahjoitat, ja omistat minulle 
autuaaksitekevän, Kristuksen hankkiman armon. Ja minä kiitän sinua 
pyhistä sakramenteistasi, joissa sinä asioit kanssani erikoisella taval-
la ja sinetöit minulle armosi näkyvillä merkeillä. Minä rukoilen si-
nua, armollinen Jumala: tee minut näin uskossa lujaksi ja iloiseksi ja 
aivan varmaksi armostasi. Aamen. 
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P e r j a n t a i  

Mitä kaste on? 
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kasta-
malla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.  Matt. 28:19. 

 

Kastaminen tarkoittaa pesemistä, vedellä pesemistä. Mutta kris-
tillinen kaste on ”vesipeso sanan kautta” (Ef. 5:26). Tohtori Luther 
sanookin sen tähden: ”Kaste ei ole vain tavallista vettä, vaan se on 
vettä, joka on Jumalan käskyyn suljettu ja Jumalan sanaan yhdistet-
ty”. Kristillinen kaste ei ole ihmisten asettama, vaan Jumalan. Juma-
la on sen asettanut ja käskenyt. Se on Jumalan käskyyn suljettu vesi. 
Herra sanoi opetuslapsilleen: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat 
minun opetuslapsikseni kastamalla heitä! ” Jumala on pannut sanan-
sa kasteen veteen. Se on Jumalan sanaan yhdistettyä vettä. Herra 
sanoi: ”kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”. 
Tämä sana osoittaa, mitä kaste varsinaisesti on. Meidät, kadotetut ja 
tuomitut syntiset kastetaan eli pestään ja huuhdotaan Isän ja Pojan ja 
Pyhän Hengen nimeen. Meidät pestään ja huuhdotaan siinä armossa, 
jonka kolmiyhteinen Jumala sanassaan ilmoittaa olevan valmiina 
meitä varten. Meidät pestään ja huuhdotaan Isän armossa ja rakkau-
dessa, saman Isän, joka ottaa meidät lapsikseen Kristuksen tähden. 
Meidät pestään ja huuhdotaan Pojan verisessä ansiossa, joka tekee 
meidät Jumalan edessä vanhurskaiksi ja otollisiksi. Meidät pestään 
ja huuhdotaan Pyhän Hengen pyhittävässä voimassa, joka saattaa 
meidät uskoon ja tekee uusiksi ihmisiksi. Näin Pyhä kaste saattaa 
meidät kolmiyhteisen Jumalan armorikkaaseen osallisuuteen. — Oi, 
kristitty, sinä olet kastettu! Kiitä Jumalaa siitä suuresta armosta, jos-
ta hän on tehnyt sinut osalliseksi tässä pyhässä sakramentissa! 

 

Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, kolmiyhteinen Jumala, siitä, 
että olet Pyhässä kasteessa ottanut minut armoosi ja tehnyt minut 
siitä osalliseksi. Suo, Herrani, että uskossa turvallisesti luotan tähän 
pyhään sakramenttiin viime hetkeeni asti ja näin tulen iankaikkiseen 
elämään. Aamen. 

3.9. 
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L a u a n t a i  

Vesipeso sanan kautta 
 Ef. 5:26. 

Mitä kaste — vesipeso sanan kautta — antaa eli hyödyttää? Kas-
te on vesipeso sanan kautta ja juuri sen tähden sillä on suuri ja mah-
tava voima. Se antaa syntien anteeksiantamuksen, elämän ja autuu-
den ja Pyhän Hengen, joka vaikuttaa kastettavassa uskon. Tai niin 
kuin tohtori Luther sanoo: »kaste vaikuttaa syntien anteeksisaami-
sen, vapautta kuolemasta ja perkeleestä ja antaa iankaikkisen autuu-
den kaikille, jotka uskovat Jumalan sanat ja lupaukset». Huomaa nyt 
nämä Jumalan sanat ja lupaukset, joista kaste saa suuren voimansa ja 
vaikutuksensa! Pyhä Henki sanoo: »Kristus rakasti seurakuntaa ja 
antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen 
sen, vedellä pesten sanan kautta» (Ef. 5:25,26). Ja: »Tehkää paran-
nus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen 
syntienne anteeksisaamiseksi»! (Apt. 2:38). Ja: »Anna kastaa itsesi 
ja pestä pois syntisi»! Sinä näet, että kaste vaikuttaa syntien anteek-
sisaamisen. Ja Herra Jeesus sanoo: »Joka uskoo ja kastetaan, se pe-
lastuu» (Mark. 16:16). Apostoli puhuu Pyhän Hengen kautta kas-
teesta näin: »Vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena» (1 Piet. 3:21). 
Sinä näet, että vesi pelastaa ja antaa iankaikkisen autuuden. Ja apos-
toli kirjoittaa Pyhän Hengen kautta: »Kun Jumalan, meidän vapahta-
jamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei van-
hurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mu-
kaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, 
jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme 
Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen ar-
monsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mu-
kaan» (Tiit. 3:4–7). Tästä näet, että kaste pelastaa meidät ja antaa 
meille Pyhän Hengen, joka uudestisynnyttää meidät ja antaa meille 
uskon, jotta olisimme Jumalan edessä vanhurskaat ja iankaikkisen 
elämän perilliset. Ota siis, kristitty, vastaan se armo, jonka Jumala 
on lahjoittanut sinulle kasteessa! Ota se vastaan ja pidä siitä kiinni 
Pyhän Hengen kautta, jonka myös olet saanut kasteessa. 

Rukoilkaamme. Auta minua, rakas taivaallinen Isä, että tosi us-
kossa pitäisin kiinni niistä suurista ja autuaaksitekevistä aarteista, 
jotka olet minulle antanut kasteessa! Auta minua siihen Pyhällä 
Hengelläsi, jonka olet runsaasti vuodattanut ylitseni kasteessa. Var-
jele minua, etten koskaan kadottaisi tätä minulle lahjoitettua syntien 
anteeksiantamusta ja iankaikkista autuutta. Aamen. 

4.9. 
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1 3 .  s u n n u n t a i   

P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

Uudestisyntymisen peso  
Tiit. 3:5. 

Kaste vaikuttaa syntien anteeksisaamisen, vapauttaa kuolemasta 
ja perkeleestä ja antaa iankaikkisen autuuden kaikille, jotka uskovat 
Jumalan sanat ja lupaukset. Kun tämän kuulee sellainen kristitty, 
joka ei ole juurtunut Jumalan sanaan, niin hän kysyy ihmetellen ja 
epäillen: Kuinka vesi voi vaikuttaa näin suuria asioita? Sinä tunnet 
vastauksen. Vesi tosin ei niitä vaikuta, vaan Jumalan sana, joka on 
vedessä ja veden mukana, tuo nuo suuret asiat kasteeseen. Ja usko, 
joka veteen yhdistetyn Jumalan sanan uskoo, ottaa nuo suuret asiat 
kasteesta ja omistaa ne itselleen. Ymmärrätkö tämän täysin ja koko-
naan, kristitty? Ilman Jumalan sanaa oleva vesi on vain tavallista 
vettä eikä mikään kaste, mutta Jumalan sanaan yhdistettynä se on 
kaste, se on armorikas elämän vesi ja uudestisyntymisen peso Pyhäs-
sä Hengessä. Sanansa kautta Jumala on pannut kasteveteen syntien 
anteeksiantamuksen, elämän ja autuuden sekä Pyhän Hengen, joka 
vaikuttaa uskon. Sinä olet kastettu. Sinä uskot. Näin sinä olet uudes-
tisyntynyt. Sinä olet Jumalan lapsi, jonka omana on syntien anteek-
siantamus, elämä ja autuus sekä Pyhä Henki. Ja Pyhä Henki vaikut-
taa sinussa uuden mielen. Sinä iloitset Jumalan suuresta armosta, 
joka on tullut omaksesi. Sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa ja turvaat 
häneen. Sinä elät uutta elämää. Näin kaste on uudestisyntymisen pe-
so ja Pyhän Hengen uudistus, jonka hän runsaasti vuodatti meihin 
meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me van-
hurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elä-
män perillisiksi toivon mukaan, kuten pyhä Paavali sen esittää kir-
jeessään Tiitukselle kolmannessa luvussa. Tämä sana on varma. 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, armollinen Isäni. Minä kiitän si-
nua siitä, mitä sinä olet tehnyt minulle kasteessa! Sinä olet minut 
siinä uudestisynnyttänyt. Sinä olet antanut minulle kasteessa syntien 
anteeksiantamuksen ja edessäsi kelpaavan vanhurskauden. Sinä olet 
lahjoittanut minulle vapahduksen kuolemasta ja perkeleestä sekä 
iankaikkisen autuuden. Sinä olet antanut minulle Pyhän Hengen, jo-
ka vaikuttaa ja ylläpitää minussa uskon ja uuden, hengellisen elä-
män. Suo minun elää ja kuolla tässä armossa, siinä herätä kuolleista 
ja iankaikkisesti elää, Jeesuksen Kristuksen tähden! Aamen. 

5.9. 
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M a a n a n t a i  

Kastettujen pitää uudessa elämässä vaeltaman 
Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuo-
lemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kaut-
ta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.  Room. 6:4. 

Kasteessa me kristityt olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta ja 
kaikesta autuudesta, mikä hänellä on meitä varten. ”Kaikki te, jotka 
olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet” 
(Gal. 3:27). Kristus on meidän edustajanamme kuollut ja haudattu 
meidän syntiemme tähden. Tästä olemme tulleet osallisiksi kastees-
sa: me olemme siinä kuolleet pois synneistämme ja niiden tähden 
haudatut, niin että ne eivät voi meitä tuomita eivätkä hallita. ”Niin 
olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuole-
maan. ” Meidän edustajamme Kristus on herätetty kuolleista Isän 
kirkkauden kautta ja elää nyt uutta, meidän syntiemme taakasta va-
paata, elämää. Myös siitä olemme tulleet kasteessa osallisiksi: me 
elämme uutta, meidän syntiemme taakasta vapaata elämää. ”Samoin 
pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. ” Mitä se merkitsee? 
Se merkitsee sitä, että meissä oleva vanha ihminen eli Aadamista 
meihin periytynyt, synnynnäinen syntiturmelus on kaikkine syntei-
neen ja pahoine himoineen jokapäiväisen katumuksen ja parannuk-
sen kautta upotettava ja kuoletettava. Meidän kristittyjen tulee joka 
päivä katua syntejämme ja pyytää Jumalalta niitä anteeksi Kristuk-
sen tähden. Tämä kuolettaa synnin voimaa. Ja sen sijaan tulee joka 
päivä nousta uusi ihminen, joka elää vanhurskaudessa ja puhtaudessa 
Jumalan edessä. Tämän uuden ihmisen, tämän uuden hengellisen 
olemuksen ja elämän me kristityt olemme saaneet kasteen armossa, 
jonka olemme ottaneet vastaan. Tämän uuden ihmisen tulee joka 
päivä nousta meissä jumaliseen vaellukseen ja elämään. Ja tämä uusi 
ihminen on elävä iankaikkisessa kirkkaudessa, ja silloin se on ker-
rassaan vapaa vanhasta ihmisestä. — Tällainen merkitys meidän kas-
teellamme tulee olla meille kristityille. 

Rukoilkaamme. Herra, minun Jumalani. Sinä olet suuressa lau-
peudessasi tehnyt minut osalliseksi uudestisyntymisen pesossa Va-
pahtajani kuolemasta ja elämästä. Sen tähden minä rukoilen sinua: 
anna minulle Pyhän Henkesi voimaa, että joka päivä kuolisin synnil-
le, mutta eläisin sinulle ja palvelisin sinua, kunnes viimein saan iäi-
sessä elämässä olla kerrassaan uudistunut ja autuas. Aamen. 
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T i i s t a i  

Lapsikaste 
Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja 
Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä li-
hasta on syntynyt, on liha.  Joh. 3:5,6. 

Laajalle levinnyt baptistien eli uudestikastajien lahko samoin 
kuin koko reformoitu kirkko, jonka yksi haarautuma se on — pitää 
kastetta pelkkänä ulkonaisena toimituksena, jolla muka ei ole uudes-
tisynnyttävää voimaa. Se sanoo, ettei pieniä lapsia saa kastaa, koska 
ne muka eivät voi vielä uskoa. — Ovatko siis kristillisen kirkon pii-
rissä syntyneet pienet lapset kastettavat? Kyllä! Sillä he ovat lihasta 
syntyneinä liha, he ovat synnin turmelemien vanhempien syntisiä 
lapsia. Ja Herra Jeesus vakuuttaa aivan juhlallisesti, ettei kukaan voi 
päästä sisälle Jumalan valtakuntaan, jollei hän ole syntynyt vedestä 
ja Hengestä eli uudestisyntynyt. Ja ketä Herra Jeesus käskee kastaa? 
Kansoja (Matt. 28:19). Ja kansoihin kuuluvat toki myös pienet lap-
set. Ja aivan vakavasti hän sanoo, että pienille lapsille kuuluu Juma-
lan valtakunta (Mark. 10:14). Siis pienille lapsille kuuluu myös kas-
te, joka uudestisynnyttää heidät Jumalan valtakunnan jäseniksi. Eikö 
Jumalan kansan keskuudessa Vanhan Testamentin aikana ympäri-
leikattu Jumalan käskyn mukaan kahdeksanpäiväiset pienet pojat? Ja 
eikö Uuden Testamentin kaste ole tullut ympärileikkauksen tilalle? 
(Kol. 2:11,12). Ja myös pienet lapset voivat uskoa. Pyhä Henki, joka 
vuodatetaan heihin kasteessa, vaikuttaa heissä uskon, vaikkemme 
ymmärrä, miten se tapahtuu. Herra Jeesus sanoo, että pienet lapset 
uskovat häneen (Matt. 18:2–6). Ja niin Herra on pienten lasten ja 
imeväisten suusta perustanut voiman vastustajiansa vastaan (Ps. 8:3; 
Matt. 21:16). Ja Johannes Kastaja oli jo äitinsä kohdussa täytetty 
Pyhällä Hengellä ja uskoi Vapahtajaansa (Luuk. 1:15,44). Oi kristit-
ty. Älä anna itseäsi eksyttää, vaan usko turvallisesti kasteeseesi, jon-
ka olet saanut lapsena! 

Rukoilkaamme. Herra, auta minua, etteivät väärät, hurmahenki-
set opit minua eksytä, vaan että uskon turvallisesti lapsuudessa saa-
maani kasteeseen viimeiseen hengenvetooni asti ja että siinä saamani 
armon kautta iankaikkisesti pelastun. Aamen. 
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K e s k i v i i k k o  

Ole uskollinen kuolemaan asti 
Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän 
kruunun.  Ilm. 2:10. 

Rakas kristitty! On hyvin otaksuttavaa, että olet pienenä lapsena 
kastettu. Silloin olet saanut Kristuksen hankkiman Jumalan armon. 
Silloin Pyhä Henki on saattanut sinut uskoon. Silloin sinä olet siis 
uudestisyntynyt Jumalan lapseksi. Silloin sinä olet teossa ja totuu-
dessa tehnyt sen, minkä kummit ovat omalla suullansa tehneet sinun 
puolestasi: sinä olet luopunut perkeleestä ja kaikista hänen teoistaan 
ja kaikesta hänen menostaan ja liittynyt kolmiyhteiseen Jumalaan 
ollaksesi hänen omansa elämässä ja kuolemassa, ajassa ja iankaikki-
suudessa. Ja siitä lähtien sinulle kuuluu Herran Jeesuksen sana: »Ole 
uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruu-
nun». Oletko sinä pysynyt aina uskollisena? Tai, jollet, niin oletko 
uskossa jälleen palannut kasteesi armoon? — Salli sanottavan itsel-
lesi, kristitty, mikä on Jumalan tahto ja järjestys hänen kastettuihin 
lapsiinsa nähden. Heitä on ravittava ahkerasti ja joka päivä ja sään-
nöllisesti Jumalan sanalla niin pian kuin mahdollista, että he voisivat 
pysyä uskollisina. Tätä Herra Jeesus tarkoittaa sanoessaan Pietarille: 
»Ruoki minun karitsoitani» (Joh. 21:15). Tähän Pyhä Henki kehottaa 
isiä sanoessaan, että heidän tulee kasvattaa lapsiansa Herran kurissa 
ja nuhteessa (Ef. 6:4). Sen tähden kristillisissä seurakunnissa anne-
taan nuorille perusteellinen rippikouluopetus. Tähän perustuu myös 
tuo seurakuntiemme kiitettävä tapa, että rippikouluopetuksen saaneet 
lapset julkisesti konfirmoidaan kokoontuneen seurakunnan edessä. 
Silloin he omalla suullaan toistavat tuon lupauksen, jonka he kerran 
ovat tehneet kummiensa välityksellä: he sanoutuvat irti perkeleestä 
ja kaikista hänen teoistansa ja kaikesta hänen menostansa ja lupaavat 
pysyä uskollisina kolmiyhteiselle Jumalalle kuolemaansa asti. Ja 
tämän kastelupauksen, tämän konfirmaatiolupauksen tulee sitten jat-
kua halki koko elämän. Kuka tahansa lukee tämän, hän kuulkoon, 
mitä Vapahtaja sanoo: »Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä 
annan sinulle elämän kruunun». 

Rukoilkaamme. Oi Herra, kolmiyhteinen, armollinen Jumala, jo-
ka olet uudestisynnyttänyt minut lapseksesi kasteessani. Nyt minä 
uudistan lupaukseni ja tahdon sanoutua irti perkeleestä ja kaikista 
hänen teoistansa ja kaikesta hänen menostansa ja tahdon pysyä sinul-
le uskollisena kuolemaani asti. Oi Isä, anna siihen minulle Pyhän 
Henkesi voima Jeesuksen Kristuksen, minun Vapahtajani tähden ja 
anna minulle viimein armosta luvattu elämän kruunu! Aamen. 

8.9. 
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T o r s t a i  

Julkinen saarnavirka 
…palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.   Ef. 4:12. 

Herra Jeesus Kristus on perustanut maan päällä olevaan kirk-
koonsa viran. Viralla tarkoitetaan määrätyillä valtuuksilla varustet-
tua palvelusta, jota toimitetaan jonkun ylemmän määräyksestä. Herra 
Jeesus Kristus on perustanut maan päällä olevaan kirkkoonsa sellai-
sen viran, jota on hoidettava hänen nimessään. Ja mitä tarkoitusta 
varten? Sitä varten, että hänen ruumiinsa tulisi täten rakennetuksi, 
siis että yhä enemmän ihmisiä liittyisi uskon kautta Kristukseen ja 
että he siinä uskossa vahvistuisivat. Mikä on sen tähden tämän viran 
tehtävä? Sen tehtävänä on evankeliumin julistaminen, sakramenttien 
hoitaminen ja syntien anteeksi antaminen tai pidättäminen yksityisil-
le ihmisille. Herra Jeesus sanoi opetuslapsilleen: »Minulle on annet-
tu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki 
kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Py-
hän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä 
olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka 
päivä maailman loppuun asti» (Matt. 28:18–20). Ja hän sanoi heille 
jälleen: »Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän 
minäkin teidät». Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja 
sanoi heille: »Ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, 
niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne 
ovat pidätetyt» (Joh. 20:21–23). Tätä virkaa kutsutaan »avainten val-
laksi», kuten Kristus sanoo: »Minä olen antava sinulle taivasten val-
takunnan avaimet» (Matt. 16:19). Sillä evankeliumilla ja siihen kuu-
luvilla sakramenteilla annetaan syntien anteeksiantamus. Ja missä on 
syntien anteeksiantamus, siinä on taivas avoinna, mutta kenelle Kris-
tuksen sanan mukaan synnit pidätetään, hänelle on taivas suljettu. 

Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, Herra Jeesus, sinä kaikkein 
korkein siitä, että olet asettanut maan päällä olevaan kirkkoosi sanan 
ja sakramenttien viran, jonka palveluksella sinä lisäät ja vahvistat 
rakasta kristikuntaasi ja säilytät sen iankaikkiseen elämään. Minä 
rukoilen sinua: suo minulle armosi, että minä tältä viralta aina etsisin 
syntien anteeksiantamusta ja uskoni vahvistusta. Ja varjele minua 
kuulumasta niiden joukkoon, joille heidän omasta syystään synnit 
pidätetään! Aamen. 
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P e r j a n t a i  

Avainten valta on annettu koko kirkolle  
ja jokaiselle paikallisseurakunnalle 

Totisesti minä sanon teille: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on 
oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on 
oleva päästetty taivaassa.  Matt. 18:18. 

Ketä tuo sana »te» tarkoittaa tässä raamatunlauseessa? Kenelle 
Herra Jeesus Kristus on antanut avainten vallan ja sen mukana kai-
ken seurakunnallisen vallan? Kenen hän on käskenyt saarnata evan-
keliumia, kastaa, jakaa Pyhää ehtoollista, antaa syntejä anteeksi ja 
sitoa synteihin? — Tästä kysymyksestä taistellaan paljon. Siksi kat-
somme tätä asiaa Raamatusta ja näin aivan yksinkertaisesti etsimme 
itsellemme vastausta Jumalan sanasta. 

Herra Jeesus sanoi kerran uskovalle Pietarille: »Minä olen anta-
va sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan 
päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan pääl-
lä, se on oleva päästetty taivaissa» (Matt. 16:19). Tässä siis Herra 
antoi avainten vallan Pietarille. Ja nyt kiivailee paavi siitä, että 
avainten valta kuuluu hänelle, sillä Pietari on muka ollut ensimmäi-
nen paavi. Mutta Herra antoi saman vallan myös kokoontuneille ope-
tuslapsilleen, miehille ja naisille, sanoessaan: »Niin kuin Isä on lä-
hettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Joiden synnit te anteeksi 
annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, 
niille ne ovat pidätetyt» (Joh. 20:21,23). Nyt sanoo moni: avainten 
valta on annettu pastoreille, — mutta se ei ole niin. Herra sanoo 
alussa mainitussa lauseessamme kaikille kristityille ja jokaiselle seu-
rakunnan jäsenelle kullakin paikkakunnalla: »Totisesti minä sanon 
teille: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaas-
sa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty tai-
vaassa». Kristus on siis antanut avainten vallan kaikille kristityille, 
missä ikinä heitä on kokoontuneena vähän tai paljon (Matt. 18:20). 
Avaintenvalta on »se erikoinen hengellinen valta, jonka Kristus on 
antanut seurakunnalleen maan päällä», sanotaan Katekismukses-
samme Jumalan sanan mukaan.  

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Sinun sanastasi minä tiedän, että 
sinä olet tehnyt minutkin opetuslapseksesi ja seurakuntasi jäseneksi, 
seurakuntasi, jolle olet antanut ne valtuudet ja velvollisuudet, jotka 
sisältyvät avainten valtaan. Minä rukoilen sinua: anna minulle Pyhä 
Henkesi, että osoittaisin olevani tämän, korkean kunnian arvoinen ja 
omalta, vähäiseltä osaltani uskollisesti täyttäisin velvollisuuteni pyhä 
nimesi tulisi maan päällä ylistetyksi autuudeksi. Aamen. 
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L a u a n t a i  

Mikä on pastori 
Jumala asetti seurakuntaan... muutamia... opettajiksi.  1 Kor. 12:28. 

Jumalan sanan mukaan kristilliselle seurakunnalle kuuluu avain-
ten valta ja kaikki sen yhteydessä oleva valta. Nyt kysymme: mitä 
tehtävää on pastorilla? — Raamattu osoittaa, että kristillisessä seu-
rakunnassa avainten valtaa on julkisesti hoidettava, on saarnattava 
evankeliumia, kastettava, jaettava Pyhää ehtoollista, syntejä anteek-
siannettava ja synteihin sidottava. On selvää, etteivät kaikki seura-
kunnan jäsenet voi tätä samalla tapaa toimittaa. Sen tähden Jumala 
onkin määrännyt, että kukin seurakunta valitsee ja kutsuu miehen, 
joka seurakunnan nimessä ja sen keskuudessa toimittaa julkisesti 
avainten vallan tehtävät. Sellaista henkilöä kutsutaan pastoriksi, 
paimeneksi, opettajaksi. Jos hän on vastaanottanut seurakunnan kut-
sun, on Jumala asettanut hänet seurakuntaan, kuten alussa oleva lau-
se osoittaa. Hän on silloin seurakunnan julkiseen virkaan nähden 
Jumalan salaisuuksien huoneenhaltija (1 Kor. 4:1). Tämän huoneen-
haltijan viran hän on saanut Jumalalta seurakunnan kautta. Mutta tuo 
järjestys eli ohje, jonka mukaan hänen on hänen huoneenhaltijanaan 
hoidettava tätä avainten valtaa, on yksinomaan Jumalan antama. Ju-
mala on nimittäin määrännyt avainten valtaan kuuluvat tehtävät, ei-
vätkä ihmiset saa siitä mitään muuttaa. Jollei pastori seuraa tätä ju-
malallista järjestystä tai jos hän osoittautuu elämässään jumalatto-
maksi, tulee seurakunnan ojentaa häntä Jumalan sanalla ja jollei se 
auta, erottaa hänet virastaan. Jos hän seuraa jumalallista järjestystä, 
saarnaa evankeliumia selvästi ja puhtaasti, hoitaa sakramentteja 
Kristuksen asetuksen mukaan, antaa anteeksi ja sitoo synteihin Ju-
malan ohjeen mukaan ja sen ohessa vaeltaa kristillisesti, tulee seura-
kunnan tietää, että Jumala on asettanut hänet sitä kaitsemaan. Sa-
moin myös pastorin tulee aina olla selvillä siitä, että Jumala on aset-
tanut hänet tähän virkaan (Apt. 20:28). Jos kristillisellä seurakunnal-
la on uskollinen paimen ja opettaja, on se suuri Jumalan lahja. 

 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Minä rukoi-
len sinua: lähetä meille aina jumalallisen sanasi oikeat ja uskolliset 
opettajat ja palvelijat ja pidä heitä puhtaassa opissa ja kristillisessä 
vaelluksessa. Suo myös, että heidän virkansa ja palveluksensa tuot-
taa meille paljon siunausta, jotta uskomme vahvistuu ja kaikki hyvät 
työt edistyvät keskuudessamme. Ja anna minulle ja veljilleni ja sisa-
rilleni seurakunnassamme Pyhä Henkesi, että halukkaasti vastaan-
otamme ja omaksumme saarnatun sanan, joka on ammennettu kirjoi-
tetusta sanastasi. Aamen. 

11.9. 
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1 4 .  s u n n u n t a i   

P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

Kenelle synnit annetaan anteeksi  
ja kenelle ne pidätetään? 

Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin 
pois.  Apt. 3:19. 

Me kaikki olemme kurjia, viheliäisiä syntisiä — siitä ei ole epäi-
lystä. Mutta on katuvia syntisiä ja katumattomia. Katuvat syntiset 
ovat sellaisia, jotka sydämestään surevat ja katuvat syntejään, usko-
vat Vapahtajaan Jeesukseen Kristukseen ja tahtovat parantaa elä-
määnsä. Katumattomat syntiset ovat sellaisia, jotka eivät sure eivät-
kä kadu, eivät totuudessa usko Vapahtajaan eivätkä tahdo parantaa 
elämäänsä. Evankeliumi on saarnattava kaikille syntisille, niin katu-
ville kuin katumattomillekin. Mutta evankeliumin erikoinen sovellu-
tus, yksityiseen henkilöön kohdistettava evankeliumin lohdutus, joka 
tapahtuu siten, että hänelle vakuutetaan Jumalan armo kasteessa ja 
ehtoollisessa ja hänelle julistetaan synninpäästö eli syntien anteek-
siantamus — tämä kaikki on tuleva vain katuvien syntisten osaksi. 
Sillä joka tekee parannuksen ja kääntyy, hänen syntinsä pyyhitään 
pois. Tämä on jumalallinen sääntö, jonka me tunnemme ja jonka yllä 
oleva raamatunlause meille opettaa. Katumattomille syntisille ei pidä 
antaa evankeliumin lohdutusta eikä kasteen, Pyhän ehtoollisen eikä 
synninpäästön lohdutusta. Katumattomille syntisille — kun heidät 
sellaisiksi havaitaan — pitää synnit pidätettämän. Ja avainten valta, 
jonka julkisen hoitamisen seurakunta on uskonut pastorille, on eri-
koinen ja ainutlaatuinen seurakunnallinen valta, jonka Kristus on 
antanut seurakunnalleen maan päällä. Sen nojalla katuville annetaan 
synnit anteeksi, mutta katumattomille pidätetään synnit siihen asti, 
että tekevät parannuksen. Jumala suokoon armossaan sinulle, kristit-
ty, että aina olisit katuva syntinen, jotta evankeliumin lohdutus täyt-
täisi sinut, tuo lohdutus, että syntisi ovat pyyhityt pois. 

 

Rukoilkaamme. Herra, sinä armollinen Jumala. Älä anna minun 
synnin pettämänä langeta katumattomuuteen! Ota minut armokäsiisi 
ja anna minulle Jeesuksen Kristuksen tähden Pyhän Henkesi valoa, 
että minä kadun syntejäni, uskon Vapahtajaani ja mielelläni tahdon 
parantaa elämääni. Ja johda minut armolähteelle, jonka sinä annat 
kuohua meille sanassa ja sakramenteissa, että sen äärellä saisin run-
saan lohdutuksen. Aamen. 

12.9. 
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M a a n a n t a i  

Miten kristityn tulee suhtautua  
avainten virkaan? 

Mitä minä olen anteeksi antanut — jos minulla on ollut jotakin  
anteeksiannettavaa — sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne  
Kristuksen kasvojen edessä.  2 Kor. 2:10. 

Kristitty! Kun sinä katselet ja mietit sitä, mitä Jumalan sana sa-
noo avainten vallasta, niin millaisen täytyy olla sinun uskosi, miten 
täytyy sinun suhtautua siihen julkiseen virantoimitukseen, jonka pas-
torisi suorittaa seurakunnassa? Sinun täytyy sanoa sydämestäsi näin: 
Minä uskon, että kun kutsuttu Kristuksen palvelija hoitaa saarnavi-
ran tehtäviä hänen jumalallisen käskynsä mukaan, niin se on yhtä 
voimakasta ja varmaa — myös taivaassa — kuin jos rakas Herram-
me Kristus itse niitä hoitaisi. Jos pastorisi toimittaa jotakin ilman 
Kristuksen käskyä, niin se on mitätöntä, mutta jos hän toimittaa jo-
takin Kristuksen käskyn mukaan, niin hän tekee sen Kristuksen sijas-
ta. Ja silloin se on yhtä voimakasta ja varmaa ja pätee myös taivaassa 
yhtä varmasti, kuin jos rakas Herramme Kristus itse sen toimittaisi. 
Jos pastori saarnaa evankeliumia oikein ja puhtaasti, niin silloin se 
on aivan yhtä voimakasta ja varmaa, kuin jos Kristus itse seisoisi 
siinä ja saarnaisi. Samoin on pyhän kasteen ja Pyhän ehtoollisen lai-
ta, niin myös pyhän synninpäästön laita. Jos pastorisi lausuu sinulle 
synninpäästön eli syntien anteeksiantamuksen, pätee se Jumalan 
luona taivaassa aivan kuin Herra Kristus itse olisi lausunut sinulle 
synninpäästön. Pastorihan tekee sen seurakunnan palvelijana Kris-
tuksen sijasta. Ja kun pastori oikean, Kristuksen säätämän, järjestyk-
sen mukaan pidättää julkiselle ja katumattomalle syntiselle synnit ja 
hänet erotetaan kristillisestä seurakunnasta, niin sekin on Jumalan 
edessä taivaassa yhtä voimakasta ja varmaa, kuin jos Herra Kristus 
itse olisi tehnyt sen näkyvällä tavalla. Samoin on asianlaita silloin, 
kun pastori päinvastoin päästää synneistä seurakunnasta erotetun, 
antaa hänelle synnit anteeksi ja ottaa hänet jälleen seurakunnan yh-
teyteen, kun tämä nimittäin katuu syntiään ja on luvannut parantaa 
elämäänsä. — Tahdotko tätä kaikkea vakavasti mielessäsi pitää? 

Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, Herra Jeesus, siitä että sinä 
olet meidän, sinun kristittyjesi hyödyksi ja lohdutukseksi perustanut 
seurakuntaasi pyhän saarnaviran, jossa sinä itse olet saapuvilla ja 
jakelet meille armoaarteitasi. Minä rukoilen sinua: säilytä tämä virka 
oikeana ja puhtaana meille ja jälkeläisillemme. Ja anna meille, oi 
Vapahtaja, Pyhä Henkesi, että me oikein käytämme tätä virkaa us-
komme vahvistukseksi ja iankaikkiseksi autuudeksi. Aamen. 

13.9. 
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T i i s t a i  

Seurakunnasta erottaminen 
Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha.  1 Kor. 5:13. 

Syntien pidättäminen eli seurakunnasta erottaminen, (jota myös 
on kutsuttu pannaksi), on toimitettava niille seurakunnan jäsenille, 
jotka ovat pahoja, se on, jotka ovat julkisia ja katumattomia syntisiä. 
Heidän syntinsä täytyy olla julkinen, siis sellainen, että jokainen seu-
rakuntalainen varmasti tietää sen rikokseksi Jumalan lakia vastaan. 
Mutta tämäkään ei vielä riitä seurakunnasta erottamiseen. Myös syn-
tisen katumattomuuden täytyy olla selvä jokaiselle seurakunnan jä-
senelle. Mutta, sinä sanot, miten se on mahdollista? Kuka voi nähdä 
toisen sydämeen? Tuo sydämeen näkeminen ei ole tarpeellista, sillä 
Herra Jeesus on ilmoittanut tien, jota seuraamalla päästään selville 
siitä, onko syntinen katumaton. Tämä esitetään Matt. 18:15–17. Sen, 
joka tietää veljen tehneen syntiä, on mentävä hänen luokseen ja rak-
kaasti, kärsivällisesti ja pitkämielisesti koetettava saada hänet vakuu-
tetuksi synnistään. Jos hairahtunut antaa neuvoa itseään, on hän voi-
tettu, ja se on hyvä. Jos hän taas ei anna neuvoa itseään, niin — tässä 
käännyn nyt sinun puoleesi — ota yksi tai kaksi kanssasi, että jokai-
nen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla, ja va-
roittakaa hairahtunutta uudelleen kärsivällisesti ja pitkämielisesti 
Kristuksen rakkauden elähdyttäminä. Jos hän ei kuule teitä, niin il-
moita asia todistajien läsnä ollessa sille seurakunnalle, johon tuo 
hairahtunut kuuluu. Nyt seurakunnan tulee koettaa taivuttaa häntä 
parannukseen. Jos hän ei kuule seurakuntaakaan, vaan niskoittelee, 
on häntä pidettävä katumattomana, sillä Herra Jeesus, Armahtaja ja 
Sydäntentuntija, sanoo, että sellaista on sitten pidettävä pakanana ja 
publikaanina. Silloin kyseessä olevan seurakunnan pastorin tulee 
panna seurakunnan päätös täytäntöön: pidättää tuon hairahtuneen 
synnit, erottaa hänet seurakunnasta ja julkisesti tehdä se tiettäväksi. 
Mutta heti, kun hairahtunut tekee parannuksen, on hän julkisesti ju-
listettava vapaaksi ja otettava takaisin seurakunnan yhteyteen. Sillä 
myöskään seurakunnasta erottaminen ei ole tarkoitettu sielujen tur-
mioksi, vaan pelastamiseksi. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus Kristus. Minä rukoilen sinua: anna 
minulle ja kaikille tosi kristityille Pyhä Henkesi, että menettelisimme 
hairahtuvien veljien suhteen sinun sanasi ja tahtosi mukaan, niin  
ettei kurittomuus ja maailmallisuus tunkeutuisi seurakuntiin, vaan 
hairahtuneet saisivat oikean kehotuksen ja ojennuksen, jos Jumala 
siten antaisi heille armoa parannukseen ja autuuteen. Aamen. 

14.9. 
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K e s k i v i i k k o  

Rippi 
Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, 
 ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän  
uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi 
ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 1 Joh. 1:8,9. 

Avainten vallan likeiseen yhteyteen kuuluu se jumalanpalvelus, 
jota kutsutaan ripiksi. Ripissä on kaksi kohtaa. Ensimmäinen kohta 
on, että tunnustamme syntimme. Me kristityt olemme ja pysymme 
kurjina, viheliäisinä syntisinä viimeiseen hengenvetoomme asti. »Jos 
sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja 
totuus ei ole meissä.» Meidän tulee katua syntejämme ja tunnustaa 
ne sydämellä ja suulla. Tämä on ripin ensimmäinen kohta. Ripittä-
minenhän merkitsee syntien tunnustamista. Toinen kohta on, että 
otamme rippi-isältä, pastorilta, synninpäästön eli anteeksiantamuk-
sen, niin kuin itse Jumalalta. Meidän ei tule sitä epäillä, vaan uskoa 
vakaasti, että synnit ovat tämän päästön kautta Jumalan edessä tai-
vaassa anteeksi annetut. Sillä jos me katuvina tunnustamme syntim-
me, on Jumala uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille 
synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä, niin kuin 
hän on luvannut sanassaan. Ja ripissä Jumala tekee tämän rippi-isän 
kautta. Mutta jos ripille tulee ulkokullattu, joka tunnustaa syntinsä 
vain suullaan, mutta on sisäisesti katumaton, niin hän ei saa syntien 
anteeksiantamusta, sillä hän ei ota vastaan tuota armoa, joka hänel-
lekin tarjottiin synninpäästössä — koska hänellä ei ole uskoa. — 
Mikä autuas jumalanpalvelus onkaan rippi! Siinä Jumalan lapset tu-
levat taivaallisen Isänsä luokse, tunnustavat katuen syntinsä ja pyy-
tävät Kristuksen tähden armoa; ja taivaallinen Isä antaa heille aivan 
laupiaasti ja ystävällisesti anteeksi kaikki, kaikki heidän syntinsä. 
Tule toki usein ripille, rakas kristitty! Ja lausu samalla seuraava syn-
nintunnustus, jonka tässä heti kuulet. 

Rukoilkaamme. Oi kaikkivaltias Jumala, laupias Isä; minä kurja, 
viheliäinen syntinen ihminen tunnustan sinulle kaikki syntini ja pa-
hat tekoni, joilla minä olen jälleen sinut vihoittanut ja hyvin ansain-
nut ajalliset ja iankaikkiset rangaistukseksi. Mutta minä tunnustan 
syntini sinulle — niitä sydämestäni katuen ja rukoilen sinua pohjat-
toman laupeutesi ja sinun rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen py-
hän, viattoman ja katkeran kärsimisen ja kuoleman tähden: ole mi-
nulle, kurjalle syntiselle ihmiselle armollinen ja laupias. Aamen. 

15.9. 
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T o r s t a i  

Mitkä synnit on tunnustettava ripissä? 
Minä sanoin: »Minä tunnustan Herralle rikokseni,» ja sinä annoit 
anteeksi minun syntivelkani.  Ps. 32:5. 

Mitkä synnit ovat tunnustettavat? Jumalalle meidän tulee tunnus-
taa itsemme vikapäiksi kaikkiin synteihin, niihinkin, joita emme tun-
ne emmekä tiedä, niin kuin teemme myös Herran rukouksen viiden-
nessä rukouksessa ja yhteisessä ripissä, sillä ei ole ainoatakaan Ju-
malan käskyä, jota emme joka päivä rikkoisi. Ja Daavid rukoilee: 
»Erhetykset kuka ymmärtää? Anna anteeksi minun salaiset syntini» 
(Ps. 19:13). Ja jos olemme loukanneet ja murehduttaneet lähimmäis-
tämme, on meidän tunnustettava hänelle vääryytemme ja pyydettävä 
anteeksi, ennen kuin menemme ripille. Joka ei tätä tee, osoittaa tä-
ten, että hän ei todenteolla tunnusta syntejään Jumalallekaan. Miten 
Vapahtaja sanoo? »Käy ensin sopimassa veljesi kanssa!» (Matt. 
5:24). Mutta voi olla niin, että tiedämme ja tunnemme sydämessäm-
me erikoisia syntejä, jotka erityisesti murehduttavat ja painavat 
omaatuntoamme. Silloin on sangen hyvää, terveellistä ja hyödyllistä, 
että menemme yksityisripille, siis menemme rippi-isämme luo yksin, 
kerromme hänelle nämä syntimme, annamme hänen neuvoa ja loh-
duttaa itseämme ja saamme sitten synninpäästön juuri näistä syn-
neistä. Tästä saamme uskollemme suuren lohdutuksen. Yleensä on 
valitettavaa, että yksityisrippiä enää vähemmän käytetään, vaikka 
siinä lausutaan synninpäästö itse kullekin erikseen. Oman heikkou-
temme tähden meistä jokaisen on parempi kuulla tuo sana: »Sinun 
syntisi ovat anteeksi annetut» (Luuk. 7:48; Matt. 9:2), vaikka oleelli-
sesti sama annetaan tietysti yhteisessä, kaikille syntinsä tunnustaneil-
le lausutussa synninpäästössä. 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Auta minua Pyhällä Hen-
gelläsi, etten milloinkaan kiellä pahaa tekoani enkä lihallisesti yl-
peänä ja uhmaten sitä kaunistele tai väitä olemattomaksi, vaan että 
minä vapaasti, rehellisesti ja katuen tunnustan erehdykseni. Ja suo 
minun sitten saada laupeus sanasi mukaan Jeesuksen Kristuksen täh-
den. Aamen. 

16.9. 
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P e r j a n t a i  

Meidän on koeteltava vaellustamme  
Jumalan lain mukaan 

Koetelkaamme teitämme, tutkikaamme niitä ja palatkaamme 
Herran tykö.  Valit. 3:40. 

Katso, miten rakas lapsi, joka on ollut pahankurinen, tulee isänsä 
tai äitinsä luo pyytämään anteeksi. Tai ajattele, miten tuhlaajapoika 
meni itseensä ja sanoi: »Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon 
hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessä-
si» (Luuk. 15:18). Samoin meidänkin on mentävä ripille. Meidän 
tulee todella tuntea syntimme. Emme saa mennä ripille noin vain 
tavan vuoksi melkein ajattelematta ja tietämättä, mitä me olemme 
rikkoneet. Meidän tulee ennakolta tutkia ja koetella elämäämme ja 
kääntyä Herran luo. Meidän tulee tutkia ja koetella elämäämme Ju-
malan sanan valossa. »Sillä lain kautta tulee synnin tunto» (Room. 
3:20). Meidän tulee ottaa käsky toisensa jälkeen ja niiden valossa 
tutkia elämäämme. Siten löydämme kyllä pahoja tekoja, rikkomuksia 
ja syntejä. Meidän tulee katsoa säätyämme, johon Jumala on asetta-
nut meidät ja hänen käskyjensä valossa havaita, mitä syntiä olemme 
tehneet siinä. Ja sitten meidän tulee nousta ja mennä taivaallisen 
Isämme luo ja ripissä aivan katuvina tunnustaa syntimme hänelle. 
Hän vakuuttaa sitten synninpäästössä armonsa. — Jumala armossaan 
Kristuksen tähden antakoon sinulle Pyhän Henkensä, jotta ripillä-
käyntisi olisi aina tällainen! 

Rukoilkaamme. Taivaallinen Isä. Valaise minua Jeesuksen täh-
den Pyhällä Hengelläsi, että oikein tuntisin lain kirkkaasta kuvasti-
mesta moninkertaiset, raskaat ja suuret syntini ja myös hyvin käsit-
täisin, miten hirmuisesti sinä vihaat syntiä ja miten ankarasti sinä ne 
rankaiset kaikille katumattomille, mutta että evankeliumista tuntisin 
sinun rakastavan isänsydämesi, joka on auennut minulle Kristukses-
sa. Anna tällä tavoin minulle murheellinen henki ja särjetty sydän ja 
varjele minua epätoivosta, jotta lujasti turvaten armoosi tulen ripille, 
jossa sinä asioit kanssani aivan isällisesti ja annat minulle kaikki 
synnit anteeksi. Aamen. 

17.9. 
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L a u a n t a i  

Herran Pyhä ehtoollinen 
1 Kor. 11:23–29. 

Pyhät evankelistat Matteus, Markus, Luukas ja apostoli Paavali 
kirjoittavat Herran ehtoollisesta näin: »Meidän Herramme Jeesus 
Kristus otti leivän sinä yönä, jona hän kavallettiin, siunasi, mursi ja 
antoi opetuslapsillensa ja sanoi: Ottakaa ja syökää; tämä on minun 
ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; tehkää se minun muistok-
seni. Samoin hän otti myös maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: Ot-
takaa ja juokaa tästä kaikki; tämä malja on uusi liitto minun veressä-
ni, joka teidän edestänne vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. 
Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni» (Matt. 
26:26–29; Mark. 14:22–25; Luuk. 22:19,20; 1 Kor. 11:23–29). 

Tämä Herran ehtoollinen eli — kuten Luther sanoo — alttarin 
sakramentti on leivässä ja viinissä oleva Herramme Jeesuksen Kris-
tuksen todellinen ruumis ja veri, ja sen on Kristus itse asettanut mei-
dän kristittyjen syötäväksi ja juotavaksi. Ja mitä tämä syöminen ja 
juominen hyödyttää? »Sen ilmoittavat meille nämä sanat: Teidän 
edestänne annettu ja vuodatettu syntien anteeksiantamukseksi; nimit-
täin että meille näillä sanoilla tässä sakramentissa annetaan synnit 
anteeksi, elämä ja autuus; sillä missä syntien anteeksiantamus on, 
siinä on myös elämä ja autuus.» Kuinka pyhä onkaan tämä sakra-
mentti ja kuinka terveellinen! Herramme Jeesus Kristus, Jumala ja 
ihminen, totinen ja kaikkivaltias, joka korotettuna istuu Jumalan oi-
kealla puolella ja kuitenkin totisesti on meidän luonamme, antaa Py-
hässä ehtoollisessa jokaiselle sitä nauttivalla juuri saman ruumiin ja 
veren, jolla hän on ristinpuussa hankkinut meille syntien anteeksian-
tamuksen. Ja tämän hän tekee saattaakseen meidät täysin varmoiksi 
syntien anteeksiantamuksesta, elämästä ja autuudesta. Syntinen, kris-
titty, tule Herran ehtoolliselle! 

Rukoilkaamme. Armollinen Jumala, rakas taivaallinen Isä. Minä 
kiitän sinua siitä, että olet rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen 
kautta asettanut meitä varten pyhän, korkean ehtoollisen, jossa hän 
ruokkii ja juottaa meitä leivässä ja viinissä tosi ruumiillaan ja verel-
lään syntiemme anteeksiantamukseksi. Anna minulle ja kaikille lap-
sillesi Pyhä Henkesi, jotta tosi uskossa tulemme tälle sakramentille, 
käytämme sitä arvokkaasti ja siten tulemme kätketyiksi iankaikki-
seen elämään. Aamen. 

18.9. 
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1 5 .  s u n n u n t a i   

P y h ä n  k o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

”Tämä on minun ruumiini” 
"Tämä on minun vereni" 

Matt. 26:26,28. 

Jos me ihmiset Jumalan meille sanassaan ilmoittamissa, au-
tuuteemme kuuluvissa asioissa, emme riipu yksinomaan tässä hänen 
sanassaan, vaan välillä seuraamme omaa järkeämme, niin me aivan 
varmasti erehdymme ja käyttäydymme sopimattomasti. Siitä johtuu 
se, että reformoitu kirkko ja sen mukana kaikki sen erilaiset ja erilai-
siksi nimitetyt haarautumat sanovat, ettei meille anneta Herran Py-
hässä ehtoollisessa Kristuksen ruumista ja verta, vaan ainoastaan 
leipää ja viiniä, jotka muka »merkitsevät» Kristuksen ruumista ja 
verta ja ovat vain »kuvauksia» Kristuksen ruumiista ja verestä. Miksi 
käännellään ja väännellään Kristuksen selviä sanoja? Kristuksen sa-
nat ovat selvät, aivan selvät, niin että jokainen lapsikin ymmärtää ne: 
»Tämä on minun ruumiini», »tämä on minun vereni». Ja Kristus sa-
noo, että hän tarjoaa meille ehtoollisessa sen ruumiin, joka on mei-
dän edestämme annettu, ja sen veren, joka on meidän edestämme 
vuodatettu. Ja apostoli sanoo Pyhän Hengen kautta: »Siunauksen 
malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ve-
reen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen 
ruumiiseen? (1 Kor. 10:16). Ja sama apostoli sanoo: »Joka kelvotto-
masti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää 
Herran ruumiiseen ja vereen» (1 Kor. 11:27). Totisesti, Kristus antaa 
Pyhässä ehtoollisessa meille leivässä ruumiinsa ja viinissä verensä. 
Pääsiäislampaan, tuon vanhatestamentillisen sakramentin sijaan hän 
on asettanut uusitestamentillisen sakramentin, Pyhän ehtoollisen, 
jossa esikuvallisen pääsiäislampaan lihan ja veren asemesta on läsnä 
oikean pääsiäislampaan liha ja veri, joka leivässä ja viinissä anne-
taan meille syötäväksi ja juotavaksi. Niin kuuluvat hänen sanansa. Ja 
kenellä on lupa oman järkensä mieliksi asettaa epäilyksenalaiseksi 
sakramentin jumalalliset asetussanat ja Vapahtajan testamentin sa-
nat? 

Rukoilkaamme. Herra, sinä totinen, kaikkivaltias ja kaikkiviisas 
Jumala. Auta minua, että minä vastaanotan ja uskon kaikki sinun 
sanasi ja myös Pyhää ehtoollista koskevat sanasi sellaisina, kuin ne 
selvästi kuuluvat. Varjele minua turmeltuneen järkeni uteliaisuudelta 
ja houkuttelulta jotten uskoani menettäisi. Aamen. 

19.9. 
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M a a n a n t a i  

Paavin oppia vastaan 
Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kris-
tuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus 
Kristuksen ruumiiseen?  1 Kor. 10:16. 

On vastenmielistä, että meidän tarkastellessamme evankeliumia 
täytyy puhua väärästä ja viettelevästä opista. Mutta jollemme niin 
tee, niin viettelys pääsee valtaan. — Roomalaiskatolinen kirkko, se, 
josta on ennustettu 2 Tess. 2 luvussa, opettaa, että leipä ja viini 
muuttuvat Pyhässä ehtoollisessa Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. 
Kuitenkin koko Raamattu opettaa Pyhästä ehtoollisesta, että meille 
annetaan syötäväksi ja juotavaksi leipä ja viini, mutta että tämä leipä 
ja viini ovat »osallisuus» Kristuksen ruumiiseen ja vereen, se on: 
meille annetaan leivässä ja viinissä Kristuksen ruumis ja veri. Kun 
paavinkirkko opettaa tällaista muuttumista, opettaa se edelleen, että 
leipää ja viiniä on kumarrettava. Mutta Raamattu ei sano missään, 
että leipää ja viiniä on kumarrettava, vaan se sanoo kaikkialla, että 
leipä Pyhässä ehtoollisessa on syötävä ja viini juotava. Ja paavin-
kirkko opettaa edelleen, että tuon heidän harhaoppinsa mukaan Kris-
tuksen ruumiiksi muuttunut leipä on verettömänä uhrina uhrattava 
elossa olevien ja kuolleitten ihmisten syntien tähden. Mutta tämä on 
Jumalan edessä kauhistus ja Kristuksen ristillä uhraaman sovintouh-
rin häpäisemistä. »Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi 
tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Mutta missä nämä ovat an-
teeksi annetut, siinä ei uhria syntien edestä enää tarvita» (Hebr. 
10:14,18). Ja vielä paavinkirkko ei anna maallikoille, se on seura-
kuntalaisille, ehtoollisessa viiniä, sillä se opettaa pilkaten ja julkises-
ti, että Kristuksen ruumiissa on jo veri. Mutta Herra Jeesus sanoo: 
»Juokaa tästä kaikki», se on: jokainen (Matt. 26:27). — Rakas, kris-
titty! Pysy yksinkertaisesti Kristuksen sanoissa ja etsi Pyhästä eh-
toollisesta syntien anteeksiantamusta, joka annetaan sinulle Kristuk-
sen ruumiissa ja veressä, jotka sinä vastaanotat leivässä ja viinissä. 

Rukoilkaamme. Herra Jumala. Älä anna rakkaan sanasi, tuon 
kirkkaan ja muuttumattoman valon, joka nyt loistaa meille, joutua 
jälleen sorretuksi tai kerrassaan sammua! Varjele rakasta kristikun-
taasi Antikristuksen, Rooman paavin, loistavalta viettelykseltä! Jätä 
meille puhdas sanasi ja sakramenttisi ja auta meitä niistä etsimään ja 
löytämään syntien anteeksiantamus! Aamen. 

20.9. 



16. viikko Pyhän Kolmiykseyden päivästä 

 414 

 
T i i s t a i  

Pyhän ehtoollisen syöminen ja juominen 
Ottakaa ja syökää. Juokaa tästä kaikki.  Matt. 26:26,27. 

Pyhä ehtoollinen on leivässä ja viinissä oleva Herramme Jeesuk-
sen Kristuksen todellinen ruumis ja todellinen veri ja sen on Kristus 
itse asettanut meidän kristittyjen syötäväksi ja juotavaksi. Tämä on 
Jumalan sana ja Lutherin oppi. Mutta torjuaksemme karkean väärin-
käsityksen ja pahansuovan väärintulkinnan on hyvä, että lyhyesti 
osoitamme, millainen syöminen ja juominen tapahtuu Pyhässä eh-
toollisessa. — Leipä ja viini nautitaan luonnollisella tavalla, se on: 
aivan tavallisella tavalla niin kuin muukin ruoka ja juoma. Yhdessä 
tämän luonnollisen ja suullamme tapahtuvan leivän syömisen ja vii-
nin juomisen kanssa me syömme Kristuksen ruumiin ja juomme hä-
nen verensä sakramentillisella tavalla. Mitä se merkitsee? Se merkit-
see sitä, että me vastaanotamme leivässä ja viinissä Kristuksen ruu-
miin ja veren yliluonnollisella, kaikelle ihmisjärjelle täysin käsittä-
mättömällä ja tutkimattomalla tavalla, sellaisella tavalla, joka on 
mahdollinen vain tässä sakramentissa. Kristitty! Älä koeta tutkia ja 
ymmärtää tätä järjelläsi! Se ei tule sinulle onnistumaan. Usko aivan 
yksinkertaisesti, että sinä vastaanotat leivässä Kristuksen ruumiin ja 
viinissä hänen verensä, mutta et luonnollisella tavalla, kuten on lei-
vän ja viinin laita, vaan sakramentillisella, salatulla tavalla. Ja saa-
daksesi tästä oikean hyödyn sinun täytyy syödä ja juoda Pyhässä eh-
toollisessa hengellisesti. Mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että 
sinun täytyy Pyhän Hengen kautta tuntea ja uskoa, että rakas Vapah-
tajasi antaa sinulle leivässä sinun tähtesi annetun ruumiinsa ja viinis-
sä sinun tähtesi vuodatetun verensä, että sinulla olisi syntien anteek-
siantamus, elämä ja autuus ja olisit tästä armosta aivan varma. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus, tosi Jumala ja ihminen, sinä kir-
kastettu ja korotettu Vapahtaja, joka tutkimattomalla tavalla kaikki 
täytät. Auta minua armossasi lujasti uskomaan, että sinä Pyhässä 
ehtoollisessa annat minulle leivässä ja viinissä ne kalliit lunnaat, 
joilla minä, kurja syntinen, olen sinulle ostettu, nimittäin sinun ris-
tiinnaulitun ruumiisi ja sinun veresi, jonka olet vuodattanut minun 
edestäni. Ja auta minua, että otan tämän vastaan tosi uskossa, sillä 
itseäni lohdutan ja siitä kerskaan kaikkea syntiä, kuolemaa ja iäistä 
tuomiota vastaan. Aamen. 
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K e s k i v i i k k o  

Pyhän ehtoollisen oikea käyttö 
Minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut. 
 1 Kor. 11:23. 

 

Näin apostoli Paavali lausuu opettaessaan Pyhästä ehtoollisesta. 
Ehtoollinen, jota vietetään kristillisissä seurakunnissa, on todella 
Herran ehtoollinen vain silloin, kun se toimitetaan Kristuksen ase-
tuksen mukaan, joka esitetään Raamatussa. Siihen kuuluvat seuraa-
vat viisi asiaa. Ensiksi täytyy olla ehtoollisvieraita, jotka menevät 
tälle pyhälle aterialle. Jos tahdot olla sellainen vieras, niin ilmoittau-
du pastorillesi. Ilman ilmoittautumista hän ei voi tietää, onko ehtool-
liselle aikovia. Hänen velvollisuuksiinsa kuuluu myös sen tarkkaa-
minen, etteivät kutsumattomat tule Pyhälle ehtoolliselle. Toiseksi 
täytyy olla leipää ja viiniä, rypäleviiniä. Siitä pastorin on huolehdit-
tava. Kolmanneksi tämä leipä ja viini on siunattava, se merkitsee, 
Pyhää ehtoollista varten pyhitettävä ja erotettava siten, että sanan-
palvelija lausuu niiden yli ne sanat, jotka Kristus on lausunut asetta-
essaan Pyhän ehtoollisen. Neljänneksi leipä ja viini on jaettava ja 
nautittava. Viidenneksi täytyy olla tunnettua, että tämä ehtoollinen 

on Kristuksen ruumis ja veri, kuten Kristus on sanonut. Nämä ovat 
ne pääkohdat, joista voit tietää, onko jossakin seurakunnassa vietetty 
ehtoollinen todella Herran ehtoollinen vai ei. Kaikki muu, mikä on 
näiden viiden kohdan ulkopuolella, ei kuulu Pyhän ehtoollisen ole-
mukseen, vaan on kristillisen vapauden varassa. Mutta kavahda jo-
kaista niin kutsuttua ehtoollisenviettoa, joka ei tapahdu Kristuksen 
asetuksen mukaan. 

Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, rakas Herra, siitä, että näinä 
viimeisinä, murheellisina aikoina annat minun löytää paikkoja, joissa 
pyhä sakramenttisi hoidetaan sinun asetuksesi mukaan puhtaana ja 
selkeänä. Minä rukoilen sinua: anna minulle armoa, että pitäydyn 
tähän aarteeseen ja vastustan kaikkea pyhän sakramentin väärentä-
mistä, jotten autuuteni suhteen tule petetyksi, vaan voin varmassa 
uskossa lohduttaa itseäni sinun armolahjallasi. Aamen. 

22.9. 



16. viikko Pyhän Kolmiykseyden päivästä 

 416 

 
T o r s t a i  

Autuaat nauttivat sen hyödykseen 
Teidän edestänne annettu. Teidän edestänne vuodatettu. Syntien 
anteeksiantamiseksi. Luuk. 22:19,20; Matt. 26:28. 

Olemme jo oppineet Jumalan sanasta tuntemaan, mikä on se au-
tuas hyöty, jonka Pyhä ehtoollinen meille tarjoaa, samoin myös tun-
nemme tämän hyödyn näistä sanoista: »Teidän edestänne annettu ja 
vuodatettu syntien anteeksiantamiseksi». Pyhässä ehtoollisessa vas-
taanotat juuri sen ruumiin ja juuri sen veren, jolla Kristus on hankki-
nut ristillä koko maailmalle syntien anteeksiantamuksen. Nuo kalliit 
lunnaat, jotka hän on suorittanut koko maailman syntien maksuksi, 
annetaan ehtoollisessa sinulle, juuri sinulle aivan omaksi. Täten ai-
van lujasti sinetöidään sinulle sinun syntiesi anteeksiantamus. Ja 
näin mitä lujimmin vahvistetaan uskoasi, että sinulle, juuri sinulle on 
annettu syntien anteeksiantamus. Ja elämä ja autuus tehdään sinulle 
aivan varmaksi, sillä missä syntien anteeksiantamus on, siinä on 
myös elämä ja autuus. Katso toki, mieti toki tätä! Verisellä ristin-
kuolemallaan Kristus on hankkinut koko maailmalle ja myös sinulle 
syntien anteeksiantamuksen, elämän ja autuuden. Sen tiedät pyhästä 
evankeliumista. Mutta nyt ristiinnaulittu Vapahtajasi tulee ehtoolli-
sessa sinun ja kanssakristittyjesi luo, antaa jokaiselle teistä leipää ja 
viiniä ja lausuu: »Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini, joka 
on teidän edestänne annettu. Ottakaa ja juokaa tästä kaikki; tämä on 
minun vereni, joka on teidän edestänne vuodatettu syntien anteek-
siantamiseksi». Kun sinä vastaanotat leivän ja viinin, antaa hän si-
nulle sinun edestäsi annetun ruumiinsa ja sinun edestäsi syntiesi an-
teeksiantamiseksi vuodatetun verensä. Kuinka saatat nyt epäillä, ettei 
hän tarkoittaisi sinua? Kuinka saatat epäillä, ettei Jumala anna sinul-
le syntien anteeksiantamusta, elämää ja autuutta, kun hän, joka on 
vanhurskautesi ja myös ylösnousemus ja elämä, antaa näin itsensä 
näkyvillä merkeillä ja armollisilla sanoilla suuhusi ja sydämeesi?! 

Rukoilkaamme. Oi sinä rakastava, armollinen Vapahtaja! Mitä 
enempää voitkaan tehdä saattaaksesi minut, kurjan syntisen, aivan 
varmaksi siitä, että minulla on syntien anteeksiantamus, elämä ja 
autuus? Enempää on mahdoton ajatella! Avaa vain Pyhällä Hengel-
läsi silmäni ja sydämeni, että oikein tunnen ylenpalttisen armosi ja 
luottavaisena turvaudun siihen elämässä ja kuolemassa! Aamen. 
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P e r j a n t a i  

Se vahvistaa meitä myös jumaliseen vaellukseen 
Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis; sillä me 
olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset.  1 Kor. 10:17. 

Samoin kuin Pyhä ehtoollinen voimakkaasti vahvistaa uskoam-
me Herramme Jeesuksen Kristuksen hankkimaan syntien anteeksian-
tamukseen, samoin se antaa meille myös runsaasti voimaa hurskaa-
seen vaellukseen. Hurskas vaellushan johtuu yksinomaan tosi uskos-
ta, siitä uskosta, että me olemme armoon otettuja Jumalan lapsia. Ja 
mitä vahvempi sellainen usko on, sitä voimakkaampia olemme myös 
hurskaasti vaeltamaan. Pyhän ehtoollisen kautta me kristityt olemme 
Kristuksen kanssa yksi ruumis. Jos me tunnemme tämän uskossa, 
niin tahtoisimmeko silloin palvella syntiä? Emmekö päinvastoin tah-
toisi vaeltaa niin kuin Kristuksen jäsenten sopii? Ja hän, joka on 
Päämme, antaa meille, jäsenilleen, voimaa, omaa voimaansa vael-
taaksemme hurskaasti. Ja sen hän tekee myös juuri Pyhän ehtoollisen 
kautta. Hurskaaseen vaellukseen kuuluu etupäässä veljesrakkaus 
kristittyjen kesken. Tämä vahvistuu Pyhässä ehtoollisessa, sillä juuri 
siinä tulemme yhä varmemmin vakuutetuiksi siitä, että me monet 
olemme yksi ruumis, koska me kaikki olemme osalliset tuosta yhdes-
tä leivästä, yhdestä Kristuksen ruumiista. Mitä on luonnollinen suku-
laisuus verrattuna tähän hengelliseen ja taivaalliseen sukulaisuuteen? 
Ja mitä on luonnollinen rakkaus verrattuna tähän hengelliseen rak-
kauteen? — Ehtoollisyhteys, jota me kristityt ylläpidämme toistem-
me keskuudessa ja kanssa, on myös samalla julkinen todistus siitä, 
että me monet olemme yksi ruumis, se on: me olemme yhden yhtei-
sen uskon kautta mitä läheisimmin yhdistetyt Kristukseen ja hänen 
kauttaan toinen toiseemme. Siksi meidän tulee mielellämme ylläpi-
tää ehtoollisyhteyttä kaikkien niitten kanssa, jotka meidän kanssam-
me ovat yhdessä oikeassa uskossa, mutta ei niitten kanssa, jotka ovat 
eronneet meistä väärän uskon kautta. 

Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, kaikkivaltias Herra Jumala, 
siitä ihmeellisestä lahjasta, jonka annat minulle Pyhässä ehtoollises-
sa. Ja rukoilen sinua, että laupeudessasi antaisit ehtoollisella käyntini 
tulla uskoni vahvistukseksi, että pyhästi vaeltaisin hengessä ja pala-
vasti rakastaisin lähimmäistäni. Poikasi Jeesuksen Kristuksen, mei-
dän Herramme kautta. Aamen. 
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L a u a n t a i  

Miten voi syöminen ja juominen  
vaikuttaa niin suuria asioita? 

Teidän edestänne annettu. Teidän edestänne vuodatettu. Syntien 
anteeksiantamiseksi.  Luuk. 22:19,20; Matt. 26:28. 

Syömällä ja juomalla vastaanotetaan Pyhässä ehtoollisessa syn-
tien anteeksiantamus, elämä ja autuus. Se on varmaa. Mutta kuinka 
ruumiillinen syöminen ja juominen voi vaikuttaa niin suuria asioita? 
Näin kysyvät pilkaten ja halveksivasti hurmahenget, jotka eivät hy-
väksy Raamatun oppia armonvälikappaleista. Näin mekin nyt ky-
symme tohtori Lutherin kanssa päästäksemme asiasta selville. — 
Pelkkä syöminen ja juominen ei kylläkään voi vaikuttaa niin suuria 
asioita. Se on tosiaankin totta. Mutta nuo Kristuksen sanat: »Teidän 
edestänne annettu ja vuodatettu syntien anteeksiantamukseksi» sisäl-
tävät ja niiden voimasta annetaan syntien anteeksiantamus, elämä ja 
autuus Pyhän ehtoollisen sakramentissa jokaiselle ehtoollisvieraalle. 
Näin siis nämä sanat ynnä ruumiillinen syöminen ja juominen ovat 
pääasia tässä sakramentissa. Mutta todella saa ja vastaanottaa (hyö-
dykseen) syntien anteeksiantamuksen, elämän ja autuuden vain se, 
joka ei syö ja juo vain ruumiillisesti, vaan myös hengellisesti, se on 
joka uskoo nämä lupauksen sanat. Jokainen, jolle Kristuksen asetuk-
sen mukaan Pyhä ehtoollinen annetaan, saa tosin leivässä ja viinissä 
hänen ruumiinsa ja verensä, mutta tuon hyödyn, tuon autuaallisen 
hyödyn, nimittäin syntien anteeksiantamuksen, elämän ja autuuden 
saa vain se, joka uskoo lupauksen sanat: »Teidän edestänne annettu 
ja vuodatettu syntien anteeksiantamukseksi». Se taas, joka syö ja juo 
kelvottomasti, on epäuskossa ja saa osakseen Jumalan vihan ja tuo-
mion. 

Rukoilkaamme. Minä kiitän sinua, Herra Jeesus, siitä, että olet 
sanassasi osoittanut lujasti ja selvästi, mitä tahdot antaa minulle Py-
hässä ehtoollisessa, nimittäin syntien anteeksiantamuksen, elämän ja 
autuuden. Anna minulle, kallis Vapahtaja, Pyhä Henkesi, että tark-
kaan näitä sanojasi, uskossa niihin turvaan ja näin nauttien pyhän 
ateriasi saan iäisen siunauksen. Aamen. 
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1 6 .  s u n n u n t a i   

P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

Kelvollinen ehtoollisvieras 
Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juo-
koon tästä maljasta; sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumis-
ta muusta, syö ja juo tuomioksensa.  1 Kor. 11:28,29. 

Huomaatko tämän Pyhän Hengen antaman vakavan kehotuksen? 
Sinun tulee koetella itseäsi, oletko sinä kelvollinen vastaanottamaan 
siunatussa leivässä ja viinissä Kristuksen ruumiin ja veren syntien 
anteeksiantamiseksi. Ja kuka on tähän kelvollinen? Paastoaminen ja 
ruumiillinen valmistus, siis että siivosti ja kunnioittavasti lähestytään 
Herran pöytää, on kyllä hyvä ja kiitettävä tapa, mutta se on vain 
pelkkää ulkonaista esiintymistä, johon ulkokullattukin kykenee, Oi-
kea, todellinen, vieläpä ainoa kelvollisuus on siinä, että uskotaan 
nämä sanat: »Teidän edestänne annettu ja vuodatettu syntien anteek-
siantamukseksi». Kun sinä tulet Herran pöytään aivan kurjana synti-
senä etsien anteeksiantamusta Jeesuksessa Kristuksessa ja turvaudut 
näihin sanoihin: »Teidän edestänne annettu ja vuodatettu syntien 
anteeksiantamukseksi», niin silloin sinä olet kelvollinen ja valmistu-
nut. Mutta joka ei usko näitä sanoja tai epäilee niitä, hän on kelvoton 
ja valmistumaton. Sillä kun Jumala suuressa armossaan antaa meille 
Kristuksen ruumiin ja veren ja näin tehdessään sanoo: »Teidän edes-
tänne», nimittäin syntien anteeksiantamukseksi, tahtoo hän myös, 
että tämä vakain ja kiitollisin sydämin uskotaan. Näemme siis ettei 
Pyhän ehtoollisen kelvollinen nauttiminen riipu ihmisen ulkonaisesta 
valmistautumisesta, ei liioin hänen omista hurskaista ajatuksistaan ja 
muista töistään. Jumalan olkoon kiitos, ettei se riipu niistä! Vaan kun 
tulet kurjana, viheliäisenä syntisenä, joka sydämestäsi halajat pelas-
tusta, jonka Kristus antaa Pyhässä ehtoollisessa, niin silloin olet 
Jumalalle, Armahtajalle, mieluinen. Siinä tarkoituksessa koettele 
itseäsi! 

 
Rukoilkaamme. Oi Herra Jeesus. Sinä et kutsu armoateriallesi 

pyhiä, vaan syntisiä, mutta sellaisia syntisiä, jotka turvautuvat sinun 
armosanaasi. Auta minua ja suo armossasi, että aina tulisin pöytääsi 
köyhänä, armoa isoavana syntisenä, joka luotan armosanaasi ja us-
kossa vastaanotan siinä tarjotun anteeksiantamuksen. Aamen. 

26.9. 
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M a a n a n t a i  

Kristillinen itsensä koetteleminen 
Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juo-
koon tästä maljasta.  1 Kor. 11:28. 

 

Miten ja mitä silmälläpitäen sinun tulee koetella itseäsi, kun aiot 
syödä tätä leipää ja juoda tästä maljasta? Sinun tulee koetella ensik-

si, kadutko sydämellisesti syntejäsi. Jumalan lapsi suree syntejään 
sydämensä pohjasta. Jumalan lasta hallitsee Pyhä Henki, ja niin hä-
nelle on jokainen synti yhtä sietämätön kuin rikka silmälle. Toiseksi 

sinun tulee koetella itseäsi, uskotko Jeesukseen Kristukseen. Tämä 
uskominen on sitä, että tunnemme tuon suuren, valtavan, aina uuden 
armon, jonka Jeesus Kristus on hankkinut kärsimisellään ja kuole-
mallaan, asettanut pyhään sakramenttiin ja siinä tarjoaa aina vapaasti 
ja ilmaiseksi, ja että luotamme ja turvaudumme siihen kaikkea syntiä 
vastaan. Kolmanneksi sinun tulee koetella itseäsi, onko sinulla hyvä, 
vakaa aikomus Jumalan Pyhän Hengen avulla tästedes parantaa syn-
tistä elämääsi. Jumalan lapsella, joka sydämestään suree syntejänsä, 
on aivan varmasti hyvä aikomus luopua synnistä. Ja kun tällainen 
jumalanlapsi uskossa oikein tuntee Jumalan ylen suuren armon, joka 
on Kristuksessa, ja siitä iloitsee, tahtoo hän myös mielellään paran-
taa elämänsä ja pyrkii aivan vakaasti noudattamaan Jumalan mieltä. 
Koettele itseäsi näitä kolmea asiaa silmälläpitäen! Ja jos havaitset 
nämä itsessäsi, joskin heikkoina — sillä paha vanha ihminen on si-
nussa yhä vielä — niin tule Pyhälle ehtoolliselle ja vastaanota siellä 
uusi vakuutus Jumalan armosta. Se on sinua vahvistava. 

 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isäni. Olenhan minä kuiten-
kin sinun rakas lapsesi huolimatta perkeleestä, maailmasta ja kaikes-
ta synnistä. Anna minulle Pyhä Henkesi, että minä sydämellisesti 
kadun syntejäni, todella uskon Vapahtajaani Jeesukseen Kristukseen 
ja vilpittömästi aion tästä lähin parantaa syntistä elämääni ja näin 
tulen armopöytääsi. Ja anna minulle kaikki se siunaus, jonka sinä 
sanasi kautta olet asettanut Pyhään ehtoolliseen! Aamen. 

27.9. 
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T i i s t a i  

Ehtoollinen ja heikkouskoiset 
Minä uskon; auta minun epäuskoani.  Mark. 9:24. 

Yksinomaan usko, kurjan syntisen usko Vapahtajaan Jeesukseen 
Kristukseen tekee meidät oikein kelvollisiksi Pyhälle ehtoolliselle. 
Miten siis on? Saavatko heikkouskoiset mennä Pyhälle ehtoolliselle? 
— Kuka on heikkouskoinen? Heikkouskoinen on sellainen ihminen, 
joka uskoo Vapahtajaan, mutta jonka usko on heikko ja jonka us-
konelämäkin on sen tähden heikko, mutta — huomatkaamme! — hän 
valittaa heikkouttaan ja tahtoisi mielellään olla vahvempi ja itkien 
huutaa Jeesukselle, kuten evankeliumissa kerrotun lapsen isä: »Minä 
uskon; auta minun epäuskoani». Saako nyt sellainen mennä Pyhälle 
ehtoolliselle? Saa tietenkin! Juuri sellaisen on tultava Pyhälle ehtool-
liselle, jotta hänen heikko uskonsa vahvistuisi juuri Pyhän ehtoolli-
sen kautta. Vapahtaja iloitsee, kun sellainen tulee hänen luoksensa 
saamaan neuvoa ja apua Pyhässä ehtoollisessa. Hän sanoo: »Sitä, 
joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos» (Joh. 6:37). Ja Jesaja 
ennustaa Vapahtajasta sanoen: »Särjettyä ruokoa hän ei muserra ja 
suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta» (Jes. 42:3). Eikö ole-
kin heikkouskoinen kuin särjetty ruoko ja kuin suitseva kynttilänsy-
dän? Oi, niin raadollinen on heikkouskoinen ja sellaiseksi hän tuntee 
itsensä! Mutta »raadolliset syövät ja ravitaan» (Ps. 22:27). Heik-
kouskoinen on sairas, hengellisesti sairas. Ja Pyhä ehtoollinen on 
lääke, hengellinen lääke. Eikö hänen tule sitä ottaa? Aivan varmaan! 
— Kristitty! Lohduttaako tämä sinua? 

 

Rukoilkaamme. Rakas Vapahtajani! Mikä minä olenkaan? Minä 
olen heikko, viheliäinen ihminen, kuin särjetty ruoko, jota perkele, 
maailma ja oma lihani helposti huojuttavat. Minun uskoni vain suit-
see eikä liekehdi iloisesti palaen. Minä tiedän tämän ja valitan sitä. 
Mutta sinä tahdot auttaa minua ja tehdä minut terveeksi ja voimak-
kaaksi. Siitä minä kiitän sinua, Herra Jeesus! Ja katso, minä tulen 
ehtoollisellesi ja sinun luoksesi, että sinä auttaisit ja parantaisit mi-
nut. Aamen. 

28.9. 
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K e s k i v i i k k o  

Ehtoollinen ja jumalattomat 
Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen 
eteen.  Matt. 7 6. 

 

Herra Jeesus lausuu nämä sanat. »Pyhällä» hän tarkoittaa myös 
Pyhää ehtoollista, ja se on yksi »helmemme». »Koirilla» ja »sioilla» 
hän tarkoittaa julkijumalattomia ja katumattomia; sillä nämä käsitte-
levät koirien ja sikojen tavoin kaikkein pyhimpiä asioita, mitkä Ju-
mala laupeudessaan on säätänyt meitä, kurjia syntisiä varten. Eikö 
tämä ole totta? Julkijumalattomille ja katumattomille ei pidä antaa 
Pyhää ehtoollista, sillä he nauttisivat tämän pyhän sakramentin tuo-
miokseen, kadotuksekseen. He ovat kelvottomia menemään Pyhälle 
ehtoolliselle. »Joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, 
syö ja juo tuomioksensa» (1 Kor. 11:29). Ja jos pastori tieten tahto-
en, välinpitämättömänä, ihmisiä peljäten tai voitonhimosta antaa sel-
laisille jumalattomille ja katumattomille Pyhän ehtoollisen, asettuu 
hän suoraan Herran sanaa vastaan ja saattaa itselleen Jumalan vihan. 
Ja jos seurakuntalaiset jostakin syystä tahtovat, että tuollaisille on 
annettava Pyhä ehtoollinen, ei heidän laitansa ole sen parempi. Pyhä 
ehtoollinen on asetettu kristittyjä ja jumalanlapsia varten, jotka katu-
vat syntejänsä, uskovat Kristukseen ja vakaasti aikovat tästä lähin 
parantaa syntistä elämäänsä Jumalan Pyhän Hengen avulla. On hyvä 
ja tarpeellinen asia, että kukin laskee tämän sydämellensä. 

 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Auta ja suo armossasi, että pyhä 
sakramenttisi säilyttäisi keskuudessamme jumalallisen arvonsa ja 
pysyisi terveellisenä ja hyödyllisenä eikä tulisi heitetyksi koirille ja 
sioille! Anna minulle ja kaikille hurskaille kristityille viisautta, että 
hyvin käsittäisimme tämän sinun tahtosi ja laskisimme sen sydämil-
lemme! Anna kalliin ehtoollisesi olla keskuudessamme sellaisena, 
miksi sinun laupeutesi on sen säätänyt, nimittäin terveellisenä ravin-
tona ja juomana kurjia, alakuloisia syntisiä varten, jotka toivovat 
sinuun. Aamen. 

29.9. 
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T o r s t a i  

Ehtoollinen ja vääräuskoiset 
He pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja 
leivän murtamisessa ja rukouksissa.  Apt. 2:42. 

Vääräuskoisille, se on sellaisille, jotka monessa kristillisen opin 
kohdassa poikkeavat Jumalan sanasta ja väärin uskovat ja tunnusta-
vat, jotka siis joko ovat eronneet oikeaoppisesta kirkosta väärän opin 
tähden tai tahtovat oikeaoppisessa kirkossa säilyttää väärää oppia — 
sellaisille vääräuskoisille emme saa antaa Pyhää ehtoollista. Emme 
myöskään saa ottaa osaa vääräoppisten kirkkojen Pyhän ehtoollisen 
viettoon. Miksemme? Ettäkö muka tuomitsisimme kaikki vääräus-
koiset? Kaukana siitä! Me tiedämme ja iloitsemme siitä, että Juma-
lalla on rakkaita lapsiaan myös vääräuskoisten joukossa, rakkaita 
lapsia, jotka totuudessa uskovat Jeesukseen Kristukseen, mutta eivät 
tiedä, että he väärän oppinsa kanssa poikkeavat Jumalan sanasta ja 
sitä vastustavat. Mutta ehtoollisyhteyttä vääräuskoisten kanssa emme 
saa pitää sen tähden, kun ehtoollisyhteys on ulkonainen ja näkyvä 
todistus samasta uskosta, uskonyhteydestä ja seurakunnallisesta yh-
teydestä. Ne, jotka yhdessä murtavat leipää, se on menevät yhdessä 
Pyhälle ehtoolliselle, tunnustavat näin kaiken maailman edessä, että 
heillä on yksi usko, yksi oppi ja yksi tunnustus, kuten ensimmäiset 
kristityt Jerusalemissa tekivät — heitähän tarkoittaa alussa oleva 
raamatunlause. Ehtoollisyhteys ja seurakunnallinen yhteys vääräop-
pisten kanssa merkitsisi luopumista meille uskotusta pyhästä, se on: 
helmistämme, ja väärän opin tunnustamista oikeaksi, vaikka meidän 
tulee sydämestämme hyljätä ja tuomita väärä oppi, koska se on Ju-
malan tervettä sanaa vastaan. 

 

Rukoilkaamme. Oi, Herra Jeesus. Miten onkaan kurja kristikun-
tasi pahasti väärien oppien, lahkojen ja hurmahenkien pirstoma! Mi-
nä kiitän sinua, Herra Jeesus, siitä, että kuitenkin säilytät itsellesi 
kristittyjä ja tosi opetuslapsia, jotka — joskin monen viettelyksen 
keskellä — kuitenkin uskovat sinuun ja pelastuvat. Ja minä kiitän 
sinua, että armosta olet antanut minun tulla tuntemaan totuutesi. Mi-
nä rukoilen sinua: anna minulle Pyhä Henkesi, että kaikesta pilkasta 
ja parjauksesta huolimatta pitäisin kiinni tästä sanastasi ja säilyttäi-
sin sen puhtaana kaikista väärän opin sekoituksista. Aamen. 

30.9. 
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P e r j a n t a i  

Aiheutettu pahennus on etukäteen poistettava 
Sen tähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi 
on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy 
ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi 
. Matt. 5:23,24. 

Ajattele sellaista tapausta, että sinun rikkomuksesi tai jokin asia-
si, joka vain siltä näyttää, on saattanut yhden tai useampia tai kaikki 
seurakunnan jäsenet loukkaantumaan ja pahentumaan ja nyt luul-
laan, että sinä et eläkään vielä jokapäiväisessä katumuksessa ja että 
sinun paha esimerkkisi voi myös vietellä heikkoja kristittyjä. Mitä 
sinun tulee silloin tehdä, jos tahdot olla oikea kristitty? Sinun tulee 
pian ja nopeasti, mielelläsi ja haluisasti poistaa tämä loukkaus ja 
pahennus. Ja miten sinun tulee se toimittaa? Sinun tulee sanoa kai-
kille niille, jotka asian tietävät, että olet tekosi tähden sydämestäsi 
pahoillasi, mutta että sinä turvaat Vapahtajasi armoon ja tahdot Ju-
malan avulla itsesi parantaa. Eikä sinun pidä mennä Pyhälle ehtoolli-
selle, eikä pastorisi saa sinua Pyhälle ehtoolliselle laskea, ennen kuin 
olet näin tehnyt. Pahennus tulisi vielä paljon suuremmaksi, jos meni-
sit pyhälle sakramentille, ennen kuin olet tehnyt näin. Herra tahtoo, 
että ensin tällä tavoin poistat aiheuttamasi pahennuksen. Katso yllä 
olevaa lausetta! Ei mikään uhri, ei mikään rukous, ei mikään toimin-
tasi, kaikkein vähimmin ehtoollisella käyntisi ole Herralle otollinen, 
jollet tahdo sopia loukatun ja pahentuneen veljesi kanssa ja poistaa 
aiheuttamaasi pahennusta. Ja todellakin: oikea jumalanlapsi, joka 
sydämestään suree syntiään, on halukas ja valmis poistamaan tuot-
tamansa pahennuksen. 

 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus, minä olen omasi. Varjele minua 
synnistä! Sinun omanasi olen myös sinun todistajasi, sinua tunnetuk-
si tekemässä sanoin ja töin, jotta kristikuntasi rakentuisi minunkin 
kauttani. Varjele minua aiheuttamasta muille loukkausta ja pahen-
nusta! Ja jos olen heikkoudesta turmeltuneen lihani tähden ja pahan-
hengen yllyttämänä sen aiheuttanut, niin auta minua Pyhällä Hengel-
läsi, että nopeasti teen parannuksen ja poistan pahennuksen. Ja suo 
minun sitten saada armosi vakuutus pyhästä sakramentistasi! Aamen. 

1.10. 
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L a u a n t a i  

Kenelle Pyhää ehtoollista ei ole annettava 
Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juo-
koon tästä maljasta.  1 Kor. 11:28. 

Sinä tunnet tämän sanan. Ennen kuin ihminen menee Pyhälle eh-
toolliselle, hänen tulee koetella itseään, onko hän oikeassa uskossa ja 
siis kelvollinen nauttimaan tämän sakramentin. Sen tähden Pyhää 
ehtoollista ei voida antaa niille, jotka eivät voi koetella itseään. Sel-
laisia ovat ne aikuiset, jotka eivät vielä tunne Jumalan sanaa niin 
paljon, että voisivat itseään koetella. Heille tulee ensin opettaa Juma-
lan sanaa. Sellaisia ovat myös pienet lapset, jotka tosin Pyhässä kas-
teessa ovat liitetyt uskon kautta Kristukseen, mutta jotka alaikäisyy-
tensä tähden eivät vielä ole niin tietoisia Jumalan sanasta että kyke-
nisivät koettelemaan itseään. Heille on niin pian kuin mahdollista 
opetettava Jumalan sanaa, ja kun he ovat tässä suhteessa tarpeeksi 
kehittyneet, on heidät oikeutettava pääsemään Pyhälle ehtoolliselle. 
Sen tähden seurakunnissamme on käytännössä tuo kiitettävä tapa 
(konfirmaatio). Siinä rippilapset tekevät seurakunnan edessä julki-
sesti selvää uskostaan, tunnustautuvat oikeaoppiseen kirkkoon ja 
saavat sitten Kristuksen ruumiin ja veren pyhän sakramentin. Ehtool-
lista ei tule antaa myöskään tajuttomille sairaille eikä mielisairaille, 
sillä he eivät kykene tutkimaan itseään. Tässä on kuitenkin huomat-
tava, että Lohduttaja, Pyhä Henki, varmaan ylläpitää uskon niiden 
sydämissä ja tekee autuudesta osallisiksi ne, jotka jo ennen ovat ol-
leet uskossa. — Ja nyt, kristitty, tutki itseäsi, oletko kurja, katuva 
syntinen, joka uskot Vapahtajaasi ja tahdot häntä palvella ja tule sit-
ten pyhälle sakramentille, jossa sinulle täyteläisenä ja ihanana va-
kuutetaan Jumalan armo. 

 

Rukoilkaamme. Auta minua, Herra Jeesus, että minä, kurja syn-
tinen, sydämestäni kadun syntejäni, lohduttaudun sinun ansiollasi, 
pyydän parantaa elämääni ja niin aina kuolemaani asti vastaanotan 
armosi vakuutuksen, jonka pyhä sakramenttisi ylen runsaana antaa 
minulle. Aamen. 

2.10. 
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1 7 .  s u n n u n t a i   

P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

Hengellisesti köyhät 
Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. 
  Matt. 5:3. 

Tosi kristityt, jotka uskossa ovat varmat Vapahtajasta ja hänen 
hankkimastaan pelastuksesta, ovat hengellisesti köyhiä. He ovat 
hengellisesti köyhiä kaikissa niissä asioissa, jotka ovat Kristuksen ja 
hänen hankkimansa pelastuksen ulkopuolella. He ovat näissä asiois-
sa köyhiä hengellisesti, se on hengessään, jota Pyhä Henki hallitsee: 
he eivät välitä niistä, he eivät kiinnitä niihin sydäntänsä, he pitävät 
niitä sangen mitättöminä ja arvottomina. Heidän henkensä, sydämen-
sä ja mielensä on täynnä sitä, mitä heillä on Kristuksessa. Siksi hei-
dän mielensä on vapaa ja irti kaikesta muusta. Jos heitä kiitetään ja 
ylistetään onnellisiksi jonkin maallisen ja heidän oman etunsa vuok-
si, pudistavat he hymyillen päätään ja ajattelevat niitä etuja, jotka 
Kristus on antanut heille. Eikö kuun ja tähtien valon täydy kalveta 
auringon valon rinnalla? Apostoli Paavali oli sellainen hengellisesti 
köyhä ihminen. Hän kirjoittaa: »Mutta mikä minulle oli voitto, sen 
minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella 
luen kaikki, kaikki, tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuk-
sen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä 
olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana — että voittaisin omak-
seni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, 
ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee 
Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta 
uskon perusteella; tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa 
voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kal-
taisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä sillä ta-
valla pääsen ylösnousemiseen kuolleista» (Fil. 3:7–11). Näin köyhiä, 
hengellisesti köyhiä, tosi kristityt ovat kaikkeen omaansa ja maalli-
seen nähden. Mutta autuaita he ovat, sangen rikkaita ja onnellisia, 
sillä heidän on taivasten valtakunta. 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Sinä olet armosta Kris-
tuksen tähden lahjoittanut minulle taivasten valtakunnan ikuiset rik-
kaudet. Tee minut Pyhän Henkesi kautta hengellisesti köyhäksi, niin 
etten kiinnitä sydäntäni mihinkään, mikä on Kristuksen ulkopuolella. 
Varjele minua, etteivät turhat, katoavaiset ja houkuttelevat asiat saa 
jälleen minua lumotuksi ja pauloihinsa, vaan kaikesta sydämestäni 
halajan vain sitä, mikä todella voi minut pelastaa. Aamen. 

3.10. 
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M a a n a n t a i  

Murheelliset 
Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.  Matt. 5:4. 

Tosi kristityt ja jumalanlapset ovat täällä maan päällä murheelli-
set. Miten niin? Heidän syntinsä tuottaa heille murhetta ja tuskaa. He 
eivät ole enää raakoja, lihallisia ihmisiä, jotka tekevät pilaa synnistä. 
He ovat uudestisyntyneet Jumalasta ja he tahtovat mielellään palvel-
la häntä puhtaasta sydämestä ja täydellisillä teoilla, mutta heitä su-
rettaa se, että synti vielä asuu heissä ja lamauttaa heitä. Lukekaamme 
pyhän Paavalin valitus, joka on kirjoitettu Room. 7:14–24 ja joka 
päättyy sanoihin: »Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut 
tästä kuoleman ruumiista?» — Myös muitten synnit surettavat heitä, 
ja he ovat niistä murheelliset. Mitä kaikkea täytyykään heidän nähdä 
ja kokea! Miten juokseekaan maailma perikatoon! Miten monet lan-
keavatkaan uskosta! Eivätkä kristityt ole erotetut pois siitä elämän-
vaivasta, joka kohtaa kaikkia ihmisiä. Ja sitä paitsi juuri heitä kohtaa 
vielä perkeleen ja epäuskoisen maailman viha. Ja lisäksi heidän on 
ristiinnaulittava oma lihansa ja se tuottaa tuskaa. Sitä paitsi heidän 
osakseen tulee vielä tosin armollinen ja terveellinen, mutta silti tus-
kallinen Jumalan kuritus. Todellakin, tosi kristityt ja jumalanlapset 
ovat täällä maan päällä murheelliset. Mutta he ovat autuaat. Sillä 
koska he ovat Jumalan lapsia, saavat he lohdutuksen. He saavat loh-
dutuksen jo täällä maan päällä. Jumala itse lohduttaa heitä sanallaan 
ja Pyhällä Hengellään. Jumala puhuu hellästi heidän sydämelleen ja 
sanoo, että hän rakastaa heitä ja antaa heille kerrassaan kaikki synnit 
anteeksi Kristuksen tähden, että hän sallii heidän olla hänen rakkaina 
lapsinaan vastoin perkelettä, maailmaa ja kaikkea syntiä ja että hän 
antaa kaikkien asiain palvella heitä heidän iankaikkiseksi parhaak-
sensa. Näin leimahtaa heidän sydämessään lohdutuksen liekki. Ja 
iankaikkisessa elämässä vasta lohdutuksen valo poistaa täydellisesti 
kaiken synkeyden ja murheen. »Autuaita ovat murheelliset, sillä he 
saavat lohdutuksen.» 

 

Rukoilkaamme. Tule, Herra Jeesus, ja tee minulle sanasi mu-
kaan! Suo minun murehtia jumalanlasten tavoin, mutta anna minulle 
myös se lohdutus, jonka olet luvannut omillesi. Ja anna minulle vii-
mein armosta iankaikkisen elämän täydellinen lohdutus. Aamen. 

4.10. 
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T i i s t a i  

Hiljaiset 
Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä.  Matt. 5:5. 

Tosi kristityt ja jumalanlapset ovat hiljaisia. He eivät ole itsek-
käitä, itsepintaisia, riitaisia, toraisia, aina mielestään oikeassa olevia, 
kostonhaluisia, vihaisia, äkäisiä. Ja jos he lihansa kiusaamina joutu-
vat tällä tavalla pois tasapainostaan, palaavat he toki pian entiseen 
sävyisään oloonsa. Heitä hallitsee Kristuksen rakkaus, ja se tekee 
heidät pitkämielisiksi ja lempeiksi. Kristuksen rakkaus ei salli hei-
dän kadehtia, ei kerskata, ei pöyhkeillä, ei käyttäytyä sopimattomas-
ti, ei etsiä omaansa, ei katkeroitua, ei muistella kärsimäänsä pahaa, 
vaan se opettaa heitä peittämään kaikki, uskomaan kaikki, toivomaan 
kaikki, kärsimään kaikki. Tosi kristityt ja jumalanlapset antavat mie-
lellään myöten kaikissa niissä asioissa, mitkä koskevat heidän omaa 
henkilöänsä. Mutta jos hyökätään Jumalan sanan ja uskon kimppuun, 
niin he ovat taipumattomat ja lujat. Mieluummin he vääryyttä kärsi-
vät kuin tekevät. He ovat aina valmiit anteeksi antamaan. Heidän 
kanssaan voi helposti sopia. He ovat autuaita ihmisiä. He saavat 
maan periä, sanoo Vapahtaja. He asuvat maan päällä rauhassa, jota 
ei voi sanoa niistä, jotka eivät ole hiljaisia. Ja Herra, heidän Herran-
sa, pitää heistä huolta, suojelee heitä ja hankkii heille oikeutta. Herra 
saattaa heidän vihollisensakin heihin tyytymään. Heillä on tämän 
elämän ja iankaikkisen elämän lupaus. He saavat periä uuden maan, 
jossa vanhurskaus asuu. »Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan 
periä.» 

 

Rukoilkaamme. Sävyisä Herra Jeesus, minun Vapahtajani. Sinä 
et huutanut, et korottanut ääntäsi kaduilla etkä pahasti sanonut, vaan 
kärsivällisesti kärsit, rukoilit vihollistesi puolesta ja jätit kaiken hä-
nen haltuunsa, joka tuomitsee oikein. Tee minut sinun kaltaiseksesi, 
sillä minä olen sinun! Ja aja sinä minun asiani tämän kurjan maan 
päällä, kunnes viet minut omistamaan luonasi uutta maata. Aamen. 

5.10. 
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K e s k i v i i k k o  

Jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta 
Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä hei-
dät ravitaan.  Matt. 5:6. 

 
Kaikilla, jotka todella kurjina syntisinä uskovat Jeesukseen Kris-

tukseen, on omanaan tässä Vapahtajassa vanhurskaus, jonka turvissa 
he voivat kestää Jumalan edessä ja tulla autuaiksi. Sillä tosi uskolle, 
olipa se vahva tai heikko, luetaan Kristuksen vanhurskaus. Ja tämä 
vanhurskaus pätee Jumalan ja hänen tuomioistuimensa edessä, sillä 
se on tahraton ja aivan täydellinen. Tätä uskonvanhurskautta kristit-
tyjen ei tarvitse isota eikä janota, sillä heillä on se, ja he ylistävät 
Jumalan sanomatonta armoa, joka on hankkinut ja lahjoittanut ja 
omistanut heille tämän vanhurskauden. Mutta he isoavat ja janoavat 
toista vanhurskautta. He isoavat ja janoavat elämän ja vaelluksen 
vanhurskautta. Juuri sen tähden, kun he ovat tunteneet ja kokeneet 
Jumalan suurta armoa, jossa heidän kaikki syntinsä ovat anteeksian-
netut, niin ettei niitä heille millään tavoin lueta, he isoavat ja janoa-
vat sitä, että he voisivat aina tehdä sekä Jumalaa että lähimmäisiään 
kohtaan vain sitä, mikä on oikeata ja Jumalan tahdon mukaista. Ja 
heitä surettaa se, ettei tämä tahdo heille onnistua. Sillä vanha Aadam 
pysyy heissä hautaan asti. Niin tämä nälkä ja janokin pysyy heissä 
hautaan asti. Vieläpä, mitä parempia kristittyjä meistä tulee, sitä 
enemmän meissä kasvaa tämä nälkä ja jano ja siihen kuuluva alaku-
loisuus. Mutta juuri sen tähden, että me näin isoamme ja janoamme, 
me olemme autuaita ihmisiä. Sillä Jumalan armon avulla meille tulee 
aina enemmän onnistumaan se, että teemme oikein. Ja kun tämä ly-
hyt aika on mennyt, ja me nukumme kuoleman uneen ja jälleen he-
räämme, niin silloin olemme täydellisesti vanhurskaat. Nälkämme ja 
janomme saa tyydytyksensä. 

Rukoilkaamme. Oi armollinen Jumala. Anna minulle, sinun ar-
moosi otetulle lapselle, vanhurskauden nälkä ja jano kaikessa olos-
sani, kaikissa ajatuksissani, puheissani ja teoissani, aikeissani ja 
töissäni. Enennä tätä nälkää ja janoa minussa! Ja tyydytä se, oi Ju-
mala! Tyydytä sitä yhä enemmän siten, että autat minua tekemään 
oikein. Tyydytä se aivan täydellisesti, kun kerran saan herätä ja näh-
dä sinun kasvosi. Aamen. 

6.10. 
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T o r s t a i  

Laupiaat 
Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden.  Matt. 5:7. 

 

Eräs tosi kristittyjen ja jumalanlasten tuntomerkki on se, että he 
ovat laupiaita. Sillä kun he elävät uskossa, opettaa ja muistuttaa Py-
hä Henki heitä joka päivä, että he yksinomaan ja ainoastaan Jumalan 
laupeuden kautta ovat sitä, mitä ovat. Jumalan laupeus herättää vas-
talaupeutta heidän uudestisyntyneissä sydämissään. He muistavat 
myös Vapahtajan sanan: »Olkaa armahtavaiset, niin kuin teidän 
Isänne on armahtavainen» (Luuk. 6:36). Ja Pyhä Henki, Isän ja Kris-
tuksen Henki, tekee heidät laupiaiksi. Laupeuden siemen itää ja ver-
soo, vihannoi ja kukoistaa sekä tuottaa hedelmää heidän sydämes-
sään, joka luonnostaan kyllä on syntinen ja sen tähden armoton. Sillä 
uudestisyntyminen on voimakkaampi kuin heidän lihallinen synty-
misensä. Tosi kristityt ovat laupiaat uskonheimolaisia ja toisuskoisia 
kohtaan, rikkaita ja köyhiä kohtaan, kaikkia kohtaan. Laupeus on se 
ilmapiiri, jossa he elävät niin kuin linnut ilmassa ja kalat vedessä. He 
ovat autuaita. Myös heidän osakseen tulee laupeus jo tässä ajassa 
Jumalan, heidän Isänsä, taholta ja heidän uskonveljiensä ja uskon-
sisartensa taholta. Ja kerran he ovat sanomattoman autuaita Jumalan 
laupeuden kautta, joka on iäti loppumaton. 

 

Rukoilkaamme. Laupias Jumala. Minä saan elää ja olla sinun 
laupeudessasi, ja se on pelastava minut ja toivottava minut tervetul-
leeksi taivaaseen, jossa saan siitä iäisen tyydytyksen. Tee minut, jo-
ka olen kurja syntinen, yhä enemmän sinun kaltaiseksesi! Rakas tai-
vaallinen Isäni. Minä tahdon muodostua sinun kuvasi kaltaiseksi, 
sillä minä rakastan sinua. Ja niin jokainen tulee tuntemaan, että minä 
olen sinun lapsesi. Tee minut laupiaaksi, niin kuin sinä olet laupias!  
Aamen. 

7.10. 
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P e r j a n t a i  

Puhdassydämiset 
Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. 
   Matt. 5:8. 

Profeetta Jesaja sanoo: »Me olemme kaikki saastaiset, ja koko 
meidän vanhurskautemme on niin kuin saastutettu vaate» (Jes. 64:6). 
Ja Jumala sanoo omalla suullaan: »Ihmisen sydämen aivoitus on pa-
ha hamasta lapsuudesta» (1 Moos. 8:21). Koskeeko tämä myös tosi 
kristittyjä ja jumalanlapsia? Aivan varmaan. Tosi kristittyjen ja ju-
malanlasten sydän on synnin saastuttama, ja juuri he tietävät sen pa-
remmin kuin muut ihmiset ja valittavat sitä. Mutta synti on heille 
anteeksiannettu. »Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puh-
distaa meidät kaikesta synnistä» (1 Joh. 1:7). Ja »nyt me olemme 
Jumalan lapsia eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tie-
dämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me 
saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. Ja jokainen, joka panee 
häneen sen toivon, puhdistaa itsensä, niin kuin hän on puhdas» (1 
Joh. 3:2,3). Siinä se on. Tosi kristityt ja jumalanlapset taistelevat 
heissä olevaa syntiä ja saastaisuutta vastaan ja hallitsevat sitä Pyhän 
Hengen kautta, joka asuu heissä. Heidän silmiensä edessä on aina 
puhdas ja pyhä Jumala, joka on Kristuksen kautta heidän rakas Isän-
sä, ja häntä he yrittävät seurata. Etkö tunne tätä? Ja niin he ovat — 
me nimittäin — autuaita ihmisiä, sillä Jumala on kruunaava yrittämi-
semme rauhallaan: me saamme kerran nähdä Jumalan, ja silloin hä-
nen kuvansa näkyy sielussamme ja koko olemuksessamme täydelli-
senä ja puhtaana kuin taivas. Todellakin: »autuaita ovat puhdassy-
dämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan». 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka olet ot-
tanut minut rakkaaksi lapseksesi Jeesuksen Kristuksen kautta ja an-
tanut minulle Pyhän Henkesi, jotta minä hänestä suuresti iloitsisin. 
Anna minulle runsaasti armoasi, jotta voisin hallita kaikki turmeltu-
neet sydämeni saastaiset halut ja puhdistaisin itseni. Ja vihdoin näytä 
minulle kasvosi iäisessä kirkkaudessasi ja vie minut täydelliseen 
puhtauteen! Aamen. 

8.10. 
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L a u a n t a i  

Rauhantekijät 
Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kut-
suttaman.  Matt. 5:9. 

Hirvittävin ja mielettömin sota mikä olla voi, on sota, jonka luo-
tu olento on aloittanut Luojansa, Jumalan kanssa, synnin kautta. 
Kuolema seurasi heti ensimmäistä syntiä. Mutta suuressa armossaan 
Jumala on tehnyt rauhan Kristuksen Jeesuksen kautta. Jumala julis-
taa tätä rauhaa sanansa ja Pyhän Henkensä kautta. Ne, jotka omak-
suvat tämän armon ja rauhan, ovat rauhan lapsia ja Jumalan lapsia. 
Näille Pyhä Henki sanoo: »Jos mahdollista on ja mikäli teistä riip-
puu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa» (Room. 12:18). 
Rauhan lapset kuulevat sen avoimin sisäisin korvin. Se on heistä sy-
dämellistä puhetta, ja se menee heidän sydämeensä. He koettavat 
ylläpitää rauhaa jokaisen kanssa. Riitaan kuuluu aina kaksi puolta. 
Jos joku tahtoo aloittaa riidan uskovien kanssa, eivät nämä ole siihen 
halukkaat. Toistenkin välille he koettavat rakentaa rauhaa. Mutta 
väärää rauhaa he eivät tahdo pitää eivätkä rakentaa, sillä siinä Juma-
lan sana ja totuus ja kuuliaisuus Jumalaa kohtaan menetetään. Tämä 
on heistä mahdotonta, mutta missä tulee kyseeseen vain henkilöt ja 
inhimillinen oikeus, siinä he ovat rauhantekijöitä, siinä he kokoavat 
ympärilleen rauhaisan piirin. »Autuaita ovat rauhantekijät, sillä hei-
dät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman.» Näin Vapahtaja sanoo. Juu-
ri heidän rauhanharrastuksensa osoittaa, että he ovat Jumalan lapsia, 
rauhan Jumalan lapsia. Ja myös tämä heidän rauhanharrastuksensa 
todistaa julkisesti tuomiopäivänä, että he ovat Jumalan lapsia. 

 

Rukoilkaamme. Armollinen Jumala. Sinä olet antanut minulle 
syntiselle ja sinua vastaan sotivalle rauhan, johon sisältyy koko au-
tuus. Tee minusta tässä tuntemisessa rauhantekijä, niin kuin tahdot 
minun olevan. Anna minulle Pyhä Henkesi, että aina pitäisin mieles-
säni, että olen sinun lapsesi Jeesuksen Kristuksen, Vapahtajani kaut-
ta. Aamen. 

9.10. 
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1 8 .  s u n n u n t a i   

P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

Joita vanhurskauden tähden vainotaan 
Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä hei-
dän on taivasten valtakunta.  Matt. 5:10. 

Tosi kristityt ja jumalanlapset ovat oikeamielisiä, rehellisiä ja 
kunniallisia kaikissa toimissaan ja he karttavat ja rankaisevat kaik-
kea vääryyttä ja epärehellisyyttä. Siksi he ovat väärämielisten ja pe-
tollisten ihmisten silmätikkuna ja heidän omantuntonsa kolkutukse-
na. Tuollaiset ihmiset vainoavat heitä, eivät tahdo heitä kärsiä ja va-
hingoittavat heitä. Mutta he ovat autuaita, sillä taivasten valtakunta, 
iankaikkinen valtakunta, on heidän. Mutta ketä vihataan ja häväis-
tään maailmassa enimmän? Jeesusta Kristusta. Ja mitä vihataan ja 
häväistään maailmassa enimmän? Jeesuksen sanaa. Tosi kristityt ja 
jumalanlapset asettuvat Jeesuksen Kristuksen puolelle, tunnustavat, 
julistavat ja puolustavat hänen sanaansa ja seuraavat sitä kaikin puo-
lin. Näin heihin kohdistuu se viha ja häväistys, jota osoitetaan Jee-
susta Kristusta ja hänen sanaansa kohtaan. Ihmiset solvaavat ja vai-
noavat heitä ja puhuvat heistä kaikkinaista pahaa. Heidän tulee vain 
tarkata sitä, ettei olisi hitustakaan totta siinä pahassa, mitä heistä pu-
hutaan! Jos näin on, niin heidän tulee olla iloisia ja turvallisin mie-
lin, sillä juuri siten on vainottu profeettoja ja apostoleja, noita yleviä 
ennustajia ja Kristuksen todistajia. Kristityt ovat sellaisen vainon 
alaisina autuaita! Sillä silloin on ilmeistä, että Kristuksen henki le-
pää heidän päällänsä ja ilmenee heissä, tuo Kristuksen henki, jota ei 
epäuskoinen maailma eikä liioin väärä kirkko voi sietää. Ja taivaas-
sa, joka ei ole heille mikään kaukainen uni, vaan läheinen todelli-
suus, taivaassa he saavat runsaan lohdutuksen ja palkan kaikesta 
maan päällä kärsimästään häväistyksestä ja vainosta. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus, sinä ainoa autuuteni. Auta minua, 
että lujasti, vapaasti ja avoimesti asetun sinun puolellesi, tunnustan 
sinun sanaasi ja seuraan sitä aina vaeltaen vanhurskaasti tässä vää-
ryyden maailmassa, jossa niin suuresti vihataan sinua ja sinun sanaa-
si. Ja jos sen tähden joudun kärsimään solvausta ja vainoa, niin roh-
kaise ja lohduta minua Pyhällä Hengelläsi, että iloisena ja turvallise-
na odotan taivasta, joka on oikea kotini ja jossa saan olla iäti rauhas-
sa. Aamen. 

10.10. 
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M a a n a n t a i  

Te olette maan suola. 
 Matt. 5:13. 

 

Suola estää lihaa mätänemästä ja turmeltumasta ja tekee sen 
maukkaaksi. Vapahtaja on valmistanut ja asettanut kristittynsä ole-
maan maan suolana. Heidän tehtävänään on estää synteihin mätäne-
viä ja vajoavia ihmisiä iankaikkisesta turmiosta ja auttaa heitä pää-
semään Jumalan lapsiksi ja hänen suosioonsa. Miten kristityt voivat 
olla maan suolana? Siten, että he todistavat Vapahtajasta sanoillaan 
ja vaelluksellaan. Jokaisen, joka uskoo Vapahtajaan, tulee todistaa 
sanoillaan ja vaelluksellaan, että Jeesuksessa on autuus ja vanhurs-
kaus. Jokaisen kristityn tulee olla alituinen, elävä todistus tästä aino-
asta Vapahtajasta. Tämä on kristittyjen korkea ja ihana kutsumus 
maan päällä. Vapahtajamme sanoo sen tässä aivan selvästi: »Te olet-
te maan suola». Jos suola käy mauttomaksi, kelvottomaksi, voimat-
tomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Kun Vapahtaja ei itse ole 
enää maan päällä näkyvässä muodossa eikä myöskään lähetä tähän 
tarkoitukseen enkeleitään, on kristittyjen oltava maan suolana. Mutta 
jos kristityt käyvät kykenemättömiksi tähän tehtäväänsä ja antavat 
tämän maailman menon kietoa itsensä — vaikka heidän pitäisi olla 
sille suolana — niin he eivät kelpaa enää mihinkään, vaan Jumala 
sallii heidän tulla poisheitetyiksi ja kerrassaan maailman tallaamiksi. 
He menehtyvät sitten epäuskoisessa maailmassa ja menevät sen 
kanssa kadotukseen. Oi, kristitty! Ota vaarin kutsumuksestasi! Ole 
osaltasi maan suola! 

 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Minä olen sinun omasi. Sen täh-
den minun tulee olla sinun todistajasi. Sinä olet tehnyt minut tähän 
kykeneväksi antamalla minulle uskon hengen. Oi, Jeesus. Auta mi-
nua, että tunnen tehtäväni ja teen sen yksinkertaisesti ja uskollisesti. 
Ja anna minulle siunauksesi, jotta ihmiset minun todistukseni kautta 
saatettaisiin sinun luoksesi ja uskomaan sinuun. Ja varjele minua 
tulemasta mauttoman suolan kaltaiseksi, joka heitetään pois! Aamen. 

11.10. 
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T i i s t a i  

Viettelyksen aiheuttamisesta 
Voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee!  Matt. 18:7. 

Sanalla »viettelys» tarkoitetaan varsinaisesti tielle viritettyä an-
saa, johon voi langeta. Hengellisessä suhteessa sillä tarkoitetaan kiu-
sausta ja houkutusta hengelliseen lankeemukseen, pahaan. Kun siis 
sanotaan, että jonkun kautta tulee viettelys, niin se merkitsee, että 
jonkun kautta tulee kiusaus ja houkutus pahuuteen. — Meidän, kris-
tittyjen ja jumalanlasten kautta ei saa tulla mitään viettelystä. Me 
emme saa pahentaa, vietellä ketään. Me emme saa pahentaa, houku-
tella emmekä vietellä ketään, niin että hän tulee pahaksi, lankeaa 
epäuskoon tai muuhun syntiin tai jää niihin ja paatuu — emme sa-
nalla emmekä vaelluksella, emme puheella emmekä esimerkillä. 
Meidänhän tulee päinvastoin olla maan suolana. Apostoli sanoo. 
»Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, 
että hän rakentuisi» (Room. 15:2). Jos me kuitenkin viettelemme 
jonkun, niin siten me läimäytämme pyhää kristityn kutsumustamme 
suoraan vasten kasvoja! Ja Vapahtaja sanoo: »Voi sitä ihmistä, jonka 
kautta viettelys tulee!» Ja hän sanoo: »Joka viettelee yhden näistä 
pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi 
ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyy-
teen» (Matt. 18:6). Varokaamme siis, ettemme pahenna ketään! Ja 
jos olemme sen tehneet lihamme heikkoudesta, niin rientäkäämme ja 
pitäkäämme kiirettä, että korjaamme asian katuen ja avoimesti tun-
nustaen. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Minä rukoilen sinua: anna armosi 
minulle, kurjalle syntiselle, joka kuitenkin olen sinun omasi, että 
vaeltaisin niin pyhästi ja varovasti, etten aiheuttaisi kenellekään 
loukkausta, vaan päinvastoin olisin jokaiselle mieliksi hänen par-
haaksensa, että hän rakentuisi. Ja jos olen jotakuta pahentanut pu-
hein tai teoin, niin anna minulle Pyhä Henkesi, että heti sen tunnus-
tan ja pyydän anteeksi ja niin osoitan olevani sinun kristittysi. 
Aamen. 

12.10. 
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K e s k i v i i k k o  

Viettelyksen kohtaamisesta 
Viettelysten täytyy kyllä tulla.  Matt. 18:7. 

»Viettelysten täytyy kyllä tulla», Vapahtaja sanoo. Tässä pahas-
sa, ilkeässä, syntisessä maailmassa on mahdotonta olla toisin, kuin 
että tulee monenlaisia, vieläpä tuhansin kerroin kerääntyy kiusauksia 
ja viettelyksiä pahuuteen sanoin ja teoin, puhein ja esimerkein. Tästä 
olet varmaan selvillä, rakas kristitty. Sinähän elät kaikenlaisten vää-
rien opettajien keskellä, epäuskon saarnaajien ja törkeitten ja hieno-
jen jumalanpilkkaajien keskellä. Sinä elät kaikenlaisten lahkojen ja 
hurmahenkien keskellä, antikristuksen kannattajien keskellä, avion-
rikkojien ja jos jonkinlaisten lurjusten keskellä, jotka juovat vääryyt-
tä niin kuin vettä. Eikö siinä tule pahennusta? Tulee aivan varmaan! 
Koko maailma on täynnä pahennusta, viettelystä ja houkutusta pa-
haan. Ja se kohdistuu sinuun, mutta työnnä se pois luotasi! Sinä et 
saa ketään pahentaa, samoin et myöskään saa antaa kenenkään itseä-
si pahentaa, houkutella tai vietellä. Varustaudu Jumalan sanalla ja 
Hengellä uskossa! Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, muuten joudut 
kadotukseen! Huuda avuksesi Herraa, joka antaa sinulle voimaa, jol-
la voitat kaiken. Huomaa myös, että viettelys tulee omasta sydämes-
täsi ja omista jäsenistäsi, vieläpä sen taholta, mikä on sinulle lähin ja 
rakkain. Repäise se pois, hakkaa se poikki ja heitä luotasi! Luovu 
täydellä todella kaikesta, mikä voi sinua pahentaa! Parempi on sinul-
le, että köyhänä ja käsi-, jalka- tai silmäpuolena pääset elämään si-
sälle, kuin että sinut, kaikki jäsenet tallella, heitetään ikuiseen helve-
tin tuleen (Matt. 18:8,9). 

Rukoilkaamme. Oi Herra Jeesus. Viettelykset piirittävät minua 
joka taholta, mutta sinun nimessäsi minä lyön ne maahan. Niin kuin 
mehiläiset ne minua piirittävät, ne savuavat kuin tuli orjantappurois-
sa, mutta sinun nimessäsi minä lyön ne maahan. Minua sysätään ko-
vasti, että minä kaatuisin, mutta sinä, Herra, auta minua! Oi Herra 
Jeesus. Sinä olet minun väkevyyteni ja ylistysvirteni ja pelastukseni. 
Ja minä olen riemuiten laulava voitosta vanhurskasten majoissa ian-
kaikkisesti. Aamen. 

13.10. 
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T o r s t a i  

Meidän tulee olla sovinnollisia 
Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa, niin kauan kuin vielä olet 
hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen 
ja tuomari antaisi sinua oikeudenpalvelijalle, ja ettei sinua pantaisi 
vankeuteen. Totisesti minä sanon sinulle: sieltä et pääse, ennen kuin 
maksat viimeisenkin rovon.  Matt. 5:25,26. 
 

Jokainen, jota vastaan tai jonka edessä olet rikkonut, siis jokai-
nen, jolla on oikeudenmukaisesti jotakin sinua vastaan on riitapuole-
si. Omasta puolestaan hän voi kyllä olla valmis antamaan rikkomuk-
sesi anteeksi ja unohtamaan sen, ehkä vielä kevytmielisesti, mutta 
Jumalan silmällä katsottuna hän kuitenkin on riitapuolesi, syyttäjäsi 
(1 Moos. 4:10). Ja sinä olet hänen velallisensa. Sinä olet velvollinen 
pyytämään häneltä anteeksi ja poistamaan hänelle aiheuttamasi 
loukkauksen. Tämän tulee lähteä vakaasta, katuvasta sydämestä. 
Maksa hänelle velkasi! Suostu sopimaan hänen kanssaan! »Suostu 
pian sopimaan riitapuolesi kanssa, niin kauan kuin vielä olet hänen 
kanssaan tiellä!» Millä tiellä? Tiellä tuomiolle, joka odottaa sinua 
heti kuolemasi jälkeen. Miten paljon sinulla on vielä aikaa jäljellä? 
Siitä et ole tietoinen vähimmässäkään määrässä. Kuolema ja tuomio 
voi tulla jo tänään. Sinun elämäsi tai riitapuolesi elämä voi päättyä 
jo tänään. Ja jollet ole suostunut sopimaan riitapuolesi kanssa teidän 
ollessanne tiellä, vaan olet pysynyt katumattomana ja taipumattoma-
na ja antanut armonajan kulua, on riitapuolesi — tai salli minun sa-
noa: rikkomuksesi — vetävä sinut tuomarin eteen ja tuomari on an-
tava sinut oikeudenpalvelijalle ja sinut pannaan vankeuteen. »Ihmi-
sen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan 
kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja 
heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten 
kiristys.» Sieltä et pääse, ennen kuin maksat viimeisenkin rovon. 
Mutta silloin on jo myöhäistä. Silloin armonaika on loppunut. 

Rukoilkaamme. Oi Herra Jeesus. Auta minua, kurjaa syntistä, jo-
ka monta kertaa rikon lähimmäistäni vastaan, että teen parannuksen 
heti, ennen kuin äkkikuolema tempaa minut pois. Auta minua myös 
osoittamaan, että mieleni on muuttunut, tekemällä lähimmäiselleni, 
mitä sinä olet käskenyt. Oi, Jeesus. Älä anna tuomiosi kohdata mi-
nua! Aamen. 

14.10. 
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P e r j a n t a i  

Meidän tulee olla peräänantavaisia 
Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos 
joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin; ja jos joku 
tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänen 
saada vaippasikin; ja jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalle, 
kulje hänen kanssaan kaksi. Anna sille, joka sinulta anoo, äläkä 
käännä selkääsi sille, joka sinulta lainaa pyytää.   Matt. 5:39–42. 

Näitä Vapahtajamme sanoja on paljon pilkattu ja paljon väärin 
ymmärretty. Me haluamme sovelluttaa niitä kristittyjen ja jumalan-
lasten keskinäiseen elämään. — Jos esimerkiksi toinen kristitty syt-
tyy vihaan, jonka kenties sinä olet aiheuttanut ja lyö sinua oikealle 
poskelle, mitä tulee sinun, kristityn, silloin tehdä? Kostaako? Ei, 
vaan tarjota hänelle aivan rauhallisesti toinenkin poskesi! Näin hän 
on pian huomaava olevansa väärässä ja osoittaa sinulle rakkautta. Ja 
eivätkö asiat ole silloin hyvin? Tai jos hänellä on halu olla aina oi-
keassa ja hän tämän halun yllyttämänä menee niin pitkälle, että vaa-
tii sinulta ihokkaasi tai muuten uhkaa sinua oikeudenkäynnillä, niin 
anna, kristitty, hänen saada vaippasikin! Näin tehden sinä kokoat 
tulisia hiiliä hänen päänsä päälle ja voitat veljesi, joka onkin paras 
voitto. Tai jos toinen kristitty ehkä julkeaa välttämättä vaatia sinua 
kulkemaan hänen kanssaan virstan, niin kulje hänen kanssaan kaksi! 
Tämä tekee veljesi vastaisuudessa vaatimattomaksi ja vaikuttaa pa-
remmin kuin riitainen esityksesi tai kieltäytymisesi. Tai jos hän on 
pulassa ja pyytää sinulta rahaa lainaksi, niin sinä et saa kääntää vel-
jellesi selkääsi etkä sanoa: »rahani ovat minun enkä lainaa sinulle 
mitään», vaan sinun tulee antaa hänelle. Huomaatko, että se, mitä 
Herra Jeesus tässä sanoo, on vain veljesrakkauden ylistystä, veljes-
rakkauden, joka on kotoisin elävästä uskosta? 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Anna minulle Pyhän Henkesi kaut-
ta elävän uskon hedelmänä herkkää mieltä, taivaallista viisautta ja 
sydämellistä veljesrakkautta, jotten olisi veljelleni ja lähimmäiselleni 
esteenä, vaan auttaisin häntä eteenpäin yhteisellä matkallamme ian-
kaikkiseen elämään. Aamen. 

15.10. 
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L a u a n t a i  

Rakastakaa vihollisianne! 
Matt. 5:44. 

Vihollistemme rakastaminen on meidän luontomme vastaista. 
Mutta me kristityt ja jumalanlapset emme ole enää sitä, mitä me 
olemme luonnostamme. Me emme ole enää luonnollisia ihmisiä, jot-
ka eivät voi olla kuuliaisia Jumalan laille, vaan me olemme uudes-
tisyntyneitä ihmisiä, joille Kristuksen Henki on tehnyt lain ja kaikki-
en käskyjen sisällön toiseksi luonnoksi. Mutta meissä on vielä vanha 
Aadam, alkuperäinen syntinen luonto. Sen tähden Vapahtajamme 
kutsuu esiin toisen luontomme, uuden luontomme sanoen: »Rakasta-
kaa vihollisianne!» Todellakin juuri sen tähden, että rakkaus viholli-
sia kohtaan on kerrassaan vanhan luontomme vastaista, meidän tulee 
sitä enemmän ajatella sitä, että me olemme uusia ihmisiä ja kuulla 
Kristuksen sanaa: »Rakastakaa vihollisianne!» Sillä me tahdomme 
toki tehdä Jumalan tahdon. Kristittyjen ja Jumalan lasten tulee rakas-
taa vihollisiaan. Heidän tulee siunata niitä, jotka heitä kiroavat, teh-
dä hyvää niille, jotka heitä vihaavat ja rukoilla niiden puolesta, jotka 
heitä solvaavat ja vainoavat. Heidän tulee olla taivaallisen Isänsä 
kaltaisia, joka antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin 
ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin, vieläpä on antanut 
Poikansa kuolla vihollistensa puolesta. Sillä jos me rakastamme nii-
tä, jotka meitä rakastavat, mitä teemme silloin muuta kuin mitä epä-
uskoisetkin tekevät? Ja jos me osoitamme ystävällisyyttä ainoastaan 
veljillemme, mitä erinomaista me siinä teemme? Eivätkö perkeleen-
kin lapset tee samoin? Meidän tule pyrkiä täydellisyyteen, meidän, 
jotka katsomme taivaalliseen Isäämme, ja rakastaa vihollisiamme. 

 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Sinä olet 
Vapahtajani Jeesuksen Kristuksen kautta tehnyt minut rakkaaksi lap-
seksesi ja antanut minulle uuden sydämen, niin että tunnen sinun 
pyhän tahtosi ja noudatan sitä mielelläni. Auta minua voittamaan 
vanha ihmiseni, nimittäin synti, joka minut niin helposti kietoo. 
Vahvista sanasi kautta minussa olevaa uutta ihmistä, jottei pahojen 
ihmisten vihamielisyys herättäisi minussa vihaa, vaan rakastaisin 
vihollisiani, niin kuin sinä olet rakastanut minua, kun vielä olin si-
nun vihollisesi. Aamen. 

16.10. 
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1 9 .  s u n n u n t a i   

P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

Meidän almumme 
Kun annat almuja, älä soita torvea edelläsi.  Matt. 6:2. 

Almut ovat ensi sijassa armeliaisuuden lahjoja, joita annamme 
hätää kärsiville. Almuiksi voidaan sanoa myös kaikkia avustuksia, 
joita kootaan seurakunnassa ja sen tilaisuuksissa Jumalan valtakun-
nan rakentamiseksi oman seurakunnan ulkopuolella. Kun nyt Herra 
Jeesus sanoo otsakkeessa olevat sanat, kuuluu siihen ensiksi, että 
meidän, hänen omiensa, tulee antaa almuja. Uskosta kumpuavan 
rakkauden tulee vaikuttaa meissä tätä almujen antamista, kuten Her-
ramme tahtoo. Tarkkaa siis tätä asiaa ja anna almuja ja ota huomioon 
lähimmäisesi hätä ja mitä mahdollisuuksia Jumala on antanut sinulle. 
Toiseksi Herra sanoo, että meidän tulee kavahtaa antamasta almuja 
niin, että ihmiset meidät näkisivät. Me emme saa olla niin kuin ulko-
kullatut, jotka äänekkäästi julistuttavat almujensa antamista kirkois-
sa ja sanomalehdistössä saadakseen ylistystä ihmisiltä. Todellakin, 
semmoiset ovat saaneet palkkansa. Heillä on omanaan se, mistä ovat 
hinnan maksaneet, nimittäin ihmisten kiitos. Heillä ei ole odotetta-
vana armopalkkaa taivaalliselta Isältä. Aiommeko me olla noiden 
ulkokullattujen kaltaiset? — Kun sinä annat almuja, niin tee se rak-
kaasti, aivan yksinkertaisesti, älköönkä vasen kätesi tietäkö, mitä 
oikea kätesi tekee. Olkoon almusi salassa! Ja Isäsi, joka salassa nä-
kee, miten sinussa, hänen lapsessaan, alkaa näkyä Kristuksen Hen-
gen aikaansaama hedelmä, nimittäin rakkaus ja armahtavaisuus, hän 
on suuressa armossaan maksava sinulle julkisesti, kun tulee se päivä, 
jolloin hän omiensa teoista tuo näkyviin heidän uskonsa. 

 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Sinä olet runsaasti ja ylen 
määrin antanut minulle, kurjalle syntiselle, Jeesuksen Kristuksen 
kautta kaikkia hyviä lahjojasi ja ikuisen armosi. Auta minua Pyhällä 
Hengelläsi ylistämään sinun armahtavaisuuttasi siten, että minäkin 
muutun armahtavaiseksi, ja aukaise sydämeni ja käteni sinun valta-
kuntasi köyhyydelle ja hädälle. Aamen. 

17.10. 
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M a a n a n t a i  

Missä on meidän aarteemme? 
Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste rais-
kaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa 
itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä 
eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aar-
teesi on, siellä on myös sinun sydämesi.  Matt. 6:19–21. 

 

Maalliset aarteet ovat aivan katoavaiset ja epävarmat. Koi syö 
arvokkaat vaatteet. Mädätys ja ruoste turmelevat palatsit. Varkaat, 
erikoisesti suuret varkaat, joita kutsumme rahamiehiksi, tekevät san-
gen ovelia suunnitelmia voidakseen saattaa itselleen toisten ihmisten 
rahat ja tavarat. Lisäksi, oi kristitty, elämäsi täällä maan päällä on 
lyhyt ja aina epävarma. Mutta taivaalliset aarteet ovat kerrassaan 
katoamattomat ja varmat. Juhlapukusi, jossa voit seisoa Jumalan 
edessä, nimittäin Kristuksen veri ja vanhurskaus, on aina uusi ja hy-
vä. Taivaallisen Isän kodissa olevat asunnot, jotka Kristus on meille 
valmistanut, pysyvät iankaikkisesti lujina. Se, mitä Jumala sinulle 
lupaa, on ehdottomasti varmaa eikä sitä voi ryöstää. Lisäksi elämä 
taivaassa on iankaikkinen. Sen tähden kuule, mitä Vapahtajasi sa-
noo! Älä etsi äläkä kokoa aarteita maan päälle, vaan etsi ja kokoa 
niitä taivaaseen! Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun 
sydämesi. Jos pidät maallisia asioita aarteinasi, joita tavoittelet, tulee 
sydämesi maallismieliseksi, ja autuaaksitekevä usko sammuu. Mutta 
jos pidät taivaallisia asioita aarteinasi, joita tavoittelet, tulee sydä-
mesi ja mielesi taivaalliseksi, ja autuaaksitekevä usko sinussa yhä 
voimistuu. Katso siis, kristitty, minne tahdot koota itsellesi aarteita! 

 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Minä tahdon koota itselleni aartei-
ta taivaaseen. Minä tahdon koota niitä aarteita, jotka Sinä olet minul-
le lahjoittanut ja yhäti lahjoitat. Oi Herra Jeesus. Aukaise silmäni 
Pyhällä Hengelläsi, että tuntisin sen, mikä on todellista ja pysyvää ja 
herätä sydämeni, että etsisin iäistä armoa. Ja suo minun voittaa tur-
meltu ja sokaistu lihani, joka aina tavoittelee maallisia. Aamen. 

18.10. 



20. viikko Pyhän Kolmiykseyden päivästä 

 443 

 
T i i s t a i  

Meidän ei pidä murehtia 
Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me 
juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?'  Matt. 6:31. 

Miksi me emme saa murehtia ja sanoa: »Mitä me syömme? Mitä 
me juomme? Millä me itsemme vaatetamme?» Siksi, että me emme 
voi palvella kahta herraa. Emme voi palvella Jumalaa ja mammonaa. 
Me emme voi olla Jumalan rakkaita lapsia ja samalla tuskaisesti hi-
moita mammonaa, ikään kuin se olisi Jumalamme. Koska Jumala on 
Isämme Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, niin juuri sen 
tähden emme saa huolestuneina murehtia ruuasta, juomasta ja vaat-
teista. Eikö meidän Isämme, joka on antanut meille elämän ja ruu-
miin, antaisi meille myös ravintoa ja vaatteita? Eikö meidän Isämme, 
joka ruokkii linnut ja vaatettaa kukkaset, paljoa ennemmin tekisi sitä 
meille, lapsilleen? Oi meitä vähäuskoisia! Pakanat, jotka eivät tiedä 
Jumalasta mitään, niin kuin me hänestä tiedämme, vaan ovat maail-
massa ilman Jumalaa eivätkä ole hänen lapsiaan, pakanat murehti-
koot ja sanokoot: »Mitä me syömme? Mitä me juomme? Millä me 
itsemme vaatetamme?» Mutta meidän, Jumalan lasten, ei tule niin 
sanoa, sillä meidän taivaallinen Isämme tietää meidän kaikkea tätä 
tarvitsevan. Ja kun hän sen tietää, antaa hän sen myös. Vain yksi 
murhe meillä tulee olla, vain yhtä meidän tulee huolestuneesti etsiä, 
sitä nimittäin, että me Jumalan rakkaina lapsina pysymme, elämme 
ja vaellamme. Silloin meille myös varmasti annetaan ruoka, juoma ja 
vaatteet. Tämän kaiken vakuuttaa meille Herra Jeesus, joka on to-
tuuden suu, ja hän sanoo sangen ystävällisesti: »Älkää siis murehtiko 
huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. 
Riittää kullekin päivälle oma vaivansa» (Matt. 6:24–34). Sen tähden 
emme saa murehtia ja sanoa: »Mitä me syömme? Mitä me juomme? 
Millä me itsemme vaatetamme?» 

 

Rukoilkaamme. Suuri, kaikkivaltias Jumala. Sinä olet rakas Isäni 
Jeesuksen Kristuksen, Vapahtajani kautta ja minä olen sinun lapsesi, 
jota sinä rakastat rajattomasti. Anna minulle Pyhä Henkesi, että aina 
uskossa käsittäisin tämän suuren ihmeen. Ja tee minut kerrassaan 
iloiseksi ja turvatuksi elämässä ja kuolemassa. Poista myös sydämes-
täni sopimaton murhe ruuasta, juomasta ja vaatteista. Aamen. 

19.10. 



20. viikko Pyhän Kolmiykseyden päivästä 

 444 

 
K e s k i v i i k k o  

Meidän ei pidä tuomita 
Älkää tuomitko!  Matt. 7:1. 

Tuomitseminen on lähimmäisen ankaraa arvostelemista ja tuo-
mitsemista lain ja oikeuden mukaan. Sano, rakas kristitty, tahdotko 
sinä tulla sen mukaan arvostelluksi ja tuomituksi! Oletko niin synni-
tön, että voit sanoa jokaiselle ihmiselle: »Tuomitse minut!» ja myös 
Jumalalle: »Tuomitse minut!»? Enpä tietenkään, sanot sinä. Älä sit-
ten myöskään tuomitse lähimmäistäsi, ettei sinua tuomittaisi, sillä 
millä tuomiolla sinä tuomitset, sillä sinut tuomitaan, ja millä mitalla 
sinä mittaat, sillä sinulle mitataan. Jos sinä lähimmäisesi suhteen 
astut ulos siitä armahtavaisuuden piiristä, jossa jumalallinen armo 
Kristuksessa on asettanut sinut ja lähimmäisesi elämään ja lain anka-
ruuden mukaan käyt häntä tuomitsemaan, käy tämä ankara oikeus ja 
laki sinun kimppuusi ja tuomitsee sinut. Varo siis tällaista äläkä 
tuomitse! Jos sinä lähimmäistäsi tuomitset, menettelet sinä niin kuin 
se, joka näkee veljensä silmässä rikan ja sanoo: »Annas, minä otan 
rikan silmästäsi», ja katso, malka on hänen omassa silmässään. Mikä 
malka on sitten sinun omassa silmässäsi? Ulkokultaisuuden malka. 
Ja millainen ulkokultaisuus on kyseessä? Sellainen, että vaikka itse 
olet tuhansin kerroin syntinen, kuitenkin tahdot tuomita lähimmäise-
si sen tai tämän synnin tähden. Eikö sitten Jumalan tuomio kohtaisi 
sinua? Kuule! Jos sinä näet synninrikan lähimmäisesi silmässä, niin 
varo kaikin mokomin ulkokultaisen tuomitsemisen malkaa ja auta 
häntä nöyrästi, kuten ainakin kurja syntinen, vapautumaan tästä pie-
nestä rikasta. Pysy aina Jumalan armon ja armahtavaisuuden piirissä. 

Rukoilkaamme. Oi Jumalani! Miten turmeltu olenkaan! Miten 
riippuukaan minussa synti! Minä olen tuhansin kerroin syyllinen 
sinun edessäsi ja kuitenkin tunnen olevani herkkä tuomitsemaan vel-
jeäni ja lähimmäistäni. Anna minulle anteeksi, oi Jumala, tämä sy-
dämeni pahuus Jeesuksen tähden. Ja anna minulle Pyhä Henkesi, että 
minä oikeassa mielenmuutoksessa eläen ennen kaikkea tunnen omat 
syntini ja sitten vasta sydämellisessä rakkaudessa ja nöyryydessä 
autan erehtyvää veljeäni. Aamen. 

20.10. 
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T o r s t a i  

Menkää ahtaasta portista sisälle!  
Matt. 7:13. 

Herra Jeesus sanoo: »Se portti on avara ja tie lavea, joka vie ka-
dotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät.» Miksi asia on 
niin? Siksi, että tie kadotukseen, nimittäin epäusko ja synninpalvelu, 
on kerrassaan meidän turmeltuneen luontomme mukainen ja sitä vas-
taava, sitä miellyttävä ja sille suloinen ja sen tähden avara, lavea ja 
tasainen. »Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja 
harvat ovat ne, jotka sen löytävät.» Miksi asia on niin? Riippuuko se 
Jumalasta? Tekeekö hän pelastumisen niin vaikeaksi? Ei suinkaan, 
vaan Jumala tekee pelastumisen helpoksi. Jumala tahtoo tehdä van-
hurskaiksi ja autuaiksi meidät kadotetut ja tuomitut syntiset ilman 
mitään meidän ansiotamme, tekoamme ja työtämme vain Kristuksen 
sijaisansion ja -työn kautta, joka meidän tulee vain uskossa ottaa 
vastaan — siis sulasta armosta ja aivan lahjaksi. Ja hän vaatii meitä 
vielä aivan sydämellisesti sanallaan ja Hengellään kulkemaan tätä 
tietä autuuteen. Mutta me, me suljemme tämän tien, tämän armon-
portin vanhan ihmisemme puolesta. Evankeliumi Kristuksesta on 
vanhalle ihmisellemme hullutus ja pahennus. Se ei tahdo uskoa Kris-
tukseen eikä jättäytyä vieraan vanhurskauden ja ansion varaan, se ei 
tahdo olla Jumalan lapsi eikä seurata Kristusta. Jumalan tasoittama 
tie, Jumalan avaama armonportti on sille liian kapea, liian ahdas, 
liian epämieluinen, liian harmillinen, liian vastenmielinen. Siitä huo-
limatta »menkää ahtaasta portista sisälle», kristityt! Kieltäkää itsen-
ne, välttäkää laveaa tietä ja kulkekaa kaitaa tietä, joka vie elämään! 

 

Rukoilkaamme. Herra Jumala. Minä huudan sinun puoleesi hä-
dässäni, johon minut saattaa oma, turmeltu sydämeni ja valitan, että 
sitä ei miellytä armontie, jonka sinä olet avannut ja valmistanut Kris-
tuksen veren kautta. Murra sinä kahleet, joihin synti kytkee minut. 
Tee Pyhän Henkesi kautta mieleni vapaaksi, sinä armorikas Jumala, 
ja johda minua, lastasi, elämän tietä autuuden portille. Aamen. 

21.10. 
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P e r j a n t a i  

Kavahtakaa vääriä profeettoja! 
 Matt. 7:15. 

Pelastuksesta, joka on Kristuksessa, emme tiedä mitään, kerras-
saan mitään muuten kuin yksinomaan pyhän Raamatun sanan väli-
tyksellä. Ja tämä pelastus tulee osaksemme vain tämän sanan kautta. 
Niinpä pyhän Raamatun sana on ainoa välikappale, jonka kautta Ju-
mala tekee pelastuksen meille tunnetuksi ja sen myös antaa. Se on 
ainoa valo synkässä pimeydessämme ja ainoa lääke syntiturmelus-
tamme vastaan. Miten suuressa arvossa meidän tuleekaan pitää tätä 
sanaa! Miten huolestuneina meidän tuleekaan valvoa sitä, että se 
saarnataan ja opetetaan meille puhtaana, selkeänä, väärentämättö-
mänä ja loukkaamattomana. Sen tähden Herra Jeesus sanoo: »Ka-
vahtakaa vääriä profeettoja!» Väärillä profeetoilla ei tarkoiteta julki-
sia epäuskon saarnaajia, vaan päinvastoin niitä saarnaajia, jotka, ku-
ten Vapahtaja sanoo, »tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteis-
sa». He sanovat olevansa kristillisiä saarnaajia ja käyttäytyvät ehkä 
aivan pyhästi ja hurskaasti, mutta kuitenkin he väärentävät Jumalan 
sanaa ja saarnaavat epätervettä, hyödytöntä, lohdutonta ja sieluille 
vaarallista oppia. He ovat erikoisesti niitä, jotka opettavat ihmisiä 
perustamaan autuutensa omiin töihin, omaan tekemiseen ja suhtau-
tumiseen eikä yksinomaan Jumalan armoon Kristuksessa, joka on 
ilmi tuotu sanassa ja siinä tarjotaan. Sellaisista teeskentelevistä viet-
telijöistä Vapahtaja sanoo: »sisältä he ovat raatelevaisia susia». He 
turmelevat uskon ja autuuden. Ja maailma on täynnä sellaisia vääriä 
profeettoja. Heidän hallussaan ovat useimmat saarnatuolit. »Kavah-
takaa vääriä profeettoja!» Miten heidät voi tuntea? »Heidän hedel-
mistään te tunnette heidät», sanoo Herra. Mistä hedelmistä? Heidän 
saarnoistaan. Tarkkaa, mitä oppia he julistavat äläkä heidän nimeään 
ja ulkonaista esiintymistään! Silloin tunnet heidät, jos muuten itse 
tunnet Jumalan pelastuksen sanan. 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Anna meidän pitää ter-
veellinen sanasi, jonka olet meille antanut suuresta armostasi. Varje-
le meitä vääristä profeetoista. Älä anna heidän eksyttää meitä oikean 
uskon lohdutuksesta. Auta meitä koettelemaan kaikkien saarnaajain 
oppia, onko se myös sinun sanaasi. Suo meidän seurata sinun keho-
tustasi ja tarkasti kavahtaa vääriä profeettoja, sillä tässä on kyseessä 
meidän ja meidän omaistemme autuus. Aamen. 

22.10. 
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L a u a n t a i  

Ulkokullattu 
Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra’, pääse taivasten valta-
kuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Matt. 7:21. 

Kristillisessä kirkossa on henkilöitä, jotka sanovat Jeesusta Her-
rakseen ja Vapahtajakseen ja itseään hänen opetuslapsikseen ja Ju-
malan lapsiksi. He pitävät myös evankeliumia todellisena totuutena, 
osoittavatpa vielä intoakin Jumalan valtakunnan hyväksi, mutta — 
he eivät tee, he eivät tahdo tehdä Jumalan tahtoa, joka on ilmaistu 
laissa. Vieläpä on sellaisia, jotka saarnaavat evankeliumia ja Kris-
tuksen oppia puhtaasti ja selvästi, suurella voimalla ja kaunopuhei-
sesti, ahkerasti ja väsymättä ja sitä opettavat ja puolustavat. He kään-
tävät toisia, todistavat totuudesta ja tekevät suuria tekoja ja toimitta-
vat paljon Jumalan valtakunnassa ja kuitenkin he ovat lihallisia ja 
Jumalaa kohtaan tottelemattomia ihmisiä. Jumalan terveellinen voi-
ma ei nimittäin ole riippuvainen saarnaajan henkilöstä, vaan Jumalan 
armosta, joka osoittaa voimansa saarnatussa sanassa. Huomaa siis, 
kristitty! Ei yksikään sellainen ihminen tule taivasten valtakuntaan. 
Herra Jeesus ei ole koskaan tuntenut heitä omikseen, hän ei tunne 
heitä nyt eikä liioin tuomiopäivänä. He ovat laittomuuden tekijöitä. 
Heidän täytyy mennä pois Jeesuksen luota. Sillä näin on asia: Jeesus 
ottaa vastaan syntisiä. Me emme tule Jumalan edessä vanhurskaiksi 
ja autuaiksi omilla töillämme ja tekemisillämme, omalla suhtautumi-
sellamme ja ansiollamme, vaan yksinomaan Kristuksen ansion kaut-
ta, johon me uskossa tartumme. Mutta sillä ihmisellä, joka on siihen 
uskossa tarttunut ja siis tullut Jumalan edessä vanhurskaaksi, hänen 
rakkaaksi lapsekseen ja autuuden perilliseksi, sillä on sitten sellainen 
mieli, että hän tahtoo tehdä Jumalan tahdon. Ja taas sillä ihmisellä, 
joka ei tee eikä tahdo tehdä Jumalan tahtoa, ei ole ensinkään todellis-
ta uskoa. Näin sinä ymmärrät Herran Jeesuksen sanan: »Ei jokainen, 
joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, 
vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.» Ota tämä opik-
sesi! 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Anna minulle, köyhälle syntiselle, 
Pyhä Henkesi, että turvaan sinun ansioosi, iloisena kerskaan olevani 
Jumalan armolapsi ja halulla ja ilolla teen Jumalan tahdon, mikäli 
voin ja kykenen armosi voimalla. Ja tunne minut, Herra Jeesus, 
omaksesi täällä ajassa ja siellä iankaikkisuudessa! Aamen. 

23.10. 
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2 0 .  s u n n u n t a i   

P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

Anokaa oikeita opettajia 
Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, 
että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.  Matt. 9:37,38. 

Katsele pakanamaailmaa! Katsele niin kutsuttuja kristittyjä mai-
ta! Katsele monia seurakuntia, joita väärät opettajat kehnosti palve-
levat! Millaisena näet niissä kansan? Sinä näet sen nääntyneenä ja 
hyljättynä niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Eikö sinun tule 
sitä sääli? Voiko sydämesi sitä katsellessasi pysyä välinpitämättö-
mänä, sinun, joka olet kristitty? Herran Jeesuksen tuli kansaa sääli. 
Hänhän näki samanlaista kuin me näemme tänään. Siksi hän sanoi 
opetuslapsilleen: »Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa 
siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa». 
Hän sanoo tämän sanan myös meille. Meidän tulee rukoilla Jumalaa, 
rukoilla palavasti, että hän antaisi työmiehiä, evankeliumin saarnaa-
jia, jotka korjaavat ihmissieluja hänen valtakuntaansa. Sillä missä 
tehdään kylvöä, se on, saarnataan Jumalan sanaa, siinä on myös aina 
eloa, se on, ihmisiä tulee uskoon ja pelastuu. Sillä Jumala sanoo 
saarnatusta sanastaan: »Ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan te-
kee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä var-
ten minä sen lähetin» (Jes. 55:11). Mutta rukoilemmeko me, kristityt, 
Jumalalta työmiehiä, niin kuin Vapahtaja käskee meidän rukoilla? 
Rukoiletko sinä? Oi, meidän täytyy syyttää itseämme kylmäkiskoi-
suudesta! Jos me, kristityt, totuudessa rukoilisimme Jumalalta työ-
miehiä hänen eloonsa, kuulisi hän meitä varmasti mielellään ja run-
sain määrin. Niinpä sellaisen rukouksen vaikutuksesta Jumala au-
kaisisi monen sydämen sanomaan: »Katso, tässä minä olen, lähetä 
minut! » (Jes. 6:8). Meissä on syy siihen, että työmiehiä on niin vä-
hän. Jumala tahtoo mielellään antaa mutta me emme rukoile; hän 
tahtoo mielellään lähettää, mutta me emme mene. 

 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Anna minulle Jeesuksen 
tähden anteeksi syntini, sekin synti, että niin kylmäkiskoisena katse-
len maan päällä olevaa hengellistä kuolleisuutta, että niin vähän ja 
huonosti rukoilen sinua, vaikka sinä käsket rukoilla työmiehiä eloosi, 
enkä itse toimi enemmän saarnaajien lähettämisen hyväksi. Anna 
minulle kallis Pyhä Henkesi, vieläpä sytytä saman Henkesi kautta 
moni kristitty sydämelliseen armahtavaisuuteen, palavaan rukouk-
seen ja innokkaaseen työhön. Aamen. 

24.10. 
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M a a n a n t a i  

Meidän tulee tunnustaa Kristusta 
Jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan 
Isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edes-
sä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa.   Matt. 10:32,33. 

 

Niin kuin valo ja sen heijastus kuuluvat yhteen, niin kuuluvat 
yhteen yhtä läheisesti se, että sydämestä uskomme Herraan Jeesuk-
seen ja suullamme tunnustamme hänet ihmisten edessä. Lihalle ja 
verelle, joka on meissä kristityissä, on varmasti usein vaikeaa tun-
nustaa Herraa Jeesusta pilkkaavien, uhkaavien tai pilkallisesti hy-
myilevien epäuskoisten edessä, mutta meidän uusi ihmisemme mur-
tautuu kuitenkin aina läpi ja tunnustaa vapaasti rakasta Vapahtajaa. 
Liha ja veri saattaa vallata kristityn niin, että hän kerran ja toisenkin 
lankeaa Kristuksen kieltämiseen, joka on kuoleman synti. Mutta kun 
Jeesuksen katse herättää jälleen uskon, seuraavat katkerat kyyneleet 
ja uusi tunnustus. Ja hänet, joka näin tunnustaa Herran Jeesuksen 
ihmisten edessä, hänet Herra Jeesus tunnustaa taivaallisen Isänsä 
edessä omakseen, joka kuuluu hänelle uskon kautta ikuisesti. Autuas 
se, jonka Vapahtaja näin tunnustaa. Mutta joka kieltää Herran Jee-
suksen ihmisten edessä ja häpeää häntä ihmisten edessä käyttäytyen 
uskovien läsnä ollessa kuten uskova, mutta epäuskoisten läsnä olles-
sa kuten epäuskoinen, hän on uskon menettänyt, uskosta luopunut. Ja 
hänet myös Herra Jeesus on kieltävä taivaallisen Isänsä edessä ja 
sanova: Minä en tunne tuota ihmistä. Ja voi sitä ihmistä, jonka Herra 
Jeesus siten kieltää! 

 

Rukoilkaamme. Oi Herra Jeesus! Anna minulle oikea, todellinen 
usko sinuun, ainoaan Vapahtajaani, että järkkymättä pitäydyn sinuun 
ja tunnustan sinun nimeäsi, vaikkakin maailma sen tähden katsoo 
karsaasti minuun. Auta minua heikkoa, kaikissa kiusauksissa, jotten 
sinua kiellä. Ja osoita, oi Vapahtaja, Isällesi, että minä olen sinun ja 
kuulun sinulle ja tulen iäiseen autuuteen. Aamen. 

25.10. 
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T i i s t a i  

Meillä ei ole lihallista rauhaa maan päällä 
Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en 
ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.  Matt. 10:34. 

 
Näin sanoo Herra Jeesus. Ja tämä on sangen ihmeellinen sana 

»Rauhanruhtinaan» sanaksi, hänen, joka myös yöllä ennen kuole-
maansa sanoi opetuslapsilleen: »Rauhan minä jätän teille: minun 
rauhani — sen minä annan teille» (Jes. 9:5; Joh. 14:27). Ja me tie-
dämme todella, että hän on tuonut meille rauhan, rauhan loukatun ja 
vihoitetun Jumalan kanssa, rauhan kaikkien sovitettujen jumalan-
lasten kanssa, rauhan sydämeen ja omaantuntoon. Mutta tämä on 
hengellinen rauha, rauha evankeliumin totuudessa ja tosi uskossa. Ei 
näet Herra Jeesus ole tullut tuomaan maan päälle lihallista rauhaa, 
joka olisi evankeliumin totuutta ja tosi uskoa vastaan. Päinvastoin, 
missä evankeliumi oikein saarnataan ja todella uskotaan, siellä ko-
hoaa miekka ja nousee sota — niitten taholta, jotka eivät ota evanke-
liumia vastaan eivätkä tahdo uskoa sitä. Ja heidän takanaan on van-
ha, paha vihollinen. Sellainen miekka särkee kaikkein hellimmät si-
teet. Silloin epäuskoinen poika nousee uskovaa isäänsä vastaan, tytär 
äitiään vastaan, miniä anoppiaan vastaan. Ja uskovan ihmisen viha-
miehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa. Ja meidän täytyy 
sitä kärsiä. Me emme saa rauhan tähden kieltää Vapahtajaamme, 
emme hänen evankeliumiansa, emme ainoatakaan hänen totuutensa 
sanaa emmekä kieltää uskoa häneen ja hänen sanaansa. Hän sanoo: 
»Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole 
minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enem-
män kuin minua, se ei ole minulle sovelias» (Matt. 10:37). Älä anna 
sellaisen miekan ja rauhattomuuden lannistaa itseäsi ja viedä har-
haan, kristitty, vaan pysy lujana! Sinulla on kuitenkin todellinen rau-
ha. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Minä kiitän sinua siitä, että olet 
tuonut minulle oikean rauhan. Mutta kun sinun sanasi ja uskon täh-
den nousee sota ja vihollisuus minua vastaan, kuten aikanaan sinua 
itseäsi vastaan, niin anna minulle Pyhä Henkesi, jottei sydämeni pel-
jästy eikä tule araksi, vaan olisi sinussa aivan turvattu ja luja.  
Aamen. 

26.10. 
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K e s k i v i i k k o  

Meidän tulee ottaa ristimme päällemme 
Joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.  
  Matt. 10:38. 

 

Risti, josta Herra Jeesus tässä puhuu, on kärsimys, joka kohtaa 
meitä seuratessamme häntä. Silloin perkele vihaa meitä, maailma 
vainoaa ja oma lihamme ja veremme tuottaa meille tuskaa. Se risti, 
jolla Herra Jeesus kärsi, heittää aina myös tuskalliset varjonsa niiden 
yli, jotka seuraavat häntä. Ken nyt ei halukkaasti ota tätä ristiään ja 
seuraa Jeesusta, hän ei ole hänelle sovelias, ei voi olla hänen opetus-
lapsensa eikä mikään kristitty. Sillä jos tahdomme olla tästä rististä 
vapaat, voimme saada sen aikaan vain siten, että luovumme Kristuk-
sen seuraamisesta. Ja jos tahdomme työntää luotamme osan tästä 
rististä, voi se tapahtua vain siten, että jätämme osan uskosta ja tun-
nustuksesta ja kuuliaisuudestamme Kristusta kohtaan. Mutta voiko 
kristitty tehdä näin luopumatta Kristuksesta kokonaan? Ei suinkaan! 
Eräällä vanhalla, tunnetulla, jo autuaasti kuolleella pastorilla oli ku-
va, jossa esitettiin, miten monet ristinkantajat kokonaan heittivät 
pois ristinsä ja toiset luopuivat siitä osittain. Mutta samalla he kaikki 
lakkasivat seuraamasta Kristusta. Se, joka tahtoo säilyttää elämänsä 
tässä maailmassa mukavana ja löytää hyvät päivät luopumalla Kris-
tuksen seuraajalle kuuluvasta rististä, hän kadottaa elämänsä kerras-
saan ja joutuu iankaikkiseen kuolemaan. Ja joka tässä maailmassa 
kadottaa elämänsä ja hyvät päivät Jeesuksen tähden, juuri hän löytää 
sen iäisesti. Siis Jeesuksen jäljessä, myös ristin alla! Herra katsahtaa 
armahtavasti sinuun ja auttaa sinua. 

 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus, Vapahtajani! Ilman sinua minulla 
ei voi olla elämää, ilman sinua olen kadotettu. Sinua minun täytyy 
seurata niin kuin lampaan paimentaan, niin kuin opetuslapsen mesta-
riaan. Auta minua tähän, oi Jeesus! Ja kun kärsimys tässä minua koh-
taa, niin auta minua ja tee minut turvatuksi ja pelottomaksi. Auta 
minua, kallis Vapahtajani! Aamen. 

27.10. 
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T o r s t a i  

Hengellisten lahjojen löytämisestä  
ja kadottamisesta 

Sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta siltä, 
jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on.  Matt. 13:12. 

Jumalan antamista hengellisistä lahjoista on mainittava ennen 
kaikkea se, että uskossa omistamme ja käsitämme hänen jumalallisen 
sanansa, samoin on mainittava rauha ja ilo vastaanotetusta pelastuk-
sesta sekä edelleen siitä seuraava voima Kristuksen halukkaaseen ja 
kuuliaiseen seuraamiseen halki tämän elämän iäiseen elämään saak-
ka. Nämä hengelliset lahjat ovat jumalalliselta laadultaan ja luonteel-
taan sellaiset, että ne lisääntyvät ja kasvavat, sillä ne ovat uskovassa 
asuvan Pyhän Hengen lahjoja. Pyhä Henki ei voi olla ihmisen sydä-
messä joutilas eikä toimeton, vaan hän saattaa istuttamansa elinvoi-
maisen kylvön kasvamaan. Niin tapahtuu, että sille, jolla ovat nämä 
hengelliset lahjat ja joka on totuudessa vastaanottanut Pyhän Hen-
gen, annetaan yhä enemmän jumalallisen sanan tuntemista, rauhaa ja 
iloa vastaanotetusta pelastuksesta ja voimaa halukkaaseen ja kuuliai-
seen Kristuksen seuraamiseen. Sitä Herra Jeesus tarkoittaa sanoes-
saan: »Sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin». Mut-
ta toiselta puolen: jos ihminen pitää halpana Jumalan antamia hen-
gellisiä lahjoja ja vastustaa Pyhää Henkeä, joka tahtoo hallita hänen 
sydämessään eikä anna Pyhälle Hengelle sydämessään tilaa, väistyy 
Pyhä Henki vihdoin hänestä, ja näin otetaan sellaiselta ihmiseltä pois 
sekin, minkä Pyhä Henki alussa oli hänelle antanut. Ja niin hänellä ei 
sitten ole mitään uskoa ja Jumalan sanan tuntemista, ei rauhaa eikä 
autuuden iloa — sillä hän on sen menettänyt — ei mitään voimaa 
seuratakseen Kristusta halukkaasti ja kuuliaisesti. Sellainen ihminen 
on kuollut ja irtihakattu oksa. Tätä Herra Jeesus tarkoittaa sanoes-
saan: »siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on». Tämä 
sana on äärimmäisen vakava, joka — paha kyllä — toteutuu liian 
usein. 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, Pyhä Henki. Anna minulle an-
teeksi lihallisen mieleni hitaus ja haluttomuus, jolla olen estänyt si-
nua antamasta minulle kaikkien hengellisten lahjojesi runsautta. Oi 
Herra, suo minun iloita jaloista ja autuaallisista lahjoistasi ja anna 
niitä minulle yhä runsaammin sinulle kunniaksi ja sielulleni pelas-
tukseksi ja autuudeksi. Aamen. 

28.10. 
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P e r j a n t a i  

Kuka on suurin taivasten valtakunnassa? 
 Matt. 18:1. 

Meidän oma vastauksemme tähän kysymykseen olisi varmaan 
nurinkurinen. Katsokaamme siis, mitä Vapahtajamme siihen vastaa. 
Hän sanoo: »Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, on hänen oltava kai-
kista viimeinen ja kaikkien palvelija» (Mark. 9:35). Mitä se merkit-
see? Sillä on kolmenlainen merkitys. Ensiksi on oikein, kun kristitty 
tahtoo olla ensimmäinen Jumalan valtakunnassa, se on, kun hän toi-
voo voivansa tehdä Jumalan valtakunnan hyväksi enemmän kuin 
kukaan muu ihminen ja myös täydellä todella. Toiseksi sellaisen 
kristityn tulee samalla kuitenkin pitää itseään aivan kurjana syntise-
nä — ja sellainen hän myös on — ja syvästi valittaa sitä, että hän voi 
tehdä niin vähän sekä pitää jokaista muuta kristittyä itseään ylempä-
nä. Kolmanneksi hänen täytyy samalla taas palvella kaikkia muita ja 
tulla heidän palvelijakseen, koska Jumalan valtakunnassa vain palve-
leminen pätee. Ketä siis Herra Jeesus sanoo suurimmaksi taivasten 
valtakunnassa? Sitä, joka näkee enimmän vaivaa ollakseen jotakin 
Jumalan valtakunnassa, mutta sen ohessa pitää vähimmän itsestään 
ja mitä nöyrimmin palvelee muita. — Edelleen Vapahtaja vastasi 
alussa olevaan kysymykseemme siten, että hän asetti opetuslastensa 
keskelle lapsen ja sanoi: »Totisesti minä sanon teille: ellette käänny 
ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen täh-
den, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten 
valtakunnassa» (Matt. 18:2–4). Ylpeys sulkee meidät taivasten val-
takunnasta, sillä se on jyrkästi armonoppia vastaan. Se, joka mielel-
lään palvelee toisia niin kuin herttainen lapsukainen ja sen ohessa 
herttaisen lapsen tavoin pitää itseään kaikkein pienimpänä, se on 
todella suurin. Tämä on ihmeellinen oppi, joka sotii kerrassaan lihaa 
ja verta vastaan! Mutta sellaista rakastaa Vapahtaja. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Anna minulle, köyhälle syntiselle, 
oikea, todellinen usko ja ylläpidä sitä minussa, että olisin ja pysyisin 
sinun valtakunnassasi. Ja taivuta minua Pyhällä Hengelläsi, että si-
nun valtakunnassasi palvelisin sinua lähimmäisissäni. Ja varjele mi-
nua vaarallisesta ylpeydestä ja ihmiskunnian tavoittelusta. Suo mi-
nun olla sinun opetuslapsenasi lapsenmielisessä yksinkertaisuudessa 
ja nöyryydessä. Aamen. 

29.10. 
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L a u a n t a i  

Anteeksiantamisesta 
Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rik-
koo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa? — Minä sanon sinulle: ei seit-
semän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän.  Matt. 18:21,22. 

Näin Pietari kysyi, ja näin Vapahtaja vastasi. Meidän täytyy siis 
aina ja uudelleen olla valmiit sydämellisesti antamaan anteeksi ja 
meidän täytyy antaa anteeksi. Kuinka usein antaa meille anteeksi 
Jumala, kun me rikomme häntä vastaan? Joka päivä ja runsain mää-
rin, niin ettei sitä voida laskea. Me rikomme aina Jumalaamme vas-
taan, ja hän antaa meille anteeksi aina. Kuinka usein rikkoo veljem-
me ja kanssakristittymme meitä vastaan? Se on aivan kuin ei mitään 
verrattuna siihen, mitä me rikomme Jumalaa vastaan. Meidän tulee 
aina ja uudelleen olla sydämellisesti valmiit antamaan anteeksi ja 
meidän tulee antaa anteeksi. Pitäisikö meillä, syntisillä, olla sellai-
nen lupa, että saamme olla hitaammat antamaan anteeksi kuin pyhä 
Jumala? Pitäisikö meidän, jotka elämme pelkästä Jumalan anteek-
siantamuksesta, olla haluttomat antamaan anteeksi toisille? Silloin-
han olisimme kerrassaan kieltäneet uskon hengen, kadottaneet uskon 
eikä meillä olisi enää odotettavana Jumalalta mitään anteeksianta-
musta. Vapahtaja opettaa meitä rukoilemaan: »Ja anna meille an-
teeksi meidän syntimme, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, 
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet», ja sanoo: »Sillä jos te annatte 
anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen 
Isänne myös antaa teille anteeksi; mutta jos te ette anna ihmisille 
anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikko-
muksianne» (Matt. 6:12,14,15). Kristittynä ei voi pysyä kukaan, joka 
asettuu tätä Vapahtajan sanaa vastaan eikä tahdo antaa anteeksi. 
Varmasti lihalle ja verelle on kovaa ja usein mahdotonta antaa an-
teeksi, antaa anteeksi sydämestä. Mutta emmekö ole uudestisynty-
neitä? Pitääkö vanhan ihmisen meitä hallita? Eipä suinkaan, vaan 
uuden ihmisen tulee elää ja hallita. Ja me tahdomme antaa anteeksi, 
aina ja uudelleen antaa anteeksi. Kristitty, pane tämä tarkoin sydä-
mellesi! Asia on vakava. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Jälleen tulen luoksesi pyytämään 
apua. Auta minua turmeltunutta lihaani ja vertani vastaan. Auta mi-
nun uutta ihmistäni. Auta minua, että aina olisin valmis sydämestäni 
antamaan anteeksi, jos joku rikkoo minua, syntistä, vastaan. Tee Py-
hällä Hengelläsi kirkas sanasi voimaksi minussa. Säilytä minua ar-
mossasi. Aamen. 

30.10. 
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2 1 .  s u n n u n t a i   

P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

Rikkauden vaara 
Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä 
Jumalan valtakuntaan. Matt. 19:24. 

Kun rikas nuorukainen oli ratkaisevasti asettunut rikkautensa 
puolelle ja Vapahtajaa vastaan, sanoi Herra Jeesus murheellisille 
opetuslapsilleen: »Rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan». 
Opetuslapset hämmästyivät. »Ja Herra sanoi uudelleen: »Lapset, 
kuinka vaikea onkaan niiden, jotka luottavat tavaraansa, päästä Ju-
malan valtakuntaan»! Opetuslapset hämmästyivät vielä paljon 
enemmän ja sanoivat toisilleen: »Kuka voi sitten pelastua?» Herra 
sanoi: »Ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle; sillä Jumalal-
le on kaikki mahdollista». — Rahalla voi ostaa kaikkea, sanotaan. 
Niinpä, mikä ostettavissa on. Siksi rahalla onkin valtava lumousvoi-
ma. Ja jonka sydän on siihen kiintynyt, hän on sen lumoissa ja aivan 
kuin tuhansien kahleitten sitoma, niin että hänen on mahdotonta us-
koa, mahdotonta tulla Vapahtajan luo ja häntä seurata. Rikkaus sitoo 
hänen sydämensä eikä hän voi antaa sitä Vapahtajalle. Sillä joko — 
tahi: sydän täytyy antaa joko Vapahtajalle tahi rikkaudelle; sitä ei 
voi antaa yhtaikaa molemmille. Ja, kuten sanottu, rikkaus pitää sy-
dämen omanaan. Kuitenkin vain Jumala yksin voi irrottaa sen rik-
kaudesta ja antaa Vapahtajalle. — Kristitty, koettele itseäsi, miten 
suhtaudut rikkauteen! Jos sinulla sitä on, koettele, onko sydämesi 
siihen kiintynyt! Jos sinulla sitä ei ole, himoitseeko sydämesi sitä? 
Ajattele, mitä nyt juuri olet lukenut! Sinun sydämesi täytyy kuulua 
Vapahtajalle, yksinomaan hänelle, muuten olet kadotettu. 

Rukoilkaamme. Herra, iankaikkinen, kaikkivaltias Jumala, joka 
suojaat kaikkia, jotka sinuun toivovat. Lisää minulle laupeuttasi, jot-
ta minä sinun hallintasi ja johtosi alaisena vaeltaisin tuon kietovan 
ajallisen tavaran keskellä niin, etten menettäisi iankaikkisia aarteita 
Jeesuksen Kristuksen, sinun rakkaan Poikasi, minun Herrani tähden. 
Aamen. 

31.10. 
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M a a n a n t a i  

Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon? 
 Matt. 21:31. 

Kuulkaamme Jeesuksen vertausta! »Miehellä oli kaksi poikaa; ja 
hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: 'Poikani, mene tänään tekemään 
työtä minun viinitarhaani'. Tämä vastasi ja sanoi: 'En tahdo'; mutta 
jäljestäpäin hän katui ja meni. Niin hän meni toisen luo ja sanoi sa-
moin. Tämä taas vastasi ja sanoi: 'Minä menen, herra', mutta ei men-
nytkään» (Matt. 21:28–30). Tämän esitettyään Herra Jeesus kysyy: 
»Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon?» Ilmeisesti ensimmäi-
nen. — Mitä meidän tulee tästä oppia? Kuulkaamme! Kristillisissä 
kirkoissa on useita, jotka lupaavat mennä, mutta eivät menekään. He 
kuulevat Jumalan sanan, joka sanoo heille: »Tehkää parannus ja us-
kokaa evankeliumi!» He vastaavat: kyllä. Varmasti he vastaavat: kyl-
lä. Hehän ovat seurakunnan jäseniä. Kuinka he voisivat vastata kiel-
tävästi? Mutta ei milloinkaan nouse heidän sydämessään edes ajatus-
ta todellisesta mielenmuutoksesta, ei milloinkaan pienintäkään lii-
kahdusta todelliseen uskoon päin. He ovat ja pysyvät välinpitämät-
töminä, kuolleina suukristittyinä, valekristittyinä. Mutta sitten on 
sellaisia, jotka vastaavat kieltävästi, mutta kuitenkin menevät. Sellai-
sia ovat ennen kaikkea julkiset epäuskoiset ja synninpalvelijat. Hei-
dän luokseen tulee Jumalan sana. Se sanoo heille: »Tehkää parannus 
ja uskokaa evankeliumi!» He sanovat: »Ei». He ovat uppiniskaisia. 
He työntävät Jumalan sanan luotaan. He tahtovat pysyä epäuskos-
saan ja synninpalvelijoina. Mutta jäljestäpäin he ajattelevat tätä raa-
matunkohtaa. Ja Jumalan Henki tulee heihin. Ja he katuvat kieltoaan. 
Ja he tekevät parannuksen ja uskovat evankeliumin. Ja heistä tulee 
Jumalan rakkaita lapsia. Kumpi näistä on nyt tehnyt Jumalan tah-
don? Sekö: joka vastasi myöntävästi eikä mennyt, vai se, joka vastasi 
kieltävästi ja kuitenkin meni? Varmasti jälkimmäinen. Ja kuka tulee 
taivasten valtakuntaan? Oi, sen sinä tiedät. Mutta miten on sinun 
laitasi? 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Sinä kutsut 
minua aina sanallasi ja Pyhällä Hengelläsi todelliseen parannukseen 
ja oikein uskomaan evankeliumin. Anna minulle jumalallinen armo-
si, että vakain mielin vastaisin myöntävästi ja myös niin tekisin. Var-
jele minua pahasta, ulkokultaisesta suukristillisyydestä! Oi suo, etten 
kuuluisi niihin onnettomiin, joille Herra Jeesus sanoo: »Publikaanit 
ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan». Suo minun olla 
rakkaana lapsenasi Jeesuksen tähden. Aamen. 

1.11. 
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T i i s t a i  

Älkää antako kutsua itseänne rabbiksi 
Älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opetta-
janne ja te olette kaikki veljiä.  Matt. 23:8. 

Rabbi merkitsee opettaja. Rabbilla tarkoitetaan henkilöä, joka 
tahtoo kristillisessä kirkossa itselleen hengellisen arvovallan yli 
muitten ja siis kunniaa ja arvonantoa ennen muita, kuten paavi papis-
toineen vaatii. Mutta Kristus ei tahdo, että hänen kirkossaan ja val-
takunnassaan on sellaisia rabbeja. Niille, jotka hoitavat virkaa hänen 
kirkossaan, hän sanoo: »Älkää antako kutsua itseänne rabbiksi». Ja 
viranhaltijoille ja kristikansalle hän sanoo yhteisesti: »yksi on teidän 
opettajanne, ja te olette kaikki veljiä». Tämä opettaja on Kristus. Ja 
kristikansalle hän sanoo: »Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan 
päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa». Mihin 
jäävät nyt paavikirkon »pyhä isä» ja sen monet »isät» (munkit) ja 
papit? Maallisessa valtakunnassa on tosin mestareita ja arvovaltaa ja 
eri asteisia henkilöitä, joille ennen muita on osoitettava kunniaa ja 
arvonantoa. Siellä on esivalta ja vanhempien valta ja muuta sellaista. 
Mutta Kristuksen valtakunnassa ei ole niin, vaan siinä kaikki ovat 
erotuksetta veljiä. Siinä Kristus yksin on opettaja. Siinä hän hallitsee 
sanallaan, yksinomaan sanallaan. Kun pastori puhuu seurakunnal-
leen Kristuksen sanaa, tulee seurakunnan olla kuuliainen; mutta sil-
loin seurakunta ei ole kuuliainen pastorille, vaan Kristukselle. Ja kun 
kaikkein halvin, köyhin ja vähimmän arvossapidetty mies lausuu 
seurakunnassa Kristuksen sanan, tulee koko seurakunnan heti totella, 
sillä silloin opettaja Kristus puhuu hänen kauttaan. Jos taas pastori 
tai kuka tahansa kirkollinen virkamies tai kaikkein arvossapidetyin 
mies lausuu seurakunnassa jotakin, joka ei ole Kristuksen sanaa, ei 
sillä ole mitään arvoa. Yksi on meidän opettajamme, Kristus, mutta 
me olemme kaikki veljiä. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus, sinä kirkkosi ainoa opettaja. Minä 
rukoilen sinua: varjele meitä, kristittyjäsi joutumasta ihmisten mää-
rättäviksi, ihmisten orjiksi. Hallitse sinä yksin kirkkoasi selvällä, 
kirjoitetulla sanallasi. Ja anna meille, omillesi, Pyhä Henkesi, että 
me aina halukkaasti alistuisimme sanasi alle. Silloin olemme oikeal-
la tiellä. Aamen. 

2.11. 
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K e s k i v i i k k o  

Kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa,  
ovat Jumalan lapsia. Room. 8:14. 

Rakas kristitty! Jos sinä — josta Jumala sinua varjelkoon — an-
taisit kietoa itsesi sellaiseen paulaan, että eläisit lihasi mukaan, van-
han ihmisesi mukaan sinussa asuvan pahan halusi mukaan, niin sinä 
joutuisit kadotukseen. Mutta kun sinä sinussa asuvalla Pyhällä Hen-
gellä joka päivä kuoletat vanhaa ihmistäsi, joka tahtoo pakottaa ruu-
miisi jäseniä palvelukseensa, niin sinä pelastut. Miksi niin? Tekeekö 
tämä tekosi sinut autuaaksi? Ei suinkaan! Sinä tulet autuaaksi vain 
armosta Kristuksen tähden pelkän uskon kautta. Mutta kuolettamalla 
vanhaa ihmistäsi Pyhällä Hengellä sinä osoitat olevasi uskova Juma-
lan lapsi. Armoon otetut Jumalan lapset ovat saaneet häneltä lahjaksi 
halun kuolettaa vanhaa ihmistä Pyhän Hengen voimalla ja mielellään 
ja halukkaasti palvella taivaallista Isäänsä. Se, joka ei näin tee, ei ole 
mikään uskova Jumalan lapsi. Vain se, joka tekee näin, on Jumalan 
lapsi. Kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, juuri he ovat Jumalan 
lapsia. Eikä tämä Pyhän Hengen kuljetus ole mitään orjallista pako-
tusta, niin että sinun täytyisi pelätä ja vavista niin kuin sen, joka on 
lain alla eikä tiedä mitään armosta, vaan päinvastoin se herättää si-
nussa lapsellisen ja suloisen halun sanoa: Abba, Isä, minä tahdon 
mielelläni luopua synnistä ja palvella sinua. Auta minua vain! Sa-
moin myös Pyhä Henki todistaa aina armosanan kautta, että sinä olet 
Jumalan lapsi, Jumalan rakas, armoon otettu lapsi, että sinulla on 
kaikkien syntiesi anteeksiantamus ja että sinä olet iankaikkisen au-
tuuden perillinen rakkaan Herrasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Eikö 
tämä ole ihanaa? Etkö tahtoisi Jumalan lapsena alistua mielelläsi 
tällä tavoin Jumalan Hengen kuljetettavaksi! Kyllä varmaan! 

 

Rukoilkaamme. Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala. Sinä olet su-
lasta, ansaitsemattomasta armosta uskon kautta rakkaaseen Poikaasi. 
tehnyt minut lapseksesi ja iankaikkisen elämän perilliseksi. Sen täh-
den rukoilen sinua, anna sydämeeni Poikasi Henki, joka jo nyt huu-
taa voimakkaasti minussa: Abba, Isä! ja lempeästi taivuttaen johtaa 
minua luopumaan synnistä ja sydämestäni palvelemaan sinua, kun-
nes vihdoin iäisessä täydellisyydessä käyn omistamaan autuasta pe-
rintöäni. Aamen. 

3.11. 
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En tehdä hyvää voisi,  
Oi Herra, milloinkaan,  
Jos Henkeäs et soisi  
Mua täällä ohjaamaan.  
Sun vitsas, sauvasi  
Mua vieköön oikealle,  
Sä mulle, harhaavalle, Ojenna kä-
tesi. 
 
Suo, että tietäs kuljen  
Ja vältän turhuutta,  
Ja että silmät suljen  
Maailman iloilta.  
Mun anna taistella  
Ja hyvin kilvoitella,  
Uskossa tavoitella  
Elämän kruunua. 
 

Sun puhdas oppis anna  
Mun oikein ymmärtää.  
Jos tieltäs eksyn, kanna,  
Niin etten harhaan jää.  
Suo lepopäivääsi,  
Päättyissä viikon töiden, 
Mun viettää. ikävöiden  
Sun Siioniasi. 
 
Suo armohenkes antaa 
Kuolleelle elämää,  
Ja uskossa mun kantaa  
Sun Henkes hedelmää. 
Hurskaasti elämään  
Mua, Herra, täällä auta  
Ja luokses armos kautta  
Vie jälkeen vaivan tään. 
 

Gustaf Ollon – Julius Krohn  VK 1938  432:1,2,5,8. 
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T o r s t a i  

Kaikki koituu kristittyjen parhaaksi 
Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, 
jotka Jumalaa rakastavat.  Room. 8:28. 

»Minä aion tehdä näin tai noin» — niin me päättelemme ja niin 
me puhumme. Ja se on oikein, sillä ulkonaisissa asioissa meillä on 
jonkin verran vapaata tahtoa. Ja kuitenkin — Jumala, joka ohjaa 
kaikki, ohjaa myös kaiken meidän tekemisemme neuvonsa mukaan. 
»Minä tiedän, Herra, ettei ihmisen tie ole hänen vallassansa eikä 
miehen vallassa, kuinka hän vaeltaa ja askeleensa ohjaa» (Jer. 
10:23). »Mikä ihmeellinen sattuma!» sanotaan kyllä, kun jotakin 
tapahtuu erikoisen odottamattomalla ja onnellisella tai onnettomalla 
tavalla. Mutta, kristitty, ei ole olemassa mitään sattumaa. Mikä voi 
näyttää enemmän sattumanvaraiselta kuin se, että päästäsi putoaa 
hius? Ja kuitenkin »ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut», 
Jumala nimittäin on ne lukenut (Matt. 10:30). Kaikkivaltias, ihmeel-
linen Jumala ohjaa neuvonsa mukaan kaikki asiat, suurimmat ja pie-
nimmät täysin varmasti aivan kuin miljoonia johtolankoja käsissään 
pitäen. »Oi, mikä onnettomuus!» sanomme itkien, kun jokin kova 
isku meitä kohtaa. Mutta Jumalan lapsia varten ei ole olemassa mi-
tään onnettomuutta. Jumalan lapsille tulee kaikki, kaikki — kuulet-
ko? — Jumalan armokädestä ja niin ollen se ei voi koskaan olla mi-
kään onnettomuus. Sen täytyy aina olla siunaukseksi. Joosef sanoi 
veljilleen: »Te tosin hankitsitte minua vastaan pahaa, mutta Jumala 
on kääntänyt sen hyväksi» (1 Moos. 50:20). »Onnettomuus on onne-
ni, yö auringonpaisteeni», lauletaan aivan oikein. Lyhyesti: niiden 
parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat — ja ne ovat Jumalan lapsia, 
joiden sydämissä on syttynyt uskon kautta rakkaus Jumalaa kohtaan 
— niiden parhaaksi täytyy kaiken yhdessä vaikuttaa. Kaiken täytyy 
vaikuttaa heidän parhaakseen, tapahtuipa se heidän omasta aloittees-
taan, kutsuivatpa he sitä sattumaksi tai näyttipä se heistä onnetto-
muudelta, vieläpä tehtyjen syntienkin täytyy vaikuttaa katuvien ju-
malanlasten parhaaksi! Oi pysy Jumalan lapsena, rakasta häntä, vael-
la hänen teillään, turvaa hänen voimaansa ja armoonsa ja tiedä, että 
kaikki yhdessä vaikuttaa sinun parhaaksesi. Parhaaksiko? Niin, ja 
erikoisesti siihen, että pysymme uskossa ja tulemme autuaiksi. 

4.11. 
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Rukoilkaamme. Jumalani ja Isäni. Suo minun olla rakkaana lap-

senasi ja lujasti ja järkähtämättä uskoa, että kaikki yhdessä vaikuttaa 
parhaakseni ajassa ja iankaikkisuudessa. Anna minulle, Isä, Pyhä 
Henkesi, että minä tässä lujassa uskossa riemuitsen, en murehdi mis-
tään, en epäile mitään enkä loukkaannu, vaan aina vain sinun lap-
senasi odotan sinun ihmeellistä armoasi Jeesuksen Kristuksen kautta.  
Aamen. 

 
 
 
 

Vakaana Herran teitä  
Vaella ainian  
Ja huoles kaikki heitä  
Jumalan huomahan.  
Jos Herra siunausta  
Ei anna töillesi,  
On turhaa ponnistusta  
Sun kaikki rientosi. 
 
Siis älä katoovaista  
Sä etsi tavaraa,  
Iloa turhamaista 
Ja kultaa, kunniaa.  
Ne on vain tyhjä varjo,  
Niin lyhytaikainen.  
Parempaa sulle tarjoo  
Sun Isäs taivainen. 
 

Sä pyydä täällä täyttää  
Jumalan tahtoa  
Ja uskollisna käyttää,  
Min antoi armosta.  
Kun etsit hartahasti  
Vanhurskauttansa,  
Hän siunaa runsahasti  
Sua muussa kaikessa. 
 
Siis luota Herrahasi  
Ja heitä pelko pois!  
Kun hän on puolellasi,  
Ken vahingoittaa vois.  
Hän ompi armollinen  
Köyhille lapsilleen,  
Sanassaan uskollinen  
On uskovaisilleen. 
 

Johan Olof Wallin – Elias Lönnrot  VK 1938  329:1–3,7. 
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P e r j a n t a i  

Meidän tulee turvata Herraan,  
ei omaan ymmärrykseemme 

Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ym-
märrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi 
tasoittaa.  Sananl. 3:5,6. 

 
Sinä tahtoisit kaikissa yrityksissäsi tässä elämässä mielelläsi 

osua aina niin oikeaan, että kaikki koituisi sinulle onneksi ja siuna-
ukseksi, eikö totta? Miten sinun siis tulee menetellä? Tee kaikki oi-
kein ja rauhallisen harkinnan jälkeen! Sillä ensin asiaan ryhtyminen 
ja sitten vasta sen harkitseminen on vienyt monen suureen tuskaan, 
sanoo sananlasku aivan oikein. Käytä siis ymmärrystäsi, jonka Juma-
la on sinulle antanut. Mutta älä nojaudu omaan ymmärrykseesi! Sillä 
ymmärryksesi, vaikka se olisikin terävin, ei riitä pitkälle. Sinä et voi 
käsittää kaikkea. Eteesi voi tulla tuhansia asioita, jotka saattavat hä-
peään viisaimmatkin laskelmasi. Turvaa Herraan kaikesta sydämes-
täsi ja rukoile häntä aivan lapsellisesti, että hän tahtoisi ohjata ja joh-
taa sinua. Ja voidaksesi täysin turvata Herraan ja lapsellisesti huutaa 
häntä avuksi ja häntä rukoilla, ole vain hänen rakas lapsensa uskon 
kautta Vapahtajaasi. Ja tunne Herra, sinun Jumalasi, rakas Isäsi, kai-
killa teilläsi, kaikissa töissäsi, kaikissa hankkeissasi ja kysy aina en-
sin, mikä on hänelle otollista ja karta kaikkea, mikä on hänelle vas-
tenmielistä! Silloin hän on tasoittava polkusi. Silloin osut aina oike-
aan ja se tuottaa sinulle todella onnen ja siunauksen. Etkö ole, kris-
titty, sitä mieltä, että taivaallinen Isäsi on johtava sinua paremmin 
kuin sinä itse? Sen tähden turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä 
nojaudu omaan ymmärrykseesi, vaan tunne hänet ja hänen sanansa 
kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Ole kanssani kaikilla teil-
läni ja johda minua oikein, niin kuin minulle on hyvää ja hyödyllistä 
aikaa ja iäisyyttä varten. Sen sinä tahdot, sen sinä olet luvannut. 
Mutta sinä tahdot myös, että minun tulee turvata sinuun ja tuntea 
sinut kaikilla teilläni. Anna minulle Pyhä Henkesi, lapseuden Henki, 
että mielelläni teen näin ja kuljen sinulle otollista tietä. Ja siunaa 
sitten minua ja anna kaiken menestyä Jeesuksen tähden. Aamen. 

5.11. 
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L a u a n t a i  

Meidän tulee mielellämme  
kärsiä Jumalan kuritusta 

Poikani, älä pidä Herran kuritusta halpana äläkä kyllästy hänen 
rangaistukseensa; sillä jota Herra rakastaa, sitä hän rankaisee, niin 
kuin isä poikaa, joka hänelle rakas on.  Sananl. 3:11,12. 

 
Sinä olet Jumalan lapsi uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. 

Sen tähden kaikki paha, mikä sinua kohtaa, jokainen ruumiin tai sie-
lun tuska, jokainen kipu, suuri tai pieni, jokainen ahdistus, jokainen 
murheellinen ajatus, jokainen tuska ja hätä, jokainen vaiva — se 
kaikki on Jumalan isällistä ja rakasta kuritusta ja nuhdetta sinun ajal-
liseksi ja iankaikkiseksi parhaaksesi. Siitä saat olla aivan varma. Se-
hän ei voi olla toisin. Ja mitä muuta se voisi olla? Sattumako? Sel-
laista ei ole olemassa, sillä kaikki on Jumalan kädessä. Se voi olla 
toisten aiheuttama tai myös sinun itsesi — ensi näkemältä, mutta 
sekin kaikki on Jumalan kädessä. Tai voisiko se olla Jumalan oikeu-
denmukaista tai vihaa osoittavaa rangaistusta? Mahdotonta, sillä sen 
on Kristus kärsinyt puolestasi! Ja Jumala rakastaa sinua, lastansa, 
vaikka sinä paljon rikot. Se kaikki on poikkeuksetta Jumalan isällistä 
ja rakasta kuritusta ja rangaistusta sinun parhaaksesi ja parannuksek-
sesi. Sen tähden, poikani, älä pidä Herran kuritusta halpana, älä nuri-
se sitä vastaan äläkä halveksi sitä; älä kyllästy hänen kuritukseensa, 
sillä jota Herra rakastaa, juuri sitä hän rankaisee, niin kuin isä poi-
kaansa, joka hänelle rakas on. Sinä voit kyllä itkeä ja rukoilla: Herra, 
säästä! Mutta suutele samalla uskossa sitä rakasta kättä, joka sinua 
lyö! Älä myöskään tutkistele joka eri tapauksessa kysymystä: miksi? 
Älä kysy: mitä minä nyt olen tehnyt? Sillä etkö sinä ole aina kuritus-
ta tarvitseva syntinen? Kiinnitä katseesi Jumalan viisauteen, joka ei 
koskaan erehdy ja hänen rakkauteensa, joka ei koskaan horju! 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isäni. Minä kiitän sinua siitä, 
että voin varmasti tietää kaiken minua kohtaavan tuskan tulevan si-
nun kädestäsi ja olevan sinun isällistä ja rakasta kuritustasi minun 
hyväkseni ja parhaakseni. Anna minulle Pyhä Henkesi, että nöyrryn 
voimakkaan kätesi alle ja todella luotan lapsellisesti siihen, että sinä, 
hyvä Jumala, jälleen myös virvoitat ja ilahdutat minua. Aamen. 

6.11. 
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2 2 .  s u n n u n t a i   

P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

Meidän järjellinen jumalanpalveluksemme 
Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, vel-
jet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uh-
riksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.  Room. 12:1. 

Huomaa tarkoin, kristitty: Kun apostoli Paavali tahtoo Pyhän 
Hengen kautta taivuttaa meitä, kristittyjä, pyhitykseen ja Jumalan 
palvelemiseen, ei hän käytä lain sanaa »sinun tulee», vaan hän kehot-
taa meitä »Jumalan armahtavan laupeuden kautta». Kun me uskossa 
muistamme Jumalan suurta, monenkertaista laupeutta Kristuksessa 
Jeesuksessa, mitä olemme kokeneet, niin se saa meidät pyhittämään 
itsemme hänelle ja häntä palvelemaan. Lain pakko ei saa meistä mi-
tään oikeaa ja Jumalalle mieluista. Mutta kun Pyhä Henki muistuttaa 
meitä Jumalan laupeudesta ja näin kehottaa meitä nyt palvelemaan 
häntä, niin me myös teemme sen, jos todella olemme sitä, miksi mei-
tä kutsutaan, nimittäin kristittyjä. Mitä me näin teemme, se on Juma-
lalle mieluista. Mutta miten meidän tulee Jumalaa palvella? Mitä 
meidän tulee hänelle tehdä? Meidän tulee tuoda laupiaalle Jumalalle 
kiitosuhreja. Mitä kiitosuhreja? Pellonko hedelmiä? Vai kymmenyk-
set kaikesta, mitä meillä on? Ei, vaan parempaa! Meidän tulee antaa 
Jumalalle uhriksi ruumiimme, meidän tulee asettaa Jumalan käytet-
täväksi koko ruumiillinen elämämme kaikkine tekoineen ja toimin-
toineen. Tahtoisitko jättää siitä jotakin pois? Tahtoisitko olla asetta-
matta jotakin Jumalan käytettäväksi? Varmaan et! Sellaista kiitosuh-
ria meidän tulee tuoda Pyhän Hengen kautta uskossa suuresta rak-
kaudesta laupiasta Jumalaa kohtaan. Se on silloin elävä, pyhä ja Ju-
malalle otollinen uhri, vaikka siihen tarttuu monia, jopa tuhatkertai-
sia puutteita. Sen tulee olla meidän järjellinen, oikea, sisäinen, hen-
kinen jumalanpalveluksemme, joka hallitsee koko elämäämme. Salli 
tähän kehottaa itseäsi sinäkin, kristitty, Jumalan laupeuden kautta! 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, laupias Isä. Minäkin tahdon tehdä 
siten kuin sinulle on mieluista: minäkin tahdon asettaa koko elämäni 
sinun palvelukseesi, tuoda itseni kokonaan sinulle kiitosuhriksi. 
Mutta koska se ei ole minun voimieni varassa, niin tee aina lau-
peutesi suureksi minulle sanasi ja Pyhän Henkesi kautta ja kehota ja 
taivuta minua sen kautta sisäisesti suureen rakkauteen sinua kohtaan. 
Ja suo sitten kurjan syntisen kiitosuhrin kelvata sinulle Jeesuksen 
Kristuksen kautta. Aamen. 

7.11. 
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M a a n a n t a i  

Meidän ei tule mukautua  
tämän maailman mukaan 

Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa 
mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, 
mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.  Room. 12:2. 

Rakas kristitty! Sinä et kuulu toki enää epäuskoiseen, jumalat-
tomaan maailmaan, joka ajattelee ja tekee vain sitä, mikä sen lihaa 
miellyttää. Sinähän olet Jumalan lapsi uskon kautta Jeesukseen Kris-
tukseen. Sinähän tunnet Jumalan suuren laupeuden, ja tämä taivuttaa 
sinua sydämestäsi palvelemaan Jumalaa. Älä nyt myöskään mukaudu 
tämän maailmanajan mukaan. Älä käyttäydy niin kuin lihallinen, 
siveetön maailma. Älä ota osaa niihin tuhansiin asioihin, jotka maa-
ilma on keksinyt lihansa kiihottamiseksi. Muutu toisenlaiseksi! Ole 
toisenlainen kuin kurja maailma! Muutu sisältäpäin! Muutu mielesi 
jokapäiväisen uudistuksen kautta ja muista joka päivä, mikä sinä 
olet, nimittäin Jumalan lapsi. Tutki siis jokaista asiaa, mutta ei siten 
kuin nimikristityt tekevät. Ja miten he tekevät? He tutkivat jokaista 
asiaa siltä kannalta, voisivatko he sen tehdä tai jättää tekemättä il-
man, että heitä voitaisiin syyttää julkisesta synnistä. Minkä lihallisen 
mielen se ilmaiseekaan! Tutki sinä jokaista asiaa aivan toisella taval-
la. Millä tavalla? Tutki, mikä siihen nähden on Jumalan tahto. Tutki 
jokaisessa tapauksessa, joka asiassa, mikä on Jumalan, rakkaan Isäsi, 
silmissä hyvää ja todella kelvollista ja siis hänelle oikein otollista. 
Mistä sinun tulee sitä tutkia? Jumalan sanasta. Mutta Jumalan sanaa 
sinun tulee tutkia sellaisilla silmillä, joita on terästämässä uusi mie-
lesi, sydämellinen halusi tehdä Jumalan tahdon mukaan. Mutta voi 
— meissä kristityissä on vielä niin paljon lihallista mieltä! Ja kuiten-
kin kaikki todelliset kristityt tahtovat tehdä Jumalan tahdon mukaan. 

Rukoilkaamme. Uudista minua, Jumalani, Pyhällä Hengelläsi. 
Valaise joka päivä kurjaa, lihallista sydäntäni laupeutesi valolla, että 
sydämestäni haluaisin kaikissa asioissa tehdä sinun tahtosi, sitä, mi-
kä on sinun edessäsi hyvää ja otollista ja täydellistä. Anna minulle 
syntini anteeksi Jeesuksen tähden. Oi, sen sinä teetkin. Ja kun sinä 
sen teet, niin auta minua, että sitä enemmän rakastaisin sinua ja teki-
sin sinun tahtosi mukaan. Aamen. 

8.11. 
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T i i s t a i  

Oikea veljellinen rakkaus 
Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toi-
nen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.  Room. 12:10. 

 
Millainen mieli meillä, kristityillä tulee Jumalan tahdon mukaan 

olla toisiamme kohtaan ja miten meidän tulee menetellä toistemme 
kanssa? Meillä tulee olla veljellinen rakkaus keskenämme, toisiam-
me kohtaan, sillä me olemme veljiä. Meillä on sama taivaallinen Isä. 
Meillä on yksi pää, Kristus, Vapahtajamme, ja me olemme saman 
ruumiin jäseniä. Meillä on sama Pyhä Henki, joka hallitsee meitä 
kaikkia. Me olemme matkalla samaan isänkotiin, samaan iankaikki-
seen kotiin. Luonnollinen veriheimolaisuus ei ole mitään verrattuna 
tähän hengelliseen sukulaisuuteemme. Sen tähden meillä tulee olla 
keskinäinen veljesrakkaus. Ja tämän veljesrakkauden tulee olla sy-
dämellinen. Helläsydämisesti meidän tulee kohdella toisiamme. To-
della sydämellisellä tavalla meidän tulee iloita iloitsevien kanssa ja 
itkeä itkevien kanssa (Room. 12:15). Ja tämän veljesrakkauden tulee 
näkyä teoissa, muuten se ei ole helläsydäminen. Meidän tulee pitää 
pyhien tarpeita ominamme ja harrastaa vieraanvaraisuutta (Room. 
12:13). Me emme saa katkeroitua veljiemme heikkouksista, vioista, 
puutteista ja loukkauksista. Olemmeko me parempia kuin he? Emme 
suinkaan. Meidän tulee kunnioittaa veljiä. Meidän tulee pitää toista 
ylempänä kuin itseämme. Meidän tulee kohdella toisiamme kunnioit-
tavasti. Meidän tulee kohdella alhaisinta veljeä samalla tavalla kuin 
ylhäisintä (Room. 12:16). Jos veljemme tekee meille pahaa, emme 
saa antaa pahan voittaa itseämme, niin että luovumme veljesrakkau-
desta, vaan meidän tulee voittaa paha hyvällä, rakkaudella. Sellainen 
mieli meillä, jumalanlapsilla, tulee olla toisiamme kohtaan, niin 
meidän tulee menetellä toistemme kanssa. Tämä on päämäärämme, 
johon me Pyhän Hengen avulla pyrimme. 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Opeta minua sisäisesti 
sanallasi ja Pyhällä Hengelläsi rakastamaan veljiä. Minun sydämeni-
hän on turmeltu, itsekäs ja kova. Mutta, Herra, luo siihen uutta ja 
muuta se, että siinä versoisi ja kasvaisi myös veljesrakkaus, joka on 
iäisessä kodissa kerran kantava täydellisiä hedelmiä Jeesuksen Kris-
tuksen kautta. Aamen. 

9.11. 
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K e s k i v i i k k o  

Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, 
rukouksessa kestävät! Room. 12:12. 

Kristitty, Jumalan lapsi, sinä olet iankaikkisen autuuden perilli-
nen. Ja sinä voit olla ja sinun tulee olla iankaikkisesta autuudesta 
varma, aivan varma. Pysy vain uskossa Jeesuksen sanaan, pysy Jee-
suksessa! Silloin sinä tulet autuaaksi. Jeesus sanoo: »Minun lampaa-
ni kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. 
Ja minä annan heille iankaikkisen elämän». Vai rupeatko epäile-
mään, kristitty? Arveletko, että perkele, maailma ja synti voisivat 
kuitenkin vielä lopussa ryöstää sinut Jeesuksen kädestä? Niin käy 
kyllä, jos katsot itseäsi, mutta ei, jos katsot Jeesusta. Hän sanoo ni-
mittäin edelleen sinusta ja kaikista lampaistaan: »He eivät ikinä hu-
ku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun Isäni, joka on 
heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää 
heitä minun Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä» (Joh. 20:27–
30). Sinä voit olla ja sinun tulee olla iankaikkisesta autuudesta var-
ma. Iankaikkisesta autuudesta! Mikä toivo! Tämä toivo on kuin iloi-
sesti välkkyvä tähti sinun kenties ahdistuksista täyden elämäsi mat-
kan päässä ja loistaa sinulle taivaallista riemua. Ole iloinen toivossa, 
tässä toivossa! Todellakin, tämän uskontoivon tulee tehdä meidät 
äärettömän iloisiksi, niin iloisiksi, että ruumiimme ja sielumme ilos-
ta värisevät. Jumala, meidän Jumalamme, tee lapsesi toivossa iloi-
siksi! Ja ahdistuksessa kärsivällisiksi. Niin todellakin — ahdistuk-
sessa kärsivällisiksi. Ahdistus kestää vain vähän aikaa, sitten seuraa 
autuus, joka kestää iäti. Ja ahdistus palvelee sinua sinun parhaaksesi, 
juuri sitä varten, että sinä pelastut. Ole siis kärsivällinen, maltillinen 
ja kärsivällinen ahdistuksessa! Ja ole kestävä rukouksessa! Rukoile 
Jumalaa kaikkea vastaan, mikä sinua ahdistaa. Rukoile häneltä kaik-
kea, mikä on sinulle välttämätöntä pelastuaksesi ja minkä hän on 
niin lujasti luvannut. Onko hän sen sinulta kieltävä? Se on mahdo-
tonta! Ole siis toivossa iloinen, ahdistuksessa kärsivällinen, rukouk-
sessa kestävä! 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isäni. Minä tiedän kyllä, että sinä 
tahdot tehdä minut, kurjan syntisen, toivossa iloiseksi ja ahdistuksessa 
kärsivälliseksi. Ja minun tulee vain avuksi huutaa sinua, ja sinä tahdot 
auttaa ja sinä olet auttava minut iäiseen iloon ja autuuteen. Tässä minä 
olen, sinä armorikas Jumala. Täytä minut armollasi! Aamen. 

10.11. 
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T o r s t a i  

Heikkouskoisista 
Heikkouskoisia hoivatkaa!  Room. 14:1. 

Kuka on sellainen heikkouskoinen, josta tässä on puhe? Sellai-
nen on kristitty ja jumalanlapsi, joka tahtoisi palvella Jumalaa mie-
lellään ja sydämestään, mutta luulee, että hänen — voidakseen niin 
tehdä — täytyy kokonaan luopua määrätyistä asioista, joita Jumala 
ei kuitenkaan ole kieltänyt ja kaikin mokomin ryhtyä toisiin asioihin, 
joita Jumala kuitenkaan ei ole käskenyt. Joka siis luulee, että hänen 
täytyy panna uskonelämälleen määrätyt tuet ja pönkät, joita Jumala 
ei ole asettanut, hän on heikkouskoinen. Otamme esimerkin. Ensim-
mäisessä kristittyjen seurakunnassa Roomassa oli kristittyjä, jotka 
luulivat, että heidän täytyy pidättäytyä määrätyistä ruuista ja juomis-
ta, koska heidän ruumiinsa tulisi siten liian muhkeaksi palvelemaan 
Jumalaa oikein. He luulivat myös, että heidän täytyy erottaa määrät-
tyjä päiviä, jotta he voisivat silloin hiljaisuudessa tutkia Jumalan 
sanaa ja rukoilla. Sellaisia rakkaita kristisieluja on tänäänkin, erilai-
sia taakkoja kantamassa. He ovat heikkouskoisia. Sillä miten asia on 
todellisuudessa? Se, mitä Jumala ei ole kieltänyt, ei ole hyljättävä 
eikä sen käyttäminen saa olla meille esteenä häntä palvellessamme, 
eikä sillä, mitä Jumala ei ole käskenyt, ole arvoa hänen edessään ei-
kä sen käyttäminen voi olla meille eduksi häntä palvellessamme. 
Meidän koko kristillisen elämämme tulee pysyä niiden rajojen sisä-
puolella, jotka Jumala on sanassaan asettanut eikä mitään muita rajo-
ja saa sille asettaa, ja koko meidän jokapäiväisen elämämme tulee 
olla alituista Jumalan palvelemista. Kun me näin uskomme, silloin 
uskomme oikein. Kaikki muu on heikkoutta. Mutta — meidän ei pi-
dä heikkouskoisia halveksia, vaan hoivata heitä veljinämme ja rakas-
taa ja kunnioittaa heitä sydämellisesti. Ja meidän ei pidä heitä pahen-
taa tai johtaa harhaan, ei johtaa siihen, että he tekevät jotakin, joka 
on heidän mielestään nurinkurista ja he siis siten rikkovat heikkoa 
omaatuntoaan vastaan. Me emme saa heidän läsnä ollessaan häikäi-
lemättä tehdä jotakin sellaista, mikä pahentaa heitä, vaikka asia olisi 
luvallinen ja muuten kyllä saisimme sitä tehdä. Lue hartain mielin 
Roomalaiskirjeen 14 luku! 

11.11. 
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Rukoilkaamme. Rakas Herra. Pitäisikö minun halveksia veljeäni, 
kun hän sydämellisestä rakkaudesta sinuun ja sinua palvellakseen 
tekee jotakin, jota hänen ei sinun sanasi mukaan tarvitsisi tehdä? Se 
olkoon minusta kaukana! Oi Herra! Anna minulle ennemmin anteek-
si, että sinua palvellessani teen niin vähän. Ja anna minulle Pyhä 
Henkesi, että olen palava ja väsymätön sinua palvelemaan ja että 
pidän heikkoa veljeäni suuremmassa arvossa kuin itseäni. Aamen. 

 

 

 

 

 
Mä elän laupeudesta  
Ja armon antimista  
En ansainnut mä autuutta, 
Se tuotiin taivahista.  
Tää lohdutus on ainoa:  
Mä elän laupeudesta. 
 

Sua, Jeesus, kiitän ainian,  
Sä hädästä mun nostit, 
Joit vihan kalkin katkeran 
Ja verelläs mun ostit.  
On autuuteni sinussa:  
Mä elän laupeudesta. 
 

 
Sua ylistän, oi Jumala,  
Nyt täällä murheen maassa,  
Vaan kerran valkovaatteissa  
Sun luonas kunniassa.  
Saan siellä iät veisata:  
Mä elän laupeudesta  
 

Philipp Friedrich Hiller – vk.-kom. 1923  VK 1937  344:1–3. 
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P e r j a n t a i  

Vaelluksessa heikoista 
Mutta meidän, vahvojen, tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia eikä 
elää itsellemme mieliksi.  Room. 15:1. 

Tässä on puhe kristityistä, jotka ovat heikkoja vaelluksessaan, 
jotka kompastuvat ja lankeavat, jotka synti, kuten viha, valheelli-
suus, kohtuuttomuus ja muu sellainen helposti tempaa mukaansa tai 
jotka eivät oikein voi päästä irti totutusta synnistään, niin mielellään 
kuin he tahtoisivatkin. Sellaiset ovat todella heikkoja ja voimatto-
mia. Eikä voi sanoa muuta kuin että se on heidän oma syynsä. Vai 
tahtoisitko sinä luulla, että se on Jumalan syy? Sellaisia on Jumalan 
seurakunta täynnä. Ehkä sinä nyt olet vahva ja täynnä hengellistä 
voimaa ja kykyä, siis että sinä voimakkaasti hallitset sinussa kapi-
noivaa syntiä etkä anna sen tulla näkyviin, vaan aina voitat ja ma-
sennat sen ja vakaana kuljet Jumalan teitä — — Mutta seis! Ensin 
yksi kysymys. Oletko sinä sellainen vahva? Vai oletko sinäkin heik-
ko? Jos sinä todella olet vahva, niin miten sinun tulee silloin käyttäy-
tyä heikkoja kohtaan? Sinun tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia. 
»Kantaa?» Mitä se on? Onko se unohtamista, sietämistä tai piittaa-
mattomuutta? Se on enemmän! Sinun tulee heikkoja auttaa, samoin 
kuin ruumiillisessa suhteessa jokainen säädyllinen ihminen auttaa 
heikkoa ja raihnaista kadulla tai tiellä, sinun tulee ottaa heikkojen 
raihnaisuus kantaaksesi ja auttaa heitä vahvistumaan. Ja sinun ei tule 
elää itsellesi mieliksi ja huolehtia vain itsestäsi, vielä vähemmän yl-
peillä omista voimistasi — sinä kurja, joka kuitenkin olet riippuvai-
nen Jumalan voimasta! Sinun tulee käyttäytyä siten, että olet lähim-
mäisellesi mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Ja nöyrä 
veljesrakkaus on opettava sinulle, miten sinun tulee se käytännössä 
toteuttaa. 

Rukoilkaamme. Herra, Jumalani. Mitä minun tulee sanoa? Mitä 
minun tulee pyytää? Jos sinun armosi kautta olen päässyt jonkin 
synnin herraksi ja näen heikon veljen, niin auta minua, etten häntä 
tuomitse, hylkää enkä jätä yksin, vaan autan häntä kaikessa rakkau-
dessa, niin kuin sinä autat minua, sinä armorikas Jumala. Aamen. 

12.11. 
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L a u a n t a i  

Vahvistukaa Herrassa 
Vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.  Ef. 6:10. 

Vahva sinun täytyy olla, kristitty, muuten olet hukassa. Sinulla-
han on voimakkaat viholliset. Ja kun et voi mitään omilla voimillasi, 
niin vahvistu Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukeudu 
sota-asuun, tartu puolustus- ja hyökkäysaseisiin, jotka Jumala sinulle 
antaa voidaksesi kestää perkeleen kavalat juonet. Niin, perkeleen. 
Sillä meillä, kristityillä, ei ole taistelu vain lihallisia vihollisia, lihaa 
ja verta vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä syn-
ninpimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden hen-
kiolentoja vastaan, jotka ovat leiriytyneet meidän ja taivaan välille. 
Ota sen tähden, oi kristitty, päällesi sota-asu, jonka Jumala antaa 
sinulle voidaksesi pahana päivänä, jolloin saatana hyökkää kimppuu-
si, tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuasi pysyä pystyssä. Seiso siis 
taistelupaikalla kupeet totuuteen vyötettyinä, rinta suojattuna van-
hurskauden haarniskalla elämän ja vaelluksen asioissa ja kenkinä 
jaloissasi se alttius, jonka rauhan evankeliumi tuo. Lyhyesti: ole tosi 
kristitty Pyhässä Hengessä! Sillä jos perkele löytää sinusta vilpilli-
syyttä ja synninpalvelemista, haavoittaa hän sinua pian kuolettavasti. 
Mutta ennen kaikkea tartu kurjana syntisenä uskonkilpeen, jonka 
uskon Pyhä Henki on sinussa vaikuttanut Vapahtajaasi Jeesukseen 
Kristukseen ja tehnyt lujaksi ja kestäväksi. Sillä voit sammuttaa 
kaikki pahan palavat nuolet. Sillä jos sinulla on tämä usko, asuu si-
nussa Jumala ja piirittää sinua. Mutta suojaa päätäsi pelastuksen ky-
pärillä, joka on iloinen, varma ja turvallinen toivo voitosta ja ian-
kaikkisesta autuudesta. Ja niin iske rohkeasti Hengen miekalla, joka 
on Jumalan sana ja jota ei sielunvihollinen voi vastustaa. Niin, yksi 
sana voi hänet kaataa. Ja huuda, rukoile, huuda avuksesi Jumalaa! 
Voitto on oleva sinun. 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Sinä tunnet 
vaarani, sinä tunnet viholliseni, sinä tunnet kykenemättömyyteni. 
Minä rukoilen sinua sydämestäni: varusta minua sanallasi ja Pyhällä 
Hengelläsi, että vahvistun sinussa ja sinun väkevyytesi voimassa 
voidakseni pahana hetkenä tehdä vastarintaa ja loppuun asti pysyä 
pystyssä sekä iankaikkisesti tulla autuaaksi Jeesuksen Kristuksen, 
Herrani ja Vapahtajani kautta. Aamen. 

13.11. 
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2 3 .  s u n n u n t a i   

P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

Rukous sananpalvelijan puolesta 
Ja minunkin puolestani. Ef. 6:19. 

 
Mitä nämä sanat merkitsevät? Apostoli Paavali tahtoo, että kris-

tittyjen tulee rukoilla myös hänen puolestaan. Todellakin kaikkien 
oikeitten kristittyjen tulee näin tehdä pastoreittensa puolesta. Ja 
kaikki oikeat pastorit pyytävät erittäin sydämellisesti seurakunta-
laisiaan rukoilemaan heidän puolestaan. Syy on tämä: sielunviholli-
nen ei vihaa ketään enemmän kuin oikeita pastoreita. Kuinka tarpeel-
liset ovatkaan heille seurakuntalaisten esirukoukset! Kristitty, rukoi-
le pastorisi puolesta! Rukoile, että Jumala pukisi hänen ylleen koko 
hengellisen sota-asunsa, jotta hän voisi kestää perkeleen kavalat juo-
net! Rukoile, että Jumala antaisi pastorillesi armoa, että hän, kun 
suunsa avaa, voisi rohkeasti saarnata sanaa ja antaisi hänen suuhunsa 
sanansa, oikean, puhtaan, väärentämättömän sanansa, jotta hän voisi 
julistaa evankeliumin salaisuuden, jonka julistaja hän on. Sillä evan-
keliumi on salaisuus, joka on ihmisluonnolle aivan tuntematon ja 
vieras, mutta se on ilmaistu yksin ja ainoastaan Jumalan sanan kaut-
ta. Tätä sanaa sinun pastorisi tulee siis saarnata aivan yksinkertaises-
ti, selkeästi ja puhtaasti eikä hän saa sekoittaa siihen ollenkaan oman 
järkensä mietteitä. Tämä on armoa! Rukoile hänelle tätä armoa! Sil-
loin Jumalan voima on väkevä hänen saarnassaan. Rukoile tätä Ju-
malan voimaa! Ja rukoile, että Jumala antaisi pastorillesi armonsa, 
jotta hän voisi aina ilomielin toimia virassaan Jumalan sanan mu-
kaan ja puhua, niin kuin hänen tulee. Sinun pastorisi on sinun kut-
sumasi, ja hänet Jumala on asettanut sinulle saarnaajaksi. Rukoile 
hänelle kaikkea hyvää! 

 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Minä rukoi-
len sinua: pidä oikeassa uskossa ja jumalisessa vaelluksessa pasto-
riani, jonka sinä olet minulle asettanut. Suo, että hän myös saarnaa 
sanasi selkeänä ja puhtaana ja rohkeasti avaa suunsa ja että hän roh-
keasti toimii ja puhuu, niin kuin hänen tulee. Siunaa häntä, oi Juma-
la, ja anna hänen olla siunaukseksi minulle ja monelle Jeesuksen 
Kristuksen tähden. Aamen. 

14.11. 



24. viikko Pyhän Kolmiykseyden päivästä 

 473 

 

M a a n a n t a i  

On suuri armo saada pitää oikea opettaja 
Sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi. Ja sinun korvasi kuu-
levat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmal-
le: »Tässä on tie, sitä käykää.»  Jes. 30:20,21. 

On suuri Jumalan armo, jos seurakunnalla on pastori, joka saar-
naa ja opettaa Jumalan sanaa puhtaasti, oikein ja yksinkertaisesti. 
Sellaisen armon Jumala lupaa kansalleen, joka häneen luottaa. Hän 
lausuu: »Sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi. Ja sinun korva-
si kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai va-
semmalle: Tässä on tie, sitä käykää». Eikö se ole armoa, kun sinä 
Jumalan lapsi, joka tahdot tulla taivaaseen, saat nähdä opettajasi ja 
kuulla hänen suustaan Jumalan sanan, joka aivan erehtymättömällä 
tavalla osoittaa sinulle tien, jota sinun on taivaaseen kuljettava ja 
joka varoittaa sinua kaikista harhateistä, olivatpa ne sitten oikealla 
tai vasemmalla? Kun Jumala on aina luonasi pastorisi sananjulistuk-
sessa ja aina ohjaa, johtaa ja pitää sinua tiellä, jota hänen lapsensa 
kulkevat taivaaseen ja aina varjelee sinua harhateistä —  eikö se ole 
ihmeenihanaa armoa? Kiitä siis Jumalaa tuhansin kerroin, kun hän 
on lahjoittanut sinulle sellaisen pastorin. Ja kuuntele ja seuraa opet-
tajaasi ja pastoriasi ja tee hänet todella iloiseksi siten, että sinä omal-
ta osaltasi halukkaasti seuraat hänen ohjaustaan äläkä saata häntä 
tähtesi huokailemaan, sillä se ei ole sinulle hyödyllistä (Hebr. 
13:17). Niin, se ei ole sinulle hyödyllistä, sillä Herra Jeesus sanoo 
oikeille saarnaajilleen: »Joka kuulee teitä, se kuulee minua ja joka 
hylkää teidät, hylkää minut; mutta joka minut hylkää, hylkää hänet, 
joka on minut lähettänyt» (Luuk. 10:16). 

 

Rukoilkaamme. Auta meitä, rakas taivaallinen Isä, että meillä, 
sinun lapsillasi, olisi aina oikeat, uskolliset sananpalvelijat ja varjel-
tuisimme vääristä opettajista emmekä erehdyksiin vieteltyinä joutui-
si erotetuiksi sinusta, vaan muitta mutkitta pysyisimme vakaasti to-
tuudessasi loppuun asti ja niin tulisimme autuaiksi Jeesuksen Kris-
tuksen, Vapahtajamme kautta. Aamen. 

15.11. 
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T i i s t a i  

Meidän ei tule kadehtia jumalattomia  
heidän onnestaan 

Älä vihastu pahain tähden, älä kadehdi väärintekijöitä.  Ps. 37:1. 

Suuttumus, viha ja kateus tahtoo hiipiä tyhmään sydämeemme 
havaitessamme, että pahoille ja väärintekijöille käy niin hyvin tässä 
maailmassa. Miten on, me sanomme, pitääkö jumalattomilla olla pa-
remmat päivät kuin meillä, jotka olemme Jumalan lapsia? Mutta, 
rakas jumalanlapsi, älä vihastu pahain tähden, älä kadehdi väärinte-
kijöitä! Älä vihastu siihen, joka ilkivaltaisella tiellään menestyy ja 
jonka synnilliset suunnitelmat johtavat suuriin tuloksiin. Sillä kuule! 
Pahat ja väärintekijät niitetään pian pois niin kuin heinä ja he lakas-
tuvat niin kuin vihanta ruoho; heidät hävitetään; hetkinen vielä, niin 
jumalatonta ei enää ole, kun hänen sijaansa katsot, on hän jo poissa. 
Ja missä hän on? Jumala särkee jumalattomain käsivarret; jumalat-
tomat hukkuvat, ja Herran viholliset, jotka ovat kuin niittyjen kore-
us, he katoavat niin kuin savu. Sen tähden, jumalanlapsi, herkeä vi-
hasta ja heitä kiukku, lakkaa kadehtimasta, jotta et joutuisi myös pa-
haa tekemään, tulisi jumalattomaksi ja hukkuisi. Sillä jumalanlapset, 
joita tosin sanotaan kurjiksi maan päällä, mutta jotka hiljaisina ja 
lempeinä odottavat Herraa, juuri he »saavat maan periä» (Matt. 5:5). 
ja he iloitsevat suuresta rauhasta. Vanhurskaan vähä vara on parempi 
kuin monen jumalattoman tavarain paljous. Herra tuntee nuhteetto-
main päivät, ja heidän perintönsä ja aarteensa pysyy iankaikkisesti. 
Herra tukee vanhurskaita. Pahana päivänä he eivät joudu häpeään, ja 
nälän päivinä heillä on kyllin syötävää. Oi, pysy Jumalan lapsena 
äläkä vihastu pahain tähden; älä kadehdi väärintekijöitä! 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Anna mi-
nulle Pyhä Henkesi, että saisin nauttia paljon rauhaa ja iloa siitä, että 
olen rakas lapsesi ja saan istua sinun armosylissäsi. Auta minua,  
etten synnillisesti kiivastuisi jumalattomien näennäisestä onnesta 
enkä kadehtisi niitä, jotka ovat vajonneet heitä pian kohtaavaan peri-
katoon. Oi Herra! Minä tahdon olla omasi täällä ajassa ja siellä ian-
kaikkisesti Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen. 

16.11. 
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K e s k i v i i k k o  

Meidän ei tule pelätä jumalattomien edessä 
Jumalaton miettii vanhurskaalle pahaa ja kiristelee hänelle hampai-
tansa; mutta Herra nauraa hänelle, sillä hän näkee hänen päivänsä 
joutuvan. Ps. 37:12,13. 

 
Vanhurskas ihminen, joka vaeltaa Jumalan teitä, joka karttaa ja 

rankaisee vääryyttä, on jumalattomalle niin kuin pistin lihassa, savu 
silmissä ja piikki omassatunnossa. Ja jumalaton miettii vanhurskaal-
le pahaa ja kiristelee hänelle hampaitansa, paljastaa miekkansa ja 
jännittää jousensa kaataaksensa kurjan ja köyhän ja teurastaaksensa 
hurskaan, väijyy vanhurskasta ja ajattelee hänet tuhota. Mutta Herra, 
Herra, joka kaiken hallitsee, nauraa jumalattomalle, sillä hän näkee, 
miten tyhjänpäiväinen jumalaton on; hän näkee hänen päivänsä jou-
tuvan, hänen lankeemuksensa päivän. Voi sitä, jolle Herra näin nau-
raa! Miekka, jonka jumalaton on paljastanut hurskaita vastaan, käy 
hänen omaan sydämeensä, ja hänen jousensa särkyy. Sen tähden, 
sinä jumalanlapsi, älä pelkää jumalattomien uhmailua äläkä peljästy! 
Odota Herraa ja pysy hänen tiellään; lakkaa pahasta ja tee hyvää, 
niin sinä pysyt iankaikkisesti ja Herra korottaa sinut aikanaan, ja 
sinä olet menestyvä. Sillä Herra rakastaa oikeutta eikä hylkää hurs-
kaitansa; heidät varjellaan iankaikkisesti. Vanhurskaat ovat maail-
man perillisiä; he pysyvät iankaikkisesti. Mutta jumalattomain sie-
men hävitetään. Sinä näet, kuinka jumalattomat hävitetään. Kuinka 
usein nähdään se jo tässä ajassa! Daavid sanoo: »Minä näin jumalat-
toman, väkivaltaisen rehevänä kuin viheriöivä puu, juurtunut paikoil-
leen. Mutta kun ohi kuljettiin, katso, ei häntä enää ollut; minä etsin 
häntä, vaan häntä ei löytynyt» (Ps. 37:35,36). Niin, jumalaton miettii 
vanhurskaalle pahaa. Mutta Herra ei jätä häntä hänen käsiinsä. Herra 
ei tuomitse vanhurskasta syylliseksi, kun jumalaton häntä tuomitsee. 
Älä siis pelkää! 

Rukoilkaamme.  Herra, Jumalani. Sinä olet puolellani. Kuinka 
siis säikähtäisin jumalattomien uhkauksia! Auta minua vain pysy-
mään sinun luonasi ja pitämään sinun tiesi. Silloin sinä olet kyllä 
minua ylläpitävä ja annat minun iankaikkisesti pysyä, kun jumalat-
tomat ja sinun vihollisesi hävitetään. Anna minun olla ja pysyä sinun 
omanasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen. 

17.11. 
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T o r s t a i  

Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. 
 Ps. 37:7. 

 

Tiedätkö, kristitty, että toisinaan myrskyää aivan hirveästi elä-
män merellä, jossa pieni purtesi kulkee. Silloin on kaikki ympärilläsi 
synkkää yötä. Myrsky kohisee, aallot ja vedet vyöryvät, ja purtesi on 
uppoamaisillaan. Sinä et voi sitä ohjata, sinä näet vain kuolemaa. 
Mikä silloin on edessäsi? Mitä sinun tulee silloin tehdä? Sinun tulee 
tietää, että Herra on luonasi. Ja silloin »hiljenny Herran edessä ja 
odota häntä»! Se, että silloin hiljennyt hänen edessään ja odotat hän-
tä, on hänen mielestään kallis asia. Oi, se on hänestä mieluista! Kai-
kessa, kaikessa hädässä anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen; 
kyllä hän sen tekee. Kun viholliset ja jumalattomat tuomitsevat ja 
vainoavat sinua syyttömästi, antaa hän sinun vanhurskautesi nousta 
niin kuin valkeuden ja sinun oikeutesi niin kuin keskipäivän. Hiljen-
ny Herran edessä ja odota häntä! Älä häily ja pakene levottomana 
sinne tänne, vaan pysy rauhallisena, missä olet. Tee hyvää ja tee 
kunnollisesti, mitä sinun tulee tehdä ja mitä sinä voit tehdä. Hiljenny 
Herran edessä! Tiedä että hän vain leikkii kanssasi, kuten äiti lapsu-
kaisensa kanssa, kuten kotka poikastensa kanssa. Mitä on kaikki 
myrsky, kaikki hätä hänen edessään? Hiljenny Herran edessä ja odo-
ta häntä! Vieläpä hymyile lapsukaisen tavoin, joka yrittää kaatua 
ottaessaan ensi askeleita; sillä äiti on aivan lähellä. Liikuta siipiäsi 
niin kuin nuori kotka, joka pyrkii putoamaan, mutta jonka emo siep-
paa kiinni ja asettaa siipiensä päälle. Olkoon ilosi Herrassa. Hän an-
taa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa: pelastuksen! Hiljenny siis 
Herran edessä ja odota häntä! 

 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus, sinä olet minun, ja minä olen si-
nun. Ja sinä rakastat minua ja sinä olet kaikkivaltias. Ja sinä olet aina 
luonani. Kun nyt joudun suureen hätään, niin auta minua, Herra Jee-
sus, että hiljentyisin sinun edessäsi ja aivan iloisena odottaisin sinua. 
Sinä olet auttava minua. Aamen. 

18.11. 
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P e r j a n t a i  

Jumalan siunaamat ja kiroamat 
Hänen siunaamansa perivät maan, mutta hänen kiroamansa hävitetään. 
 Ps. 37:22. 

 
Herralla on maailmassa, valtakunnassaan, joka ulottuu kaikkial-

le, siunattuja ja kirottuja. Herran siunaamia ovat ne, jotka hän on 
armosta Kristuksen tähden iankaikkisuudesta asti valinnut ja mää-
rännyt siunaukseen ja ajassa tehnyt sanallaan ja Pyhällä Hengellään 
uskossa osallisiksi tästä siunauksesta, niin että he nyt hänen siunat-
tuina lapsinaan elävät ja vaeltavat hänen sanansa mukaan ja odotta-
vat iankaikkista elämää. Ja tämä kaikki on kokonaan armoa eikä vä-
himmässäkään määrässä siunattujen omaa tekoa, työtä, suhtautumis-
ta tai ansiota. Herran kiroamia ovat ne, jotka hän on armosta Kris-
tuksen tähden tahtonut palavassa halussaan iankaikkisuudesta asti 
siunata ja sanallaan ja Pyhällä Hengellään tahtonut uskossa tehdä 
osallisiksi tästä siunauksesta, mutta he eivät ole sellaista siunausta 
tahtoneet eivätkä tahdo, niin että he nyt Herran kiroamina elävät ja 
vaeltavat omien ajatustensa ja himojensa mukaan ja menevät kohti 
tuomiota. Ja tämä kaikki on kokonaan heidän omaa syytänsä eikä 
vähimmässäkään määrässä Herran tahtoa tai tekoa; eikä tämä johdu 
siitä, että Herra olisi antanut heidän jäädä jotakin vaille. Nyt siis 
Herran siunaamat perivät maan. Maa, jossa he elävät, on Jumalan 
tahdon mukaan heidän. Se kuuluu heille. Ja kun ilmestyy se, josta 
Ilmestyskirjassa sanotaan »Minä näin uuden taivaan ja uuden maan», 
niin silloin nähdään, että maa on heidän ja kuuluu yksin heille. Mut-
ta Herran kiroamat hävitetään. Jumala sallii heidän olla vielä maan 
päällä ja on heitä kohtaan kärsivällinen. Mutta se, joka pysyy pahas-
sa mielessään, hävitetään vihdoin eikä ole näkevä uutta taivasta eikä 
uutta maata, vaan tuomitaan kadotukseen. 

 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Minä kiitän sinua siitä, 
että olet minut, ansiottoman syntisen tehnyt sulasta armosta Kristuk-
sen tähden uskossa osalliseksi siunauksestasi ja niin antanut minulle 
varman toivon iankaikkisesta elämästä. Minä rukoilen sinua sydä-
mestäni: pidä minua tosi uskossa ja anna minun olla iankaikkisesti 
siunattu. Aamen. 

19.11. 
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L a u a n t a i  

Hurskaalle käy lopulta hyvin 
Ota nuhteettomasta vaari, katso rehellistä; rauhan miehellä on  
tulevaisuus.  Ps. 37:37. 

 
Jumalan lapsi, Herran siunattu, uskova kristitty! Ota nuhteetto-

masta vaari, katso rehellistä! Älä ole niin kuin jumalaton, joka ottaa 
lainan eikä maksa, vaan ole päinvastoin armahtavainen ja antelias ja 
anna mielelläsi lainaksi niille, jotka ovat hädässä. Anna suusi puhua 
viisautta, jota Jumalan sana opettaa ja kielesi opettaa Jumalan oike-
uksia. Anna Jumalan lain olla sydämessäsi. Silloin Herra vahvistaa 
askeleesi ja sinun tiesi kelpaa hänelle. Jos sinä kompastut ja lankeat, 
et sinä kokonaan kukistu etkä sorru, sillä Herra pitää sinua kädestä, 
nostaa sinut jälleen ylös ja tukee sinua. Herra ei anna askeleittesi 
liukastua. Herra auttaa sinua. Herra on sinua läsnä ja pelastaa sinut. 
Turvaa Herraan! Hän on sinun väkevyytesi hädässäsi. Hän pelastaa 
sinut myös jumalattomista ja auttaa sinua heitä vastaan. Herra siunaa 
sinut. Tiedätkö, mitä Daavid sanoo Pyhässä Hengessä? Hän sanoo: 
»Olen ollut nuori ja olen vanhaksi tullut, mutta en ole nähnyt van-
hurskasta hyljättynä enkä hänen lastensa kerjäävän leipää» (Ps. 
37:25). Lainrikkojat tuhotaan yhdessä ja jumalattomat vihdoin hävi-
tetään. Mutta sinä ota nuhteettomasta vaari, katso rehellistä; rauhan 
miehellä on tulevaisuus. Tulkoon vain eteesi monta ahdinkoa, jos 
Jumalan rakas isäntahto niin on. Mutta vihdoin saat jo tässä elämäs-
sä nähdä ja kokea, että sinulle käy hyvin, jos kuljet Jumalan teillä. Ja 
aivan lopuksi nämä tiet johtavat taivaaseen. Ja »kun loppu on hyvin, 
niin kaikki on hyvin», eikö totta? Niin, »ota nuhteettomasta vaari, 
katso rehellistä: rauhan miehellä on tulevaisuus». 

 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka olet 
tehnyt minut rakkaaksi lapseksi ja minua runsaasti siunannut. Minä 
rukoilen sinua: auta minua pysymään hurskaana ja käyttäytymään 
oikein, niin kuin sopii sinun lapsellesi ja niin kuin Pyhä Henki minua 
kuljettaa. Pidä minua kädestä äläkä salli askeleitteni horjua. Nosta 
minut ylös, jos minä lankean. Anna minun menestyä sanasi mukaan 
ja vie minut vihdoin iankaikkiseen autuuteen Jeesuksen Kristuksen 
kautta. Aamen. 

20.11. 
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2 4 .  s u n n u n t a i   

P y h ä n  K o l m i y k s e y d e n  p ä i v ä s t ä  

Kuolema 
Maasta sinä olet ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman.   1 Moos. 3:19. 

 

Tämä sana tarkoitti Aadamia ja myös Eevaa. Ja se tarkoittaa 
kaikkia Aadamin jälkeläisiä, kaikkia ihmisiä. Myös kaikki eläimet 
joutuvat tämän sanan alaisiksi. Tällä sanalla Jumala on luonut kuo-

leman. Kuolema on synnin palkka. Sen tähden kuolema ei ole mi-
kään hyvä eikä kaunis, vaan kauhea ja hirveä asia. Me, Jumalan 
luomat elävät ihmiset, tulemme jälleen maaksi, josta olemme otetut. 
Ja kuolema on synkkä tie tuomiolle. »Ihmisille on määrätty, että hei-
dän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio» (Hebr. 
9:27). Se on kuolemassa pahinta. Monet ihmiset etsivät kuolemaa 
päästäkseen elämän tuomasta ahdingosta. Sellaiset ovat mielettömiä. 
Heti syntyessämme meissä on kuoleman siemen. Sitä ei mikään taito 
voi hävittää. Ja lukemattomat, monet miljoonat kuoleman siemenet 
ympäröivät meitä kaikkialla. Niitä syömme, juomme, hengitämme ja 
imemme. Ja lukemattomat muut kuoleman aiheuttajat ovat meitä 
kaikkialla lähellä. Keskellä elämää meitä ympäröi kuolema. Ja kes-
kellä kuolemaa meitä ahdistaa kadotuksen kita. Ja keskellä kadotuk-
sen tuskaa meitä hätyyttävät syntimme. Ketä me etsimme avuksem-
me, että saisimme armon? Kuka tahtoo vapauttaa meidät sellaisesta 
hädästä? Minne meidän tulee paeta löytääksemme turvan? Vain si-
nun luoksesi, Herra Kristus. 

 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus Kristus, sinä ainoa Vapahtaja. 
Vuotanut on sinun kallis veresi, ja se riittää syntien maksuksi. Ja 
sinä olet voittanut kuoleman ja kadotuksen, kun sinä nousit kuolleis-
ta. Ja sinä kutsut minua elämään ja autuuteen uskon kautta sinuun. 
Minä tulen luoksesi, Herra Jeesus! Aamen. 

21.11. 
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M a a n a n t a i  

Sinulta minä odotan pelastusta, Herra. 
 1 Moos. 49:18. 

 

Iisakin poika Jaakob makasi kuolinvuoteellaan. Ja Pyhän Hen-
gen kautta hän ennusti Kristuksesta. Sitten hän lausui: »Sinulta minä 
odotan pelastusta, Herra». Kuolevana hän odotti Herralta pelastusta, 
sitä pelastusta, jonka Vapahtaja oli tuova. Hän toivoi ja jättäytyi Ju-
malan sanan turviin, joka kertoo tulevasta Vapahtajasta ja hänen pe-
lastuksestaan. Näin hän erkani tästä elämästä eikä pettynyt odotuk-
sessaan, toivossaan ja luottamuksessaan. Hänet otti vastaan Her-
ramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus, joka ajan täyttyessä oli syn-
tyvä maailmaan. Tämä Jaakobin kuolema tapahtui noin parituhatta 
vuotta ennen Kristuksen syntymää. — Me tiedämme Vapahtajan 
syntymästä enemmän kuin Jaakob. 

Patriarkat, profeetat, 

Esi-isät hurskahat 

Odottivat halulla, 

Vapahtajaa Kristusta. 

Odotus on päättynyt, 

Kristus ompi syntynyt. 

Apu tuli Siionin, 

Pelastus myös Jaakobin. 

Elämässä ja kuolemassa, erikoisesti kuolemassa meidän tulee 
odottaa Herran pelastusta, sitä pelastusta, jonka Vapahtaja on tuonut. 
Meidän tulee toivoa ja jättäytyä Jumalan sanan turviin, joka kertoo 
Vapahtajasta ja hänen hankkimastaan pelastuksesta. Tällä tavoin 
meidän tulee eritä tästä elämästä. Silloin emme pety odotuksessam-
me, toivossamme emmekä luottamuksessamme, vaan pääsemme Jee-
suksen Kristuksen luo. Ja hän on ylläpitävä meitä keskellä kuolemaa 
ja osoittava meille pelastuksensa. Hän antaa meidän maistaa hänen 
autuuttansa. Kuoleman pimeydestä menemme suureen valoon. 

22.11. 
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Rukoilkaamme. Herra Jeesus, Vapahtajani. Kun viime hetkeni 
lyö ja minun on täältä lähdettävä, suo minun uskossa odottaa sinulta 
pelastusta. Niin lähden täältä sinun luoksesi, Herra Jeesus Kristus. 

Mä oikaisen mun käteni 

Ja nukun suloisesti. 

Sun luokses, rakas Jeesuksein 

Mä riennän haluisesti. 

Sun käsiis annan sieluni. 

Sä herätät mun ruumiini, 

Eteeni avaat taivaan.  Aamen. 

 

 

 

 

Kiitos olkoon Jumalalle,  
Karitsalle,  
Olen armoliitossa!  
Minut kalliisti hän osti,  
Minut nosti  
Kadotuksen kuopasta. 
 
Purjeisiini tuulta anna,  
Mua kanna  
Meren yli mailleni. 
Pidä, Jeesus, itse perää,  
Herra, herää!  
Muuten hukkuu haahteni. 
 

Siellä riemun maassa taivaan, 
Alta vaivan  
Päästyä sua kiitetään.  
Siell' ei aalto uhkaa laivaa 
Synnin vaivaa  
Siell' ei itke yksikään. 
 
Siell' on kirkas lasimeri,  
Pyhä veri  
Kiitosvirtenämme on,  
Siellä aina Jumalalle,  
Karitsalle  
Ylistys soi loputon. 
 

Elsa Christina Homsten – vk.-kom. 1823  VK 1938  456:1,3,5,6. 
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T i i s t a i  

Meidän pitää ajatella kuolemaamme ja viisastua 
Opeta meitä ajattelemaan, että meidän pitää kuoleman, että me 
 ymmärtäväisiksi tulisimme.  Ps. 90:12. 

Jokainen ihminen tietää, että hänen täytyy kuolla, mutta kukaan 
ei tiedä, milloin se tapahtuu. Kuolema on kauhea, ja sen seuraukset 
ovat vakavat. Mutta kuka siitä välittää? Useimmat ihmiset ottavat 
asian tylsästi, niin kuin eläimet. Toiset taas ovat toivottomat. Uudes-
tisyntyneitten kristittyjen tulee opetella vanhimmasta Mooseksen 
psalmista rukoilemaan: »Opeta meitä ajattelemaan, että meidän pitää 
kuoleman, että me ymmärtäväisiksi tulisimme». Tämä on armoa Ju-
malalta, sillä ei kukaan voi ajatella kuolemasta oikein eikä löytää 
oikeaa viisautta itsestään, vaan Jumalan täytyy se opettaa sanallaan 
ja Pyhällä Hengellään. 

"Mitä meidän tulee sitten ajatella kuolemasta? Ja mikä viisaus 
auttaa sitä vastaan? Meidän tulee ajatella, että kuolema on synnin 
palkka ja että se vie meidät tuomiolle. Ja meidän tulee katuen, kivul-
la ja tuskalla tuntea, että me olemme syntisiä ja tuomittuja. Sitten 
meidän tulee ajatella, että Vapahtajamme on lunastanut meidät syn-
nistä, kuolemasta ja tuomiosta ja paeta hänen turviinsa tosi uskossa. 
Kun me näin ajattelemme, olemme todella viisaita ja olemme löytä-
neet pelastuksen kuolemasta. Ja joka päivä meidän tulee näin ajatel-
la, että meidän pitää kuolla. Joka päivä meidän tulee olla tällä tavalla 
viisaita. Joka päivä meidän tulee rukoilla Jumalaa, että hän opettaisi 
meitä näin ajattelemaan kuolemasta ja antaisi meille tätä viisautta. 
Sillä kuolema voi tulla milloin tahansa. Tällainen mieli ei tee meitä 
synkiksi eikä arkielämään kelpaamattomiksi, kuten moni luulee, 
vaan päinvastoin se tekee meidät iloisiksi ja pelottomiksi, sillä sil-
loin emme pelkää kuolemaa. 

Rukoilkaamme. Herra, opeta minua ajattelemaan, että minun pi-
tää kuolla, että tulisin ymmärtäväiseksi. Opeta minua ajattelemaan, 
että minä olen luonnostani tuomion ja kadotuksen alainen syntinen. 
Opeta minua ajattelemaan sitä katuen syntejäni ja muuttaen mieleni. 
Ja tee armosi suureksi ja voimakkaaksi sydämessäni, että turvaudun 
siihen lujasti kaikkia kuoleman ja tuomion kauhuja vastaan. Anna 
minulle, Herra, uskon henki, että joka päivä olen valmiina turvalli-
sesti vastaanottamaan kuolemaa Jeesuksen Kristuksen, ainoan Her-
rani ja Vapahtajani kautta. Aamen. 

23.11. 
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K e s k i v i i k k o  

Kallis on Herran silmissä hänen hurskaittensa 
kuolema. Ps. 116:15. 

Ketkä ovat Herran hurskaita, Herran pyhiä? Kaikki uskovat kris-
tityt ilman erotusta. Sillä Jumala antaa heille anteeksi kaikki synnit, 
lukee heille Kristuksen ansion ja ottaa heidät vastaan omina, rakkai-
na lapsinaan. Eivätkö he sitten olisi pyhiä? Myös Pyhä Henki asuu 
heissä ja kannustaa heitä pyhiin ja hyviin tekoihin. Mutta he ovat 
vielä epätäydellisiä täällä maan päällä. Mitä merkitsee nyt lause: 
»Kallis on Herran silmissä hänen hurskaittensa (pyhiensä) kuole-
ma?» On suuri ja painava asia Herran silmissä, kun yksikin hänen 
pyhistään kuolee. Sitä se merkitsee. On varmaa, että Herra ei salli 
ainoankaan pyhistään kuolla muuten kuin siinä tapauksessa, silloin 
ja sillä tavalla kuin hän tahtoo suuressa rakkaudessaan. Herran pyhät 
ovat Korkeimman suojassa ja yöpyvät Kaikkivaltiaan varjossa. Herra 
on heidän turvansa ja linnansa. Hän suojaa heitä sulillansa, ja he 
saavat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on heidän 
kilpensä ja suojuksensa. Heidän ei tarvitse pelätä yön kauhuja, ei 
päivällä lentävää nuolta, ei ruttoa, joka pimeässä kulkee, ei kulkutau-
tia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka tuhat kaatuisi heidän 
sivultaan, kymmenentuhatta heidän oikealta puoleltaan, ei se heihin 
satu, jollei Herra ehkä sitä suuressa rakkaudessaan salli. Hän on an-
tanut enkeleilleen heistä käskyn varjella heitä kaikilla heidän teil-
lään. Kun sinä olet Herran pyhä, voit iloisena kerskata kaikkia vihol-
lisia vastaan. Ei mikään voi sinua tappaa, jollei Herra sitä salli. Ja 
kun kuolemasi tulee, lähettää Herra sen sinulle suuressa rakkaudes-
saan. Ja Herra tempaa sinut pois ja ravitsee sinut iankaikkisella elä-
mällä ja osoittaa sinulle pelastuksensa. Niin, kallis on Herran silmis-
sä hänen hurskaittensa, hänen, pyhiensä kuolema. Ollos Herran pyhä 
ja ollos iloinen! 

Rukoilkaamme. Oi Herra Jumalani. Lue minutkin pyhiesi jouk-
koon Jeesuksen Kristuksen tähden ja varjele minua uskollisesti ja 
rakkaasti. Suo, että minunkin kuolemani olisi sinun silmissäsi kallis 
ja anna minulle lopuksi iankaikkinen elämä. Aamen. 

24.11. 
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T o r s t a i  

Kuolinpäivä on parempi kuin syntymäpäivä. 
Saarn. 7:1. 

Onkin aivan varmaa, että kuolinpäivä on parempi kuin syntymä-
päivä — Jumalan lapsille. Tosin kyllä, Jumalan lapsi, syntymäpäi-
väsikin on aivan varmaan kaiken ikuisen kiitoksen ja ylistyksen ar-
voinen, sillä Jumala on sinut luonut ja kutsunut olemaan osallisena 
iäisestä elämästä Jeesuksen Kristuksen kautta. Mutta syntyessäsi olet 
sinä siinnyt ja syntynyt synnissä — ja siihen ei Jumala ole syypää. Ja 
sinä olet syntynyt työhön ja vaivaan tämän kurjan maan päälle, jonka 
Jumala on kironnut (1 Moos. 5:29). Emme tässä edes voi kertoa 
kaikkea hengellistä ja ruumiillista surkeutta, johon me synnymme ja 
joka päättyy kuolemaan! — Mutta nyt sinä olet Jumalan lapsi uskon 
kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja kun tulee kuolinpäiväsi, voit rie-
muita ja sanoa: »Nyt nousee aurinko, nyt valkenee päivä, päivä lopu-
ton!» Mikä päivä? Iäisen elämän autuas päivä. Se päivä yhtyy kuo-
linpäivääsi ja tekee siitä lopun. Sen päivän aurinko nousee heti, kun 
kuolinpäiväsi pimeys on peittänyt silmäsi ja laskeutunut sydämeesi 
ja se valaisee sinua autuaallisimmalla valollaan. Silloin ei ole enää 
jäljellä mitään syntiä eikä kirousta, ei mitään työtä eikä vaivaa, ei 
mitään hengellistä eikä ruumiillista surkeutta, vaan pelkkää vanhurs-
kautta ja siunausta, pelkkää lohdutusta ja lepoa, pelkkää autuutta 
sekä hengellisesti että ruumiillisesti. Niin — kyllä kuolinpäivä on 
parempi kuin syntymäpäivä! Sen tähden Paavalikin kirjoittaa Pyhän 
Hengen johtamana: »Halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen 
kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi» (Fil. 1:23). Sen tähden 
lausui kerran eräs kuuluisa luterilainen jumaluusopin professori sil-
mät loistaen: »Kuolinpäiväni? Oi, minä tuskin jaksan sitä odottaa; 
minä iloitsen sitä ajatellessani, sillä se on oleva elämäni ihanin päi-
vä». Kuolinpäivä on parempi kuin syntymäpäivä, sillä silloin alkaa 
oikea elämämme. 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Minä kiitän sinua siitä, 
että Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta olet tehnyt minut rakkaaksi 
lapseksesi ja iankaikkisen elämän perilliseksi. Ja rukoilen sinua: an-
na minulle Pyhä Henkesi, että sanallasi voitan kaikki kuoleman kau-
hut ja sydämellisesti iloiten odotan kuolemaani, joka sinun armosi 
kautta on oleva minulle elämän ovi. Aamen. 

25.11. 
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P e r j a n t a i  

Lepo kuolemassa ja iloinen ylösnouseminen 
Lepää ja nouse osaasi päivien lopussa.  Dan. 12:13. 

 

Näin Herra lausui profeetta Danielille taivaallisen lähettilään 
kautta. Samoin Herra lausuu jokaiselle lapselleen. Hän puhuu näin 
kuolemastamme. — Mitä siis on Jumalan lasten kuolema? Se on le-
poa, suloista, vienoa, autuasta lepoa. Luonnollisen unen suloisin, 
vienoin ja autuaallisin rauha on vain tämän levon perin heikko esi-
kuva. Kuolemassa me lepäämme, ruumiimme lepää ja sielumme le-
pää. Sielu lepää Jeesuksen sylissä, eikä mikään tuska ylety siihen. 
Ruumis lepää maan mullassa Jumalan suojaamana. Ei kukaan ihmi-
nen voi meitä huutaa, ei herättää eikä häiritä lepoamme. Ei kerras-
saan mikään voi meitä häiritä. Oi, tässä maailmassa, tässä ajassa ei 
ole mitään lepoa, mutta Jumalan lasten kuolemassa on lepo. Silloin 
emme tiedä mitään tästä maailmasta emmekä tästä ajasta. Suloisessa 
unessa emme liioin tiedä mitään maailmasta emmekä ajasta, vaan me 
unhotamme maailman, ja hetket kuluvat kuin silmänräpäykset. Mutta 
luonnollinen unikin on vain kalpea varjo verrattuna kokonaan maa-
ilmasta irtitemmattuun, ajattomaan kuoleman lepoon, joka on kuin 
yksi ainoa autuas silmänräpäys. Ja sitten me nousemme ylös. Me 
nousemme ylös päivien lopussa. Vapahtaja herättää meidät, mutta 
me emme nouse uuteen levottomuuteen, vaan omaan osaamme. Mikä 
on meidän osamme? Se on iäinen elämä. Oi, miten terveinä, iloisina 
ja autuaina me nousemmekaan osaamme, iäiseen elämään! Me nou-
semme pelkkään elämään, elämän täyteläisyyteen, pelkkään, iäti uu-
teen, täyteläiseen elämään, joka toisaalta on kuitenkin pelkkää hy-
myilevää lepoa. 

Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä. Oi, miten lihani kammo-
aakaan kuolemaa, vaikka henkeni hartaasti ikävöi tuota suloista le-
poa, jonka sinä olet antava minulle kuolemassa Jeesuksen tähden! 
Rakas taivaallinen Isäni, pidä minua, lastasi, uskossa, kunnes saan 
levätä sinussa ja suo minun sitten terveenä ja iloisena herätä osaani, 
jonka sinä olet armosta suonut minulle. Aamen. 

26.11. 



25. viikko Pyhän Kolmiykseyden päivästä 

 486 

 
L a u a n t a i  

Rakkaittemme autuaasta kuolemasta 
Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka pois-
nukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole.  
 1 Tess. 4:13. 

Apostoli tahtoo lohduttaa meitä Kristuksessa poisnukkuneitten 
rakkaitten omaistemme tähden, jotka meidän täytyy surren ja sydä-
men tuskaa tuntien saattaa hautaan, jottemme murehtisi niin kuin 
muut, joilla ei ole toivoa, kuoleman ja haudan tuolle puolen ulottu-
vaa toivoa. Hän lohduttaa meitä seuraavasti: me jumalanlapset tie-
dämme ja uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös. Samoin 
Jumala on tuova Jeesuksessa poisnukkuneet hänen kanssaan esiin 
samalla tavoin, kuin hän herätti hänet kuolleista. Niinpä se on luja ja 
varma Herran sana, apostolin julistama, että eivät kaikki nekään kris-
tityt, jotka ovat viimeisenä päivänä Jeesuksen tullessa elossa, ehdi 
ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas tai-
vaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuulues-
sa, ja silloin Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten elossa 
olevat Jumalan lapset temmataan yhdessä ylösnousseitten kuolleitten 
kanssa pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin saavat kaikki 
Herran omat ja myöskin me sekä autuaasti nukkuneet omaisemme 
aina olla Herran kanssa. Sen apostoli sanoo meille Herran sanana, ja 
sillä me lohdutamme itseämme. Mehän luonnollisesti murehdimme, 
kun rakkaat omaisemme otetaan meiltä pois, mutta me emme mureh-
di niin kuin muut, joilla ei ole toivoa. Rakkaat omaisemme menevät 
vain meidän edellämme, ja me seuraamme heitä. Ja Herran luona me 
tapaamme heidät jälleen, ja sitten he ovat omamme jälleen iankaik-
kisesti. 

Rukoilkaamme. Herra Jeesus. Sinä olet kaikkien omiesi katkea-
maton, iäti kestävä yhdysside. Vaikka minun täytyykin täällä luopua 
omaisistani ja suuren surun vallassa saattaa heidät hautaan, tiedän 
kuitenkin, että me tapaamme jälleen toisemme sinun luonasi iäisessä 
elämässä. Suo, että vain sinun ominasi olisimme ja pysyisimme, sinä 
uskollinen Vapahtajamme. Aamen. 

27.11. 
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L o p p u s a n a  

Ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, 
vaan tulevaista me etsimme. Hebr. 13:14. 

»Ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia.» Jokainen tietää, ettei 
hän voi tänne jäädä. Tämän maailman lapset näkevät edessään syn-
kän tulevaisuuden ja he menevätkin iäiseen pimeyteen. Mutta juma-
lanlapset näkevät uskonsilmin edessään ihastuttavan valoisan tule-
vaisuuden ja menevät iäiseen valoon. »Ei meillä ole täällä pysyväistä 
kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme.» Niin me uskomme ja niin 
me sanomme. Samalla ilo ja ilonsekainen kaipaus täyttää kurjan, 
syntiemme raskauttaman sydämen. Onkin hyvä, ettei meillä ole tääl-
lä pysyväistä kaupunkia, sillä täällä on niin paljon syntiä, valitusta ja 
kurjuutta meissä ja meidän ympärillämme. Niinpä todellakin — hy-
vä, sanomattoman hyvä asia on se, että yksi, nimittäin Jumalan ar-
mosanassa meille luvattu iäinen kaupunki häämöttää meille kaukaa, 
tuo kaupunki, jossa on iäinen ja autuas kotimme. Miksi emme iloitse 
enemmän ja voimakkaammin, kun tiedämme pääsevämme pois täältä 
sinne? Oi, se johtuu siitä, että me olemme niin heikkoja. Mutta kui-
tenkin Jumalan Henki, joka asuu meissä, auttaa meidän heikkout-
tamme. Mehän emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman siihen 
nähden, mitä meille on luvattu, jotta rukoilisimme niin kuin tulisi, 
mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huo-
kauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä 
Henki esiintyy Jumalan tahdon mukaan meidän, Kristuksessa pyhi-
en, puolesta (Room. 8:26,27). Me olemme vain taivaan matkalaisia. 
Halleluja! Me etsimme tulevaista, iankaikkista kaupunkia ja löy-
dämme sen. Halleluja! Itse Herra Jeesus, uskollinen Vapahtajamme, 
on saattomiehemme, meidän vitsamme ja sauvamme (Ps. 23:4). Hal-
leluja! 

Rukoilkaamme. Herra Jumala, rakas taivaallinen Isäni. Minä kiitän 
sinua siitä, että sinä otat minut pois tästä syntisestä maailmasta, tästä 
kuolemanlaaksosta ja viet autuuden iäiseen kaupunkiin. Herra Jeesus 
Kristus. Minä kiitän sinua siitä, että olet valmistanut minulle kurjalle 
syntiselle tuon kaupungin kärsimiselläsi, kuolemallasi, ihanalla ylösnou-
semisellasi ja taivaaseen astumisellasi. Herra Jumala, Pyhä Henki. Minä 
kiitän sinua siitä, että olet sanallasi saattanut minut uskoon ja tehnyt mi-
nut Jumalan lapseksi ja autuuden perilliseksi. Jumalani. Pidä minua 
omanasi ja vie minut taivaalliseen kotiin! Aamen. 

28.11. 
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37:37........ 20.11. ...... 478 

50:15.......... 16.8. ...... 377 

68:19.......... 24.5. ...... 273 

90:12........ 23.11. ...... 482 

91:10.......... 11.7. ...... 338 

91:11............ 6.7. ...... 333 

103:2,3......... 1.8. ...... 360 

110:1.......... 5.12. ........ 15 

115:12........ 31.3. ...... 199 

116:15...... 24.11. ...... 483 

119:32........ 10.8. ...... 370 

130:8.......... 29.4. ...... 243 

143:2.......... 28.6. ...... 324 

145:3.......... 11.6. ...... 300 

 

Sananl. 
3:5,6........... 5.11. ...... 462 

3:11,12....... 6.11. ...... 463 

 

Saarn. 
7:1............ 25.11. ...... 484 

 

Korkea v. 
1:4.............. 28.5. ...... 277 

1:5.............. 29.5. ...... 278 

 pv. sivu 
Jes. 
6:1.............. 12.6. ...... 302 

7:14.......... 22.12. ........ 34 

9:5............ 25.12. ........ 38 

9:5............ 26.12. ........ 40 

25:8............ 15.1. ........ 70 

26:20. .......... 9.4. ...... 214 

28:16.......... 18.1. ........ 76 

30:20,21... 15.11. ...... 473 

43:11.......... 16.2. ...... 121 

46:5.............. 6.6. ...... 291 

53:6............ 3.12. ........ 12 

55:10,11..... 28.7. ...... 356 

65:17........ 11.12. ........ 21 

 

Jer. 
33:14–16.... 2.12. ........ 11 

 

Valit. 
3:40............ 17.9. ...... 410 

 

Dan. 
12:13........ 26.11. ...... 485 

 

Miika  
6:8.............. 15.6. ...... 306 

 

Sak. 
9:9............ 29.11. .......... 8 

12:10.......... 28.3. ...... 194 

13:7............ 13.3. ...... 168 

 

Mal. 
3:1................ 2.1. ........ 50 

3:1............ 21.12. ........ 32 
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Matt. 
2:20.......... 31.12. ........ 48 

3:2................ 3.1. ........ 52 

4:10............ 17.8. ...... 378 

5:3.............. 3.10. ...... 427 

5:4.............. 4.10. ...... 428 

5:5.............. 5.10. ...... 429 

5:6.............. 6.10. ...... 430 

5:7.............. 7.10. ...... 431 

5:8.............. 8.10. ...... 432 

5:9.............. 9.10. ...... 433 

5:10.......... 10.10. ...... 434 

5:13.......... 11.10. ...... 435 

5:14.............. 6.1. ........ 58 

5:23,24....... 1.10. ...... 424 

5:25,26..... 14.10. ...... 438 

5:39–42.... 15.10. ...... 439 

5:44.......... 16.10. ...... 440 

6:2............ 17.10. ...... 441 

6:9.............. 24.8. ...... 386 

6:9.............. 25.8. ...... 387 

6:10............ 26.8. ...... 388 

6:10............ 27.8. ...... 389 

6:11............ 16.1. ........ 72 

6:11............ 28.8. ...... 390 

6:12............ 29.8. ...... 391 

6:13............ 30.8. ...... 392 

6:13............ 31.8. ...... 393 

6:13.............. 1.9. ...... 394 

6:19–21.... 18.10. ...... 442 

6:31.......... 19.10. ...... 443 

7:1............ 20.10. ...... 444 

7:6.............. 29.9. ...... 422 

7:13.......... 21.10. ...... 445 

7:15.......... 22.10. ...... 446 

7:21.......... 23.10. ...... 447 

8:10............ 14.1. ........ 68 

8:27............ 11.1. ........ 64 

9:2.............. 12.1. ........ 65 

9:13............ 20.1. ........ 80 

Matt. 
9:37,38..... 24.10. ...... 448 

10:32,33... 25.10. ...... 449 

10:34........ 26.10. ...... 450 

10:38........ 27.10. ...... 451 

11:28.......... 21.1. ........ 82 

13:12........ 28.10. ...... 452 

13:47.......... 29.7. ...... 357 

14:27.......... 17.1. ........ 74 

15:19............ 4.7. ...... 331 

17:5............ 29.1. ........ 97 

18:18.......... 10.9. ...... 403 

18:1.......... 29.10. ...... 453 

18:7.......... 12.10. ...... 436 

18:7.......... 13.10. ...... 437 

18:21,22... 30.10. ...... 454 

20:16.......... 25.1. ........ 90 

21:5............ 20.7. ...... 347 

21:9............ 11.2. ...... 113 

21:13.......... 12.2. ...... 114 

21:31........ 31.10. ...... 455 

21:31.......... 1.11. ...... 456 

21:42.......... 13.2. ...... 116 

22:14.......... 14.2. ...... 118 

22:32.......... 15.2. ...... 120 

22:37,39..... 16.6. ...... 308 

23:37–39.... 17.2. ...... 122 

23:8............ 2.11. ...... 457 

25:13.......... 19.2. ...... 126 

26: 1,2. ...... 20.2. ...... 127 

26:26,27..... 21.9. ...... 414 

26:22. ........ 23.2. ...... 132 

26:26,28..... 19.9. ...... 412 

26:26–28.. 17.12. ........ 27 

26:28.......... 23.9. ...... 416 

26:28.......... 25.9. ...... 418 

26:56.......... 17.3. ...... 176 

26:67.......... 20.3. ...... 182 

27:25.......... 27.3. ...... 193 

27:46............ 3.4. ...... 204 

Matt. 
28:6............ 11.4. ...... 218 

28:18–20.... 23.4. ...... 234 

28:19............ 3.9. ...... 396 

28:20........ 18.12. ........ 28 

 

Mark. 
5:41............ 13.1. ........ 66 

9:24............ 28.9. ...... 421 

14:8............ 10.2. ...... 112 

16:15,16..... 25.4. ...... 238 

16:16.......... 9.12. ........ 19 

16:19.......... 21.5. ...... 270 

 

Luuk. 
1:45.......... 23.12. ........ 35 

1:78,79..... 24.12. ........ 36 

2:21.......... 27.12. ........ 42 

2:29,30..... 28.12. ........ 44 

2:34.......... 29.12. ........ 45 

8:11.............. 4.2. ...... 103 

8:25............ 16.7. ...... 343 

10:16............ 2.2. ...... 101 

10:42.......... 30.1. ........ 98 

11:1............ 15.8. ...... 376 

11:28.......... 13.6. ...... 303 

15:2............ 22.1. ........ 84 

15:7............ 23.1. ........ 86 

15:7............ 24.1. ........ 88 

16:29.......... 31.1. ........ 99 

18:14.......... 27.1. ........ 94 

19:10.......... 28.1. ........ 96 

19:40.......... 30.3. ...... 198 

22:19,20..... 23.9. ...... 416 

22:19,20..... 25.9. ...... 418 

22:42.......... 19.8. ...... 380 

23:12.......... 23.3. ...... 188 

23:18.......... 24.3. ...... 189 

23:34.......... 29.3. ...... 196 

23:43............ 2.4. ...... 202 
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Luuk. 
23:46............ 5.4. ...... 208 

24:11.......... 15.4. ...... 223 

24:31.......... 16.4. ...... 224 

24:34.......... 17.4. ...... 226 

24:45.......... 24.4. ...... 236 

24:50.......... 19.5. ...... 268 

24:51.......... 20.5. ...... 269 

 

Joh. 
1:14............ 15.7. ...... 342 

1:29.............. 7.1. ........ 59 

1:36.............. 9.2. ...... 111 

1:43.............. 8.1. ........ 60 

2:11.............. 9.1. ........ 62 

2:19............ 26.4. ...... 239 

3:5,6............. 7.9. ...... 400 

3:6................ 3.7. ...... 330 

4:42.............. 5.2. ...... 104 

4:50............ 10.1. ........ 63 

5:28,29....... 8.12. ........ 18 

8: 11........... 26.1. ........ 92 

8:31,32....... 30.7. ...... 358 

9:38.............. 6.2. ...... 106 

10:28.......... 13.8. ...... 373 

11:25............ 7.2. ...... 108 

11:50............ 8.2. ...... 110 

12:26.......... 23.5. ...... 272 

12:36.......... 18.2. ...... 124 

13:17.......... 22.2. ...... 130 

14:6............ 25.2. ...... 136 

14:9............ 26.2. ...... 138 

14:14.......... 27.2. ...... 140 

14:18.......... 28.2. ...... 142 

14:26............ 2.6. ...... 286 

14:27............ 1.3. ...... 144 

15:4.............. 2.3. ...... 146 

15:17............ 3.3. ...... 148 

15:18............ 4.3. ...... 150 

15:26............ 7.6. ...... 292 

Joh. 
16:8.............. 5.3. ...... 152 

16:13............ 6.3. ...... 154 

16:20............ 7.3. ...... 156 

16:23............ 8.3. ...... 158 

16:33............ 9.3. ...... 160 

17:3............ 10.3. ...... 162 

17:17.......... 11.3. ...... 164 

17:24.......... 12.3. ...... 166 

18:8............ 16.3. ...... 174 

18:12. ........ 18.3. ...... 178 

18:37.......... 22.3. ...... 186 

18:37.......... 19.7. ...... 346 

19:5............ 25.3. ...... 190 

19:6............ 26.3. ...... 192 

19:28............ 4.4. ...... 206 

19:30............ 5.4. ...... 208 

20:9............ 13.4. ...... 221 

20:16.......... 14.4. ...... 222 

20:21.......... 18.4. ...... 228 

20:29.......... 19.4. ...... 230 

21:14.......... 20.4. ...... 231 

21:17.......... 21.4. ...... 232 

21:22.......... 22.4. ...... 233 

 

Apt. 
1:11............ 6.12. ........ 16 

2:4.............. 30.5. ...... 280 

2:36............ 31.5. ...... 282 

2:38.............. 4.1. ........ 54 

2:42.............. 1.6. ...... 284 

2:42............ 30.9. ...... 423 

3:19............ 12.9. ...... 405 

4:12............ 13.7. ...... 340 

4:27,28....... 21.2. ...... 128 

7:51............ 26.7. ...... 353 

7:56.......... 19.12. ........ 29 

17:27,28....... 9.7. ...... 336 

 

 

Room. 
1:16.............. 2.9. ...... 395 

1:17............ 11.8. ...... 371 

1:17............ 12.8. ...... 372 

3:20............ 29.6. ...... 326 

3:28.............. 3.8. ...... 363 

4:25............ 27.4. ...... 240 

4:5................ 6.8. ...... 366 

5:1,2......... 10.12. ........ 20 

6:4................ 6.9. ...... 399 

6:23............ 27.6. ...... 322 

8:14............ 3.11. ...... 458 

8:18............ 18.5. ...... 266 

8:28............ 4.11. ...... 460 

8:34............ 27.5. ...... 276 

8:38,39......... 9.8. ...... 369 

10:6–8...... 14.12. ........ 24 

12:1............ 7.11. ...... 464 

12:2............ 8.11. ...... 465 

12:10.......... 9.11. ...... 466 

12:12........ 10.11. ...... 467 

14:1.......... 11.11. ...... 468 

14:9.............. 3.5. ...... 247 

15:1.......... 12.11. ...... 470 

16:17.......... 31.7. ...... 359 

 

1 Kor. 
1:18.............. 7.4. ...... 212 

 1:30............. 4.8. ...... 364 

 2:13............. 1.2. ...... 100 

 5:13........... 14.9. ...... 407 

 10:16......... 20.9. ...... 413 

 10:17......... 24.9. ...... 417 

 11:23......... 22.9. ...... 415 

 11:23–29... 18.9. ...... 411 

 11:26 ........ 24.2. ...... 134 

 11:28,29.... 26.9. ...... 419 

 11:28......... 27.9. ...... 420 

 11:28......... 2.10. ...... 425 

 12:28......... 11.9. ...... 404 
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1 Kor. 
 12:3............. 3.6. ...... 287 

 15:1............. 5.5. ...... 249 

 15:12........... 6.5. ...... 250 

 15:20......... 28.4. ...... 242 

 15:22. ......... 7.5. ...... 251 

 15:23........... 8.5. ...... 252 

 15:33......... 12.4. ...... 220 

 15:34........... 9.5. ...... 253 

 15:35......... 10.5. ...... 254 

 15:42......... 11.5. ...... 256 

 15:42–44... 12.5. ...... 258 

 15:50......... 13.5. ...... 260 

 15:54......... 14.5. ...... 261 

 15:58......... 15.5. ...... 262 

 

2 Kor. 
2:10............ 13.9. ...... 406 

3:6.............. 14.6. ...... 304 

5:19.............. 5.8. ...... 365 

5:21............ 14.3. ...... 170 

 

Gal. 
3:26,27..... 15.12. ........ 25 

4:4............ 20.12. ........ 30 

4:6.............. 20.8. ...... 382 

4:6................ 7.6. ...... 292 

 

Ef.  
1:3–6.......... 14.8. ...... 374 

1:7................ 2.8. ...... 362 

2:8,9............. 7.8. ...... 367 

2:10.............. 5.6. ...... 290 

4:8.............. 25.5. ...... 274 

4:10............ 22.5. ...... 271 

Ef.  
4:12.............. 9.9. ...... 402 

5:25,26....... 27.7. ...... 354 

5:26.............. 4.9. ...... 397 

6:10.......... 13.11. ...... 471 

6:11............ 21.3. ...... 184 

6:19.......... 14.11. ...... 472 

 

Fil. 
2:8.............. 22.7. ...... 349 

2:9.............. 23.7. ...... 350 

3:20,21....... 16.5. ...... 263 

4:6.............. 18.8. ...... 379 

 

1 Tess. 
4:13.......... 27.11. ...... 486 

5:17............ 23.8. ...... 385 

 

1 Tim. 
2:8.............. 22.8. ...... 384 

 

2 Tim. 
1:9................ 4.6. ...... 288 

1:12.............. 8.8. ...... 368 

4:18............ 21.7. ...... 348 

 

Tiit. 
3:5................ 5.9. ...... 398 

 

Hebr. 
2:14.............. 1.5. ...... 245 

2:15............ 30.4. ...... 244 

4:15.............. 5.1. ........ 56 

7:26............ 18.7. ...... 345 

9:12.............. 6.4. ...... 210 

Hebr. 
10:12.......... 26.5. ...... 275 

13:14........ 28.11. ...... 487 

13:15.......... 19.3. ...... 180 

 

1 Piet. 
1:18,19......... 2.5. ...... 246 

2:9.............. 25.7. ...... 352 

3:18–20...... 24.7. ...... 351 

5:7.............. 10.7. ...... 337 

5:8,9............. 7.7. ...... 334 

 

2 Piet. 
1:19.......... 30.12. ........ 46 

3:10............ 7.12. ........ 17 

 

1 Joh. 
1:8,9........... 15.9. ...... 408 

2:2................ 4.5. ...... 248 

3:3.............. 17.5. ...... 264 

3:4................ 1.7. ...... 328 

3:8................ 2.7. ...... 329 

5:6................ 8.4. ...... 213 

5:20............ 14.7. ...... 341 

 

Jaak. 
5:16............ 21.8. ...... 383 

 

Juud. 
1:20.............. 9.6. ...... 296 

 

Ilm. 
1:4.............. 10.6. ...... 298 

2:10.............. 8.9. ...... 401 

22:20........ 12.12. ........ 22 
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Viittaukset raamatunkohtiin 

  sivu 
1 Moos. 
 1: ............................ 336 

 1:1 .......................... 332 

 1:1-3....................... 249 

 1:26 ........................ 335 

 2:17 ........................ 322 

 3:1-6....................... 392 

 3:15 ............................ 9 

 3:19 ........................ 479 

 4:10 ........................ 438 

 5:29 ........................ 484 

 8:21 ................ 330, 432 

 9:6 .......................... 315 

 22:1-19................... 392 

 22:18 ........................ 10 

 28:15 ........................ 49 

 32:1,2 ....................... 49 

 32:10 ...................... 339 

 32:24-30................... 49 

 49:18 ...................... 480 

 50:20 .............. 338, 460 

 

2 Moos. 
 12:46 ...................... 213 

 13:2 .......................... 44 

 20:3 ........................ 310 

 20:5,6 ..................... 320 

 20:7 ........................ 312 

 20:8 ........................ 313 

 20:12 ...................... 314 

 20:13 ...................... 315 

 20:14 ...................... 316 

 20:15 ...................... 317 

 20:17 ...................... 319 

 20:24 ........................ 23 

 34:6,7 ..................... 300 

 

  sivu 
3 Moos. 
 12: ............................ 44 

 19:2 ........................ 319 

 6:4 .......................... 291 

 18:15 ...................... 344 

 21:22,23 ................. 213 

 27:26 .............. 304, 322 

 

5 Moos. 
 6:4 .......................... 291 

 21:22,23 ................. 213 

 27:26 .............. 304, 322 

 

Joos. 
 1:8 .......................... 327 

 

2 Sam. 
 12:13 ........................ 26 

 

2 Kun. 
 6:8-17..................... 333 

 

Job 

 38:7 ........................ 333 

 

Ps. 
 2:6 .......................... 340 

 2:7 .................. 292, 341 

 8:3 .......................... 400 

 8:6 .......................... 172 

 10:17 ...................... 376 

 14:2,3 ..................... 324 

 16:10 ...................... 216 

 16:10,11 ................... 14 

 16:11 ...................... 373 

 17:15 ................ 78, 335 

 19:13 ...................... 409 

  sivu 
Ps. 
 19:15 ...................... 376 

 22:7-9..................... 200 

 22:15,16 ................. 206

 22:19 ...................... 198 

 22:27 ...................... 421 

 23:4 ........................ 487 

 26:6-8..................... 102 

 27:8 ........................ 377 

 32:5 ........................ 409

 33:4 ........................ 300 

 34:8 ........................ 333 

 37:1 ........................ 474 

 37:5 ........................ 338 

 37:7 ........................ 476 

 37:12,13 ................. 475 

 37:22 ...................... 477 

 37:25 ...................... 478 

 37:35,36 ................. 475 

 37:37 ...................... 478 

 45:18 ...................... 340 

 47:6 ........................ 269 

 50:15 ...................... 377 

 51:7 ........................ 330 

 65:3 ........................ 378 

 68:18,19 ................... 23 

 68:19 ...................... 273 

 69:5 ........................ 150 

 69:22 ...................... 206 

 90:2 ........................ 300 

 90:12 ...................... 482 

 91:10 ...................... 338 

 91:11 ...................... 333 

 100:3 ...................... 352 

 103:13 .................... 339 

 103:2,3 ................... 360 

 103:20,21 ............... 333 
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Ps. 
 110:1 ........................ 15 

 115:12 .................... 199 

 116:12 .................... 339

 116:15 .................... 483 

 119:32 .................... 370 

 130:8 ...................... 243 

 139:1-12................. 300 

 143:2 ...................... 324

 145:3 ...................... 300 

 145:9 ...................... 300 

 

Sananl. 
 3:5,6 ....................... 462 

 3:11,12 ................... 463 

 11:13 ...................... 318 

 14:30 ...................... 319 

 31:8,9 ..................... 318 

 

Saarn. 
 7:1 .......................... 484 

 7:20 ........................ 324 

 

Korkea v. 
 1:4 .......................... 277 

 1:5 .......................... 278 

 

Jes. 
 6:1 .......................... 302 

 6:3 .......................... 300 

 6:8 .......................... 448 

 7:14 .................... 34, 38 

 9:1 ............................ 40 

 9:5 .................... 38, 450 

 25:8 .......................... 70 

 26:16 ...................... 385 

 26:20 ...................... 214 

 28:16 ........................ 76 

 30:20,21 ................. 473 

 40:3-5....................... 32 

Jes. 
 42:3 ........................ 421 

 43:11 ...................... 121 

 46:5 ........................ 291

 53:4,5 ..................... 246 

 53:5 ........................ 364 

 53:6 .......................... 12 

 55:10,11 ................. 356 

 55:11 ...................... 448

 60:1-3....................... 58

 63:16 ...................... 378 

 64:6 ................ 324, 432 

 65:17 ........................ 21 

 65:24 ...................... 376 

 66:22 ........................ 21 

 66:24 ...................... 372 

 

Jer. 
 10:23 ...................... 460 

 23:6 ........................ 341 

 23:23,24 ................. 300 

 33:14-16................... 11 

 

Valit. 
 3:40 ........................ 410 

 

Hes. 
 33:11 ...................... 353 

 

Dan. 
 6:10 ........................ 384 

 9:7 .......................... 300 

 12:2 ........................ 372 

 12:13 ...................... 485 

 

Jooel 
 3: ............................ 282 

 

Joona 

 2:2 .......................... 384 

Miika 

 5:1 ............................ 38 

 6:8 .......................... 306 

 

Sak. 
 8:17 ........................ 318 

 9:9 .............................. 8 

 12:10 .............. 194, 213 

 13:1 ........................ 213 

 13:7 ................ 168, 192 

 

Mal. 
 3:1 ...................... 32, 50 

 

Matt. 
 1:21 ........................ 340 

 2:1-12....................... 46 

 2:13-23..................... 48 

 2:20 .......................... 48 

 3:1-12....................... 52 

 3:2 ............................ 52 

 3:13-17..................... 54

 4:1-11............... 56, 392 

 4:10 ........................ 378 

 5:10 ........................ 434 

 5:13 ........................ 435 

 5:14 .......................... 58 

 5:2 .......................... 432 

 5:3 .......................... 527 

 5:4 .......................... 428 

 5:5 .................. 429, 474 

 5:6 .......................... 430 

 5:7 .......................... 431 

 5:9 .......................... 433 

 5:21,22 ................... 315 

 5:23,24 ................... 424 

 5:24 ........................ 409 

 5:25,26 ................... 438 

 5:28 ........................ 316 

 5:39-42................... 439 
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Matt. 
 5:44 ................ 383, 440 

 6:2 .......................... 441 

 6:5,6 ....................... 384 

 6:7,8 ....................... 376 

 6:9 .................. 386, 387 

 6:10 ................ 388, 389 

 6:11 .................. 72, 390 

 6:12 ........................ 391 

 6:12,14,15 .............. 454 

 6:13 ........ 392, 393, 394

 6:19-21................... 442

 6:24-34................... 443 

 6:31 ........................ 443 

 7:1 .......................... 444 

 7:6 .......................... 422 

 7:7 .......................... 377 

 7:13 ........................ 445 

 7:15 ................ 359, 446 

 7:21 ........................ 447 

 8:5-13....................... 68 

 8:10 .......................... 68 

 8:23-27..................... 64 

 8:27 .......................... 64 

 9:1-8......................... 65 

 9:2 .................... 65, 409 

 9:6 .......................... 341

 9:9-13....................... 80 

 9:13 .......................... 80 

 9:37,38 ................... 448 

 10:30 ...................... 460 

 10:32,33 ................. 449 

 10:34 ...................... 450 

 10:37 ...................... 450 

 10:38 ...................... 451 

 11:28 ........................ 82 

 12:12 ...................... 452 

 13:47 ...................... 357 

 14:22-33................... 74 

 14:23 ...................... 384 

Matt. 
 14:26 ...................... 300 

 14:27 ........................ 74 

 15:19 ...... 315, 316, 331 

 15:21-28................... 76 

 16:19 .............. 402, 403 

 17:1-8....................... 78

 17:5 .................. 97, 344 

 18:1 ........................ 453

 18:2-4..................... 453 

 18:2-6..................... 400 

 18:6 ........................ 436 

 18:7 ................ 436, 437 

 18:8,9 ..................... 437 

 18:10 ...................... 333 

 18:11 ...................... 248 

 18:15 ...................... 318 

 18:15-17................. 407 

 18:18 ...................... 403  
 18:19,20 ................. 384 

 18:20 ...................... 403 

 18:21,22 ................. 454 

 19:6,9 ..................... 316 

 19:24 ...................... 455 

 20:1-15..................... 90 

 20:16 ........................ 90 

 20:17-19................. 111 

 21:1-11................... 113 

 21:5 ........................ 347 

 21:9 ........................ 113 

 21:12-17................. 114 

 21:13 ...................... 114

 21:16 ...................... 400 

 21:23-46................. 116 

 21:28-30................. 456 

 21:31 ...................... 456 

 21:42 ...................... 116 

 22:2-14................... 118 

 22:14 ...................... 118 

 22:23-32................. 120 

Matt. 
 22:32 ...................... 120 

 22:34-46................. 121 

 22:37,39 ................. 308

 22:37-39................. 122 

 23: .......................... 122

 23:8 ........................ 457 

 23:37 ...................... 353 

 24:36 ........................ 22 

 25:13 ...................... 126 

 25:31 ...................... 342 

 25:34 ...................... 269 

 26:1,2 ..................... 127 

 26:3-5..................... 128 

 26:14-16................. 128 

 26:17-20................. 130 

 26:21-25................. 132 

 26:22 ...................... 132 

 26:26,27 ................. 414 

 26:26,28 ................. 412 

 26:26-28................... 27 

 26:26-29................. 411 

 26:27 ...................... 413 

 26:28 .............. 416, 418 

 26:38 ...................... 342 

 26:56 ...................... 176 

 26:67 ...................... 182 

 27:4,5 ..................... 392 

 27:9,10 ................... 184 

 27:25 ...................... 193 

 28:6 ........................ 218 

 28:18 .............. 341, 343 

 28:18-20......... 234, 402 

 28:19 .............. 396, 400 

 28:20 28, 341, 343, 358 

 

Mark. 
 3:33-35................... 199

 5:21-24..................... 66

 5:35-43..................... 66  
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Mark. 
 5:41 .......................... 66 

 7:25-30................... 392 

 9:24 ........................ 421

 9:35 ........................ 453 

 9:44 ........................ 372 

 10:14 ...................... 400 

 11:24 ...................... 379 

 14:8 ........................ 112 

 14:22-25................. 411 

 16:15,16 ................. 238 

 16:16 ................ 19, 397 
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