Jeesus astuu taivaaseen
Ap.t. 1:6-26
6. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät
Jeesukselta: "Herra, tänä aikanako sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan?"
7. Hän sanoi heille: "Ei teidän asianne ole
tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman
valtansa nojalla on asettanut.
8. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki
tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan
minun todistajani sekä Jerusalemissa että
koko Juudeassa ja Samariassa ja aina
maan ääriin saakka."

16. "Miehet, veljet! Sen raamatunsanan piti
toteutua, jonka Pyhä Henki oli edeltäpäin
Daavidin suulla puhunut Juudaksesta,
hänestä, joka ryhtyi oppaaksi Jeesuksen
kiinniottajille.
17. Hänet luettiin meidän joukkoomme, ja
hän oli saanut osalleen palvelutehtävän
meidän kanssamme.
18. Väärintekonsa palkalla hän hankki itselleen pellon, mutta hän suistui maahan, ja
hänen vatsansa repesi, niin että kaikki hänen sisälmyksensä valuivat ulos.
19. Tämä tuli kaikkien Jerusalemin asukkaiden tietoon, ja niin sitä peltoa kutsutaan
heidän kielellään Hakeldamaksi eli Veripelloksi.
20. Psalmien kirjassa on kirjoitettu: 'Tulkoon
hänen asuinsijansa autioksi, älköön siinä
asukasta olko', ja 'Ottakoon toinen hänen
kaitsijantehtävänsä.'
21. Niin pitää siis yhden niistä miehistä, jotka ovat kulkeneet kanssamme koko sen
ajan, jona Herra Jeesus kävi sisälle ja ulos
meidän keskuudessamme,
22. Johanneksen kasteesta alkaen aina siihen päivään asti, jona hänet otettiin luotamme ylös, tulla hänen ylösnousemuksensa
todistajaksi yhdessä meidän kanssamme."
23. He asettivat ehdolle kaksi, Joosefin, jota
sanottiin Barsabbaaksi ja myös Justukseksi, sekä Mattiaksen.
24. Ja he rukoilivat sanoen: "Herra, sinä
joka tunnet kaikkien sydämet, osoita, kumman näistä kahdesta olet valinnut
25. ottamaan vastaan tämän palvelutehtävän ja apostolinviran, josta Juudas luopui
mennäkseen omaan paikkaansa."
26. Sitten he heittivät heistä arpaa. Arpa
lankesi Mattiakselle, ja hänet luettiin niiden
yhdentoista lisäksi apostolien joukkoon.

9. Kun Jeesus oli tämän sanonut, hänet
otettiin ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei
hänet pois heidän näkyvistään.
10. Ja kun he hänen etääntyessään yhä
katselivat taivaalle, heidän luonaan seisoi
yhtäkkiä kaksi miestä yllään valkoiset
vaatteet.
11. Nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä
te seisotte katselemassa taivaalle? Tämä
Jeesus, joka otettiin luotanne taivaaseen,
tulee takaisin samalla tavoin kuin te näitte
hänen taivaaseen menevän."
12. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatinmatkan päässä.
13. Sinne tultuaan he menivät siihen yläkerran huoneeseen, jossa heidän oli tapana
kokoontua: niin Pietari kuin myös Johannes
ja Jaakob, Andreas, Filippos, Tuomas,
Bartolomeus, Matteus ja Jaakob Alfeuksen
poika, Simon Kiivailija ja Juudas Jaakobin
poika.
14. He kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa yhdessä naisten kanssa sekä
Jeesuksen äidin, Marian ja Jeesuksen veljien kanssa.
15. Niinä päivinä, kun väkeä oli koolla noin
satakaksikymmentä henkeä, Pietari nousi
veljien keskellä ja sanoi:
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Miksi on hyvä, että meidän ei tarvitse tietää kaikkea?
Oletko sinä utelias? Tiedonhalu ja uteliaisuus on luomisessa sinuun asetettu hyvä
ominaisuus, joka auttaa sinua monessa asiassa. Miksi Jeesus kuitenkin sanoo, ettei
meidän tarvitse tietää kaikkea?
Ehkä tärkein syy on se, että haluun tietää kaikki niin kuin Jumala sisältyy ihmisen
syvin ylpeys. Jeesus opetti lapsen kaltaisuutta. Sen erityisen tärkeä piirre on, se
että lapsi hyväksyy aidosti sen, ettei hän tiedä eikä ymmärrä, mutta isä ja äiti kyllä
tietävät. Meille on lopulta suuri helpotus, kun tunnustamme oman tietämättömyytemme ja saman aikaisesti saamme katsella sitä taivaallista Isää, joka tietää kaiken.
Usko on jättäytymistä Herran varaan. Meillä ei ole vastauksia jokaiseen kysymykseen eikä tarvitse ollakaan.
Ennen ja jälkeen helluntain
Apostolien teot liittyy saumattomasti Luukkaan evankeliumin kertomukseen. Sen
alussa näemme viimeisen välähdyksen opetuslapsista ennen helluntaita ja viimeisen kuvauksen Jeesuksesta "lihan mukaan" käyttääksemme Paavalin ilmaisua. (6–
11) Opetuslapset olivat saaneet kolmen ja puolen vuoden koulutuksen. He olivat
nähneet Jeesuksen ristin ja kohdanneet Ylösnousseen. Se ei kuitenkaan riittänyt.
Heidän tarvitsi päästä osalliseksi Pyhän Hengen vuodattamisesta.
Ennen helluntaita ja sen jälkeen näemme saman Pietarin ja kuitenkin hän oli ratkaisevasti muuttunut. Kaikki palavuus, innostus ja toimintatarmo olivat entisellään helluntain jälkeenkin. Persoonallisuus ei ollut muuttunut, mutta kuitenkin hänestä oli
tullut aivan uusi mies. Taivaallinen kaste ei tuhonnut luonnollista, vaan vuodatti siihen yliluonnollisen. Pyhä Henki muutti luonnollisen Herralle sopivaksi välikappaleeksi.
Kolmen vuoden koulutuksen vaikutus
Millaisia sitten opetuslapset olivat ennen helluntaita mutta jo Ylösnousseen kohdattuaan? Mitä Jeesus oli saanut heissä aikaan "kaikella, mitä hän oli alkanut tehdä ja
opettaa" (1) kolmen ja puolen vuoden aikana?
Luottamus Jeesukseen (6)
Ensinnäkin heillä oli syvä luottamus Jeesukseen. Heidän kysymyksensä kuului:
"Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen?"
(6)
Niin ahtaaksi kuin kysymys osoittikin heidän kykynsä nähdä asioita – se kertoo kuitenkin, että Jeesus oli heille Kuningas. Herran oli saattava valtakuntansa päätökseen. Sen perusteella, mitä he tunsivat ja tiesivät Jeesuksesta, he odottivat Jumalan tahdon täydellistä toteutumista maan päällä niin kuin taivaassakin. Sitä mekin
saamme odottaa.
Keskinäinen luottamus (14)
Toiseksi opetuslapsilla oli luottamus toisiinsa. "He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin Marian ja
Jeesuksen veljien kanssa." (14)
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Toiminnan mies Pietari ja uneksija Johannes olivat nyt käsi kädessä, hienovarainen
Jaakob ja utelias Andreas yhdessä, lujauskoinen Filippus ja epäilijä Tuomas rinta
rinnan. Vilpitön Jumalan palvelija Natanael ja entinen rahanahne tullimies Matteus
rukoilivat yhdessä. Risti ja ylösnousemus olivat liittäneet heidät yhteen ja kaatanut
luonne-erojen synnyttämät raja-aidat.
Usko Raamattuun (16–22)
Kolmanneksi heillä oli täysi luottamus Raamatun sanaan. Jeesus oli avannut heidän
silmänsä ymmärtämään Vanhan liiton kirjoitukset. Arvioidessaan tilannetta ja päätöksenteossaan he lähtivät liikkeelle Vanhan testamentin kirjoituksista. Juudas Iskariotin kohtaloa ja seuraajakysymystä he alkoivat käsitellä Raamattu-uskostaan käsin. Pietari sovelsi Juudakseen Psalmien lainauksia:
"Jo Psalmien kirjassa sanotaan: 'Jääköön hänen asuinsijansa autioksi, älköön siinä
kukaan asuko', ja: 'Ottakoon toinen hänen kaitsijantehtävänsä'." (20).
Ratkaisevat puutteet
Toisaalta opetuslapsilla oli vielä puutteita, joihin vain Jumalalla oli vastaus. Ilman
Pyhää Henkeä he eivät olisi voineet päästä sen pitemmälle eikä heistä olisi ollut lähetyskäskyn täyttäjiksi.
Ymmärtämättömyys
He eivät vielä kyenneet ymmärtämään Jeesuksen päämäärää, eivätkä sitä tehtävää, johon heidät oli kutsuttu. Jeesus sanoi: "Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut." (7) Hän ei nuhdellut heitä siitä,
että he uskoivat hänen rakentavan Israelille valtakunnan. Jeesus on totisesti niin tekevä. Hän nuhteli heitä väärästä uteliaisuudesta aikoihin ja määrähetkiin.
Mitä ilmaisu ”palautat ennalleen Israelin valtakunnan” mahtaa tarkoittaa? Sitä on tulkittu monella tavalla. Vanhan testamentin profetiat ja Jeesuksen opetus omasta paluustaan oli opetuslasten mielissä. Pelastettujen lauma on uskovaan Israeliin oksastettujen valtakunta. Herran omina mekin saamme kerran olla Israelin ennalleen palautetussa valtakunnassa. Se on Kristuksen hallitsema Jumalan läsnäolon kuningaskunta.
Voimattomuus (8)
Opetuslapsilla ei liioin ollut kykyä eikä voimaa toteuttaa todistustehtäväänsä. Heidät
oli kutsuttu todistajiksi, mutta he pysyivätkin yläsalissa iloiten hengellisestä yhteydestään. Vasta helluntain jälkeen he saivat voiman todistaa Herrasta. "Mutta te
saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka." (8).
Jeesus muistuttaa tässä jälleen omiensa tehtävästä julistaa evankeliumi kaikille luoduille. Samalla hän osoittaa, että inhimillisesti katsoen mahdoton tehtävä tullaan
suorittamaan Pyhän Hengen voimassa. Se on olemukseltaan todistusta Jeesuksesta. ”Jeesuksen kehumista” niin kuin eräs lähettitoverini asian ilmaisi. Edelleen on
syytä huomata, että tehtävän anto ei ollut: Ensin Jerusalemissa, sitten Juudeassa,
sen jälkeen Samariassa ja sen jälkeen kaikkialla maailmassa. Jeesus tarkoitti, että
seurakunnan tuli suorittaa tehtävä samanaikaisesti sekä Jerusalemissa että maan
äärissä. Seurakunnan lähetysvastuu ulottuu kaikkialle maailmaan, vaikka me nyt
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sattuisimme olemaan Espoossa. Seurakunnan esirukous ulottuu aivan kaikkialle,
vaikka nyt todistaisimmekin lähipiirissämme.
Millaista voimaa?
Minkä laatuista helluntaina saatu voima on? Paavali korostaa, ettei evankeliumin julistus ole sanoissa vaan voimassa. Toisaalta hän kertoo, miten Jumalan voima tulee
näkyviin heikkoudessa. Seuraava luku kertoo, miten Pyhän Hengen voima alkoi vaikuttaa. Se ei ollut ”hengellisten muskelien” osoittamista, vaan vakuuttuneisuuden
voimaa, varmuutta siitä, että ihmisen heikkoudesta huolimatta Jeesuksen Henki toimi heidän kauttaan.
Pyhän Hengen voima ei ole meidän omaa voimaamme, eikä se ole meidän vapaasti
käytettävissämme. Vai silloin, kun me olemme Pyhän Hengen käytettävissä, Hänen
voimansa pääsee vaikuttamaan. Mutta silloinkin se on vain Hänen voimaansa. Kun
Pietari ojensi oikean kätensä nostaakseen ramman miehen kävelemään, hänen
vasen kätensä oli Jeesuksen kädessä. Pietari ei parantanut, vaan Herra Jeesus
hönen kauttaan. Siksi on vapauttavaa nähdä, miten omassa suurimmassa
heikkoudessammekin Pyhän Hengen voima voi vaikuttaa.
Jos Jumalan lakia verrataan rautatiehen, joka johtaa oikeaan. Uskova on kuin
sähköjuna, jonka tehtävä on kulkea raiteita myöten. Mutta ilman sähköä, juna ei
liikahdakaan eteenpäin. Pyhä Henki on voima, joka kuljettaa Herran omia, mutta ei
kuin persoonaton sähkö vaan elävässä henkilösuhteessa Herraan ja Vapahtajaan.
Väärä päätöksentekotapa (20–26)
He eivät myöskään kyenneet järjestäytymään oikein. Vaikka tulkintani on kiistanalainen, olen sitä mieltä, että Mattiaan valinta apostoliksi oli väärä. (Koska Apostolien
teot itse ei kritisoi valintatapaa, tulkintani voi olla väärä!) He asettivat kohtuuttomat
vaatimukset apostolinviran edellytyksiksi. He vaativat, että apostolin olisi pitänyt
osallistua koko Jeesuksen toimintaan "siitä alkaen, kun Johannes Hänet kastoi" taivaaseen astumiseen asti. (22). Kuitenkin virkaan olisi riittänyt pelkkä Ylösnousseen
näkeminen, niin kuin Paavali myöhemmin osoitti (1. Kor. 15:8–9). Sitä paitsi he käyttivät valinnassa väärää menettelytapaa. Arvan käyttö kuului Vanhaan testamenttiin.
Jos he olisivat malttaneet odottaa Pyhän Hengen lahjan saamista arpaa ei olisi
enää tarvittu. Herra itse oli valinnut heidät ja Herra oli valitseva apostolikseen Paavalin. Valinta ei kuulunut heille.
Vaihtoehtoisen tulkinnan mukaan apostoleja saattoi olla enemmän kuin 12 ja siksi
sekä Paavalin että Mattiaan valinta olisivat olleet oikeita. Tämä vaihtoehto on kuitenkin ristiriidassa sen kanssa, että Ilmestyskirjan mukaan (21:14) uuden Jerusalemin muureissa olevissa peruskivissä on nimenomaan kahdentoista apostolin nimet.
Taivaaseen astuminen (6–11)
Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus antoi viimeisen opetuksensa "lihan mukaan"
ja teki myös viimeisen tekonsa "lihan mukaan". Opetus sisälsi oikaisun, lupauksen
ja tehtävänannon.
Jeesuksen katoaminen (9)
Jeesuksen viimeinen teko lihassa oli hänen katoamisensa opetuslasten silmien
edestä. Ylös kohoaminen ja katoaminen ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että hän olisi
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mennyt pois heidän luotaan. Ruumiillisen läsnäolonsa puolesta hänet otettiin ”ylös”,
paikan ja ajan rajoittamattomiin. Jeesus katosi, mutta ei mennyt pois. Hän on kaikkialla ja joka päivä kanssamme tämän aikakauden päätökseen asti. Taivaan kirkkaudessakin Jeesus on yhä edelleen ylösnousemusruumiissaan. Ihminen Jeesus
on ihminen Jumalan kirkkauden valtakunnassakin. Samalla hän on myös kokonaan
Jumala herruudessaan. Hän on yhä tänäänkin Jumalan ilmoituksen keskus tässä
maailmassa ja maailmankaikkeudessa.
Ylimaallinen mutta läheinen taivas (10–11)
Taivas on ylimaallinen, mutta samalla se on lähellä. Jeesuksen katoamista ihmetelleet opetuslapset saivat todisteen siitä, kun heille ilmestyi kaksi miestä valkeissa
vaatteissa. Heidät mainitaan nimenomaan miehiksi (10), eikä enkeleiksi samaan tapaan kuin kirkastusvuorella ilmestyneet ihmiset Mooses ja Elia. Yksi oli kadonnut,
mutta vierelle ilmestyi kaksi. Ilmestymisellään he kertoivat, että vaikka Jeesusta ei
toistaiseksi enää näkynyt, hän oli lähellä. Sitten myös nämä kaksi miestä katosivat
yhtäkkiä.
Opetuslapset tiesivät nyt, että Jeesus voi ilmestyä jälleen heidän keskelleen milloin
tahansa. Siitä alkoi Jeesuksen paluun odotus. Jokainen Herran oma tarvitsee Jeesuksen paluun odotusta ja Pyhää Henkeä. Vain Jeesusta takaisin odottava Pyhällä
Hengellä täytetty seurakunta voi täyttää hänen antamansa tehtävän todistaa hänestä kaikkialla maailmassa.
Missä Jeesus on nyt?
Missä siis Jeesus on nyt? Kun lapset kysyvät sitä meiltä, vastaamme ja ihan oikein:
”Hän on meidän sydämessämme ja meidän keskellämme.” Toisaalta sanomme heille, että Jeesus on taivaassa Isän luona.
Lutherin ja Zwinglin kiista: Onko ruumiillisesti nyt läsnä vai ”vain” Pyhässä Hengessä läsnä? Luther: ”Jeesuksen inhimillistä ja jumalallista luontoa ei voi erottaa, Hän
on koko persoonassaan läsnä siis sekä ylösnousemusruumiissaan että jumalallisuudessaan.” Zwingli: ”Hän on Isän luona kirkkaudessaan taivaassa ja vain Pyhässä Hengessä eli jumalallisen luonteensa puolesta läsnä kanssamme.” Lähetyskäskyssä Jeesus kyllä julisti olevansa omiensa kanssa joka hetki maailmanajan päättymiseen asti, siis nimenomaan myös täällä tänään keskellämme ja myös asumassa
sydämissämme.
Löytyisikö tähän kiistaan yksinkertainen vastaus: Se taivaallinen valtakunta, jonka
valtaistuimella Jeesus nyt tänään istuu odottaessaan sitä, kunnes hänen vihollisensa alistetaan hänen jalkojensa astinlaudaksi, onkin niin lähellä meitä, että hänen on
mahdollista istua myös omiensa sydämien valtaistuimella.
Mitä Jeesus meni tekemään astuessaan Isän oikealle puolelle?
On sanottu, että Heprealaiskirje on viides evankeliumi, koska neljä evankeliumia
kertoo, mitä hän teki ollessaan maan päällä ja Heprealaiskirje, mitä hän nyt tekee
odottaessaan Isän määräämää päivää, jona hän tulee takaisin maan päälle ”palauttamaan ennalleen Israelin valtakunnan”.
Heprealaiskirje kertoo, että ensi töikseen Isän luokse taivaan kirkkauteen saavuttuaan, Jeesus esitteli Isälle sen uhrin, jonka hän oli Golgatalla suorittanut ihmisten
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pelastamiseksi. Hän toi siis suurena ylimmäisenä pappina oman verensä uhrin Isän
hyväksyttäväksi. Isä otti sen vastaan täydellisenä sovituksena meidän synneistämme ja täydellisenä hyvityksenä oman kunniansa loukkaamisesta.
Sen jälkeen taivaassa suuren ylistysvirren pauhatessa käytiin neuvottelu Isän ja Pojan kanssa: ”Isä, sinä lupasit antaa minulle Pyhän Hengen vuodatettavaksi ihmiskunnan ylle sillä ehdolla, että suorittaisin maailman syntien sovittamisen. Nyt se on
tapahtunut ja ylistän sinua, että hyväksyit sen jo ylösnousemuksen aamuna ja nyt
otit sen vastaan. Nyt sinun tehtäväsi on lunastaa lupaus siitä, että saan vuodattaa
Pyhän Henkesi ihmiskunnan ylle ja että sinun tulesi pääsee syttymään oman
seurakuntasi keskellä.” Isä vastasi: ”En voinut Henkeäni vuodattaa muuta kuin
sovitetuille ihmisille. Nyt olet sen tehnyt. Saat vuodattaa Henkeni heille.”
Niin Herra vuodatti helluntaina Pyhän Hengen seurakuntansa ylle: ”Koska hänet siis
on korotettu Jumalan oikealle puolelle ja hän on saanut Isältä lupauksen Pyhästä
Hengestä, hän on vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette.” (2:33)
Opillinen ekskursio: Golgatalla tapahtunut maailman syntien sovitus oli ehto Pyhän
Hengen vuodattamiselle. Ajallisesti siis sovitus ensin ja Pyhä Henki sitten. Vastaavasti ihmisen pelastuksessa vanhurskauttaminen eli se, että Jeesuksen elämä ja
kuolema luetaan ihmisen omaisuudeksi käy Pyhän Hengen saamisen edellä. Ajallisesti vanhurskauttaminen ja uudestisyntyminen (Pyhän Hengen saaminen) tapahtuvat samalla hetkellä, mutta loogisesti vanhurskauttamien edeltää uudestisyntymistä.
Koko pelastus on kokonaan Jumalan suurta lahjaa, niin kuin Joonas edellisessä
saarnassaan korosti.
Suuri esirukoilija armoistuimella
Luukkaan evankeliumi kertoo, että noustessaan ylös ja astuessaan taivaaseen
Jeesus teki sen siunaamalla omiaan.
Heprealaiskirje osoittaa, että Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen Jeesus toimii
Isän oikealla puolella meidän Puolustajanamme, puolestapuhujanamme,
esirukoilijanamme. Isän valtaistuin ei ole enää Herran omille pelottava tuomioistuin
vaan ihana armoistuin, josta sanotaan näin:
”Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme
laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan.” (Hepr. 4:15-16) (Nakagawa)
Historian päätökseen johtava Kuningasta
Edelleen jos etenemme Ilmestyskirjaan, näemme, että Jeesus on Isän oikealla puolella johtamassa ihmiskunnan ja koko kosmoksen historiaa kohti suurta ja ihmeellistä päätöstä kohti. Hänellä on kaikki valta sekä taivaassa että maan päällä, vaikka
emme sitä vielä täysin kykene havaitsemaan. Hän tulee pian takaisin toimittamaan
omilleen oikeuden ja keräämään heidät suureen hääjuhlaansa.
Hänen paluustaan opetuslapsille ilmestyneet enkelit kertovat, että se tapahtuu samalla tavalla kuin hänen taivaaseen astumisensakin. Mielenkiintoinen yksityiskohta
on se, että pilvi vei Jeesuksen mukanaan. Kysymys ei varmaankaan ollut mistä ta6

hansa poutapilvestä, jonka taakse Jeesus olisi hävinnyt. Kysymys oli varmaan samasta pilvestä, joka ilmestyi Israelin kansalle erämaavaelluksella ja temppelissä. Se
oli myös varmaan se pilvi, jonka keskeltä opetuslapset kirkastusvuorella kuulivat
Isän puhuvan ja jonka läsnäolossa he joutuivat kauhun valtaan. Paavali kuvaa Jeesuksen paluuta näin:
”Itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka
olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin saamme aina olla Herran kanssa.” (1. Tess.
4:16-17)
Pieni esimerkki Pyhän Hengen vaikutuksesta: Kyoozoo Iwai Filippiineillä
Heti sinä päivänä, jona sota alkoi siirryimme Taipeista Taiwanin eteläosaan ja sieltä nousimme maihin Filippiineille Lingayenin lahdesta. Tehtävämme oli korjata täysin hajotettu rautatie Lingayenista Manilaan. Osa suoritti korjausta Lingayeneta lähtien Manillaan päin, mutta
pääjoukko ajoi autoilla Manillaan ja alkoi korjauksen Manilasta Lingayenin suuntaan. Minä
oleskelin enimmäkseen Manilassa johtamassa korjausta ja liikennettä, mutta Jumalan armosta pääsin sunnuntaisin osallistumaan filippiiniläisen kirkon jumalanpalveluksiin. Koska en
osaa englantia enkä Filippiinin-kieltä, en ymmärtänyt saarnasta sanaakaan. Mutta etsien
Raamatustani lainatut kohdat vietin siunatun jumalanpalveluksen suuren seurakunnan keskellä. Mutta ihmetyksekseni valta osa seurakuntalaisista tuli kirkkoon ilman Raamattua tai
virsikirjaa. He eivät näyttäneet tietävän kuinka tärkeätä on seistä tukevasti Jumalan sanan
perustuksella. Joka kerta osallistuessani jumalanpalveluksiin asia tuntui minusta surulliselta
ja halusin tehdä sille jotakin, sillä halusin välittää heille, miten suuri ilo on saada elää Jumalan sanan varassa. Eräänä päivänä japanilaisen pastorin välityksellä sain pyynnön saarnata
kirkossa. Tuolloin koko Filippiineillä oli vain yksi japanilainen pastori Nakajima.
Minä puhuisin japaniksi, pastori Nakajima tulkitsisi sen englanniksi ja sen pastori Baniya
sitten Filippiinin-kielelle. Pyhän Hengen johdatuksesta tulin siihen tulokseen, että kolminkertainen tulkinta ei onnistuisi ja ilmoitin heti, että tulisin puhumaan Filippiinin-kielellä. Syy
oli se, että olin puhunut pienen tervehdyksen kolmikielisesti tulkittuna ja tajusin, että tärkeän
Jumalan sanan saaminen perille sillä tavalla olisi äärimmäisen vaikeaa.
Pastori Baniya hämmästyi. Niinpä tietenkin. Minä aloin Filippiinin-kielen harjoittelun. Kaksikymmentä kertaa sain oppitunnin pastori Baniyalta, mutta en vielä ymmärtänyt edes tervehdyssanoja.
”He täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä
Henki antoi heille puhuttavaksi.” (Ap.t. 2:4)
Se Jumala, joka antoi helluntaina opetuslapsille kyvyn puhua vierailla kielillä, on yhä elävä.
Se Herra, joka oli antanut minun tehtäväkseni kehottaa seurakuntaa seisomaan Jumalan sanan perustuksella, ei voisi olla antamatta minulle myös sanoja tehtävän suorittamiseksi. Siitä
vakuuttuneena päädyin käyttämään vain yhtä kieltä. Sitten valmistin puheen niin hyvin kuin
osasin.
Jotta kaikki voisivat lukea Raamattua, otin yhteyttä sotilashallintoon ja hankin jokaiselle Filippiinin-kielisen Raamatun. Sovittuna sunnuntaina saarnasin käyttäen enimmäkseen Filippiinin-kielisiä todistuksiani. Tajusin erittäin hyvin, että koko seurakunta imi ja ymmärsi kuulemansa. Varaamani Raamatut myytiin jumalanpalveluksen jälkeen viimeistä myöten. Sitten
he lupasivat lukea Raamattua päivittäin, uskoa sen lupauksiin ja vaeltaa Sanan mukaan.
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Jumalanpalveluksen jälkeen pastori Baniya antoi arvosanan saarnastani. Sisältö oli täysi 10
ja Filippiinin-kieli 9½.
”Tämä on se rohkea luottamus, joka meillä on häneen: jos me anomme jotakin hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä.” (1. Joh. 5:14)
Päivänä, jona saarnasin, olin jo saanut siirtomääräyksen takaisin Pohjois-Kiinaan.
Entä sinä?
Oletko sinä saanut jo Pyhän Hengen elämän sydämeesi? Hänessä löydät elämääsi
päämäärän ja tehtävän. Saat myös voiman sen toteuttamiseen. Entä mitä sinä odotat elämässäsi? Jos odotuksesi suuntautuu Jeesukseen, jopa tulee tänne takaisin,
et tule lopullisesti pettymään.
Jos olet jo Herran oma, niin muista, että Pyhä Henki todistaa sinun kauttasi Jeesuksesta. Saat kaikki tulevaisuuteen liittyvät asiat jättää hänelle. Isä osaa ajoittaa myös
kaiken sinunkin elämässäsi. Hän rakastaa sinua ja haluaa käyttää sinua. Sinulla on
suuri esirukoilija taivaassa. Saat suunnata mielesi häneen.
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