
Pelastuksen päivä
Ap.t. 2:14-21

14. Silloin Pietari astui esiin niiden yhden-
toista kanssa, korotti äänensä ja puhui heil-
le: "Juutalaiset miehet ja te kaikki, jotka 
asutte Jerusalemissa! Tulkoon tämä teille 
tiettäväksi, kuulkaa mitä sanon: 
15. Eivät nämä ole juovuksissa, niin kuin te 
luulette, onhan nyt vasta päivän kolmas 
tunti, 
16. vaan tämä on sitä, mistä on puhuttu 
profeetta Jooelin kautta: 
17.     'Viimeisinä päivinä on tapahtuva, sa-
noo Jumala, että minä vuodatan Henkeni 
kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyt-

tärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät
näkyjä ja vanhuksenne uneksivat unia. 
18.     Myös palvelijoitteni ja palvelijattarieni 
päälle minä niinä päivinä vuodatan Henke-
ni, ja he profetoivat. 
19.     Minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä 
taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, 
verta, tulta ja savupatsaita. 
20.     Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu 
vereksi, ennen kuin tulee Herran päivä, 
suuri ja loistava. 
21.     Ja on tapahtuva, että jokainen, joka 
huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.' 

Miksi saarna?
Miksi jumalanpalveluksemme keskuksessa on saarna? Millä tavalla sinä kuuntelet
saarnoja?  Mistä  voimme  päätellä,  että  saarnassa  vaikuttaa  Pyhä  Henki?  Miten
saarna eroaa tavallisesta Raamatun opetuksesta? Millaista on profeetallinen saar-
na? Millainen vastuu on saarnan kuulijoilla? 

Näitä kysymyksiä jokaisen saarnaajan täytyy pohtia. Myös meillä muilla on aihetta
miettiä omaa rooliamme sanan kuulossa. 

Helluntaisaarna
Pietarin helluntaisaarna niin kuin muutkin Apostolien teoissa tallennetut saarnat ovat
Jumalan muuttumatonta ilmoitusta siitä, millainen on Pyhässä Hengessä julistettu
saarna, millainen sen sisältö ja esitystapa. Helluntaisaarna on myös esimerkki siitä,
millaiset seuraukset Pyhä Henki voi sanan saarnalle antaa. Luomme ensin yleisku-
van saarnasta ja tarkastelemme jatkossa yksityiskohtia.

Ulkoinen esitystapa (14)
"Pietari astui esiin, ja muut yksitoista hänen kanssaan. Hän alkoi puhua kuuluvalla
äänellä." (14) 
Saarna seisaaltaan oli  uutta. Rabbit olivat opettaneet istualtaan. Mutta kristillinen
saarna tapahtuu seisaalta, koska julistaja kuuluttaa hyvää uutista kuin airut. 

Pietari julisti yhdentoista muun opetuslapsen muodostaessa "saarnaryhmän". Kris-
tillinen julistus on yhteistä sanaa. Pelastettujen yhteisö, seurakunta, muodostaa sen
kaikupohjan.

"Pietari korotti äänensä." Julistuksen tulee tapahtua niin kuuluvalla ja selkeällä ää-
nellä, että ihmisten on helppo kuulla ja ymmärtää se. 

Pietari kohdisti sanansa kuulijoilleen. Hänen julistuksensa ei ollut vain puhetta  ih-
misten edessä, niin kuin valitettavan usein tänä päivänä, vaan puhetta heille. Se oli
kuin painimista kuulijoiden kanssa. Pietari pyrki selkään tavoitteeseen. Hän halusi
synnyttää kuulijoissaan uskon kuuliaisuuden Herralle.  Kovin usein tämän päivän
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hengellinen puhe ei ole muuta kuin tunnelmien luomista ilman, että pyrittäisiin mi-
hinkään todellisen muutoksen aikaansaamiseen kuulijoiden sydämissä ja elämässä.

Henkinen esitystapa (15)
Pietari pyrki vastaamaan kuulijoiden kysymyksiin. Hän ei torjunut heidän kriittisiä-
kään huomautuksiaan ja  vastaväitteitään. Kun Pyhän Hengen saaneita  syytettiin
juopumisesta, hän osoitti juutalaiselta taustalta mahdottomaksi, että aamu–uhrin ai-
kaan kukaan voisi  olla  humalassa.  Kristillisen saarna lähtee siitä,  että  kuulijoille
myönnetään oikeus tehdä kysymyksiä ja halutaan vastata niihin.
Pietarin saarna alkoi ihmisten kyselystä. Hän vastasi siihen saarnallaan. Se taas
herätti kuulijoissa synnintunnon ja uuden kyselyn. Pietari vastasi siihen parannuske-
hotuksella. Alkuseurakunnan saarnat eivät siis olleet yksinpuhelua vaan kommuni-
kointia kuulijoiden kanssa Pyhän Hengen johdatuksessa ja voimassa. Pietari ei voi-
nut myöskään saarnaansa valmistaa etukäteen. Mutta voidakseen saarnata hänen
täytyi tuntea Raamattu ja evankeliumien tapahtumat ja niiden merkitys. Hän eli niis-
tä ja siksi saattoi ilman valmistelua vastata kysyjille. Tänään kun valmistamme saar-
noja, tavoitteemme on sama kuin Pietarilla, vastata kuulijoiden kysymyksiin ja viedä
heidät kohtaamaan Jeesus parannuksessa ja uskossa ja auttamaan heitä edelleen
kasvamaan Jeesuksen tuntemisessa.  

Tutusta liikkeelle (16–20)
Pietari lähti tutusta liikkeelle  Hän selitti  kuulijoilleen, mistä tapahtuneessa Pyhän
Hengen vuodattamisessa oli kysymys. Hän lähti liikkeelle siitä, mitä he jo tiesivät
Vanhan testamentin lupausten perusteella. Tutusta käsin hän johti heidät uuteen. 

Tapahtui evankeliumin julistus sitten missä maailmankolkassa tahansa ja millaisen
kulttuurin keskellä tahansa, saarna on aloitettava siitä, mikä on kuulijoille ennestään
tuttua. Sielläkin, missä Raamattua ei tunneta, Jumala on yleisen ilmoituksen, luon-
non, omantunnon ja ihmiskohtaloiden kautta valmistanut liittymäkohdan evankeliu-
min saarnalle. Tästä lähtökohdasta kuulijat johdetaan Kristuksen luo.

Juutalaisille puhuessaan Pietari ja Paavali lähtivät tietenkin liikkeelle Vanhan testa-
mentin sanasta. Mutta Ateenassa Paavali lähti liikkeelle kaupungin uskonnollisuu-
desta ja viittasi kreikkalaisiin runoilijoihin. Japanissa lähdemme usein liikkeelle kol-
mesta kaikille ihmisille yhteisestä kysymyksestä:
- Mikä on elämäsi tarkoitus ja päämäärä?
- Miten ihminen voi selvitä syyllisyyden taakasta?
- Mitä kuolemassa tapahtuu?

Pietarin saarna oli johdonmukaista ja järjestelmällistä totuuden julistusta. Hän johti
kuulijansa suureen keskukseen ja  tähtäyspisteeseen,  kun hän korotti  Jeesuksen
Herraksi ja Kristukseksi. "Tästä siis saa koko Israelin kansa olla varma: Jumala on
tehnyt Jeesuksen Herraksi ja Messiaaksi (Kristukseksi) – tämän Jeesuksen, jonka
te ristiinnaulitsitte." (36)

Hengellinen esitystapa
Saarnan hengellinen esitystapa on meille kaikkein tärkein. Pietari on kuuliainen Py-
hälle Hengelle. Kun Herra oli valmistanut tilaisuuden julistaa, hän tarttui vitkastele-
matta  kokoontuneiden  ihmisten  hämmennykseen,  kyselyyn  ja  arvosteluun.  Hän
julisti Pyhän Hengen antamaa sanomaa. 
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Saarnasta kaikui syvä vakuuttuneisuus. Siinä ei viljelty sanoja kuten "kaiken toden-
näköisyyden mukaan" tai "meidän on syytä olettaa".

Pietari  osoitti  saarnallaan suurta rohkeutta.  Kokoontuneen kansan ihmettelevä ja
kriittinen kysely ei suinkaan ollut tilanteen koko kuva. Runsasta kuukautta aikaisem-
min Jeesuksen ristille toimittaneet kansan johtajat olivat tehneet lujan päätöksen,
että nasaretilainen harha oli kitkettävä kansasta tarvittaessa vaikka voimakeinoin.
Pietarin rohkeus nousi Pyhän Hengen synnyttämästä varmuudesta.  "Me olemme
kaiken tämän todistajat – samoin Pyhä Henki" (5:38), kuului hänen vastauksensa
noille  johtajille  vähän  myöhemmin.  Ihmisten  painostuksen  ja  vainonkin  keskellä
Pyhä Henki synnyttää kuuliaisuuden Herraa kohtaan.

Saarnasta uhkui voiton sävel. Se ilmeni sitten myös siinä joukossa, joka uskoi saar-
nan kautta Jeesukseen. Mutta voitollinen mieli oli jo itse saarnaajassa. Pyhän Hen-
gen tuli oli muuttanut pelokkaat opetuslapset profeetoiksi, apostoleiksi ja uuden ai-
kakauden evankelistoiksi.

Saarnan sisältö
Pietari lähti liikkeelle Vanhan testamentin kirkkaimmasta Pyhää Henkeä koskevasta
profetiasta Joelin kirjassa. Hän ei tyytynyt lainaamaan vain sellaista, joka heidän
nähtensä oli toteutunut, vaan myös sen osan profetiaa, joka koski Jeesuksen toista
tulemista. Hän teki niin siksi, että helluntaista alkoi aikakausi, joka väistämättä joh-
taisi Herran toiseen tulemiseen maan päälle.

Pietari jatkoi julistamalla Kristusta. Julistus sisälsi seuraavat pääkohdat: 
– Jeesus oli kuulijoiden tuntema mies Nasaretista.(22)
– Jeesuksen toiminta osoitti hänen ihmisyytensä täydellisyyden.
– Kuulijat olivat vastuussa Jeesuksen kuolemasta. (23)
– Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. (24,32)
– Jeesus korotettiin taivaaseen ja hän sai Pyhän Hengen lupauksen. (33)
– Jeesus toimi Pyhän Hengen vuodatuksessa. (33)

Välittömät ja pysyvät vaikutukset 
Saarna synnytti välittömiä ja pysyviä seurauksia (37). Kuulijat saivat piston omiin-
tuntoihinsa. He alkoivat kysellä pelastustietä. Pietari antoi heille lisäopetusta ja pa-
rannuskehotuksen. Heistä moni oli kuuliainen sanalle ja pääsi pelastuksesta osalli-
seksi.

Saarnan pysyviä seurauksia olivat kristillisen kasteen ja ehtoollisen käyttöönotto,
uusi yhteys, uusi kokemusmaailma ja seurakunnan kasvu.

Kristillinen saarna
Tapahtui kristillinen julistus kirjallisessa tai  puhutussa muodossa, se on aina sen
kuuluttamista, mitä Jumala haluaa ihmisille puhuttavan. Saarnaajan tehtävä ei ole
kertoa ihmisille omia hienoja ajatuksiaan, vaan mitä Jumalalla on heille sanottavaa.
Saarnassa tulee kuulua ääni: "Näin sanoo Herra!" Saarnaaja käsittelee hengellistä
todellisuutta ja pyrkii synnyttämään ja ravitsemaan hengellistä elämää. Hän ei ala
sivuasioista vaan keskuksesta. Hän sanoo kuulijalleen: "Kruunaa Isän oikealla puo-
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lella istuva Kristus sydämesi kuninkaaksi. Anna hänen sydämestäsi käsin oikaista ja
muuttaa kaikki elämässäsi."

Voidakseen olla Kristuksen sanansaattaja saarnaajan täytyy henkilökohtaisesta ko-
kemuksesta tuntea se, mitä hän julistaa. Hänen tulee olla täynnä Pyhää Henkeä ja
viisautta. 

Profetia täyttyy (16)
Tuulen humauksen ja kieli–ihmeen vuoksi hämmästynyt, kyselevä ja kriittinen kan-
sanjoukko esitti kysymyksen: "Mitä tämä oikein on?" (12). Pietari tarttui tilaisuuteen
ja opasti heidät profeetta Joelin tuttuun ennustukseen, jonka täyttymys oli nyt alka-
nut: "Tämä on sitä, mikä profeetta Joelin suulla on ilmoitettu: – Viimeisinä päivinä,
sanoo Jumala, minä vuodatan Henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttä-
renne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. Näin teen:
palvelijoihini ja palvelijattariini minä vuodatan Henkeni niinä päivinä, ja he profetoi-
vat. Minä näytän ihmeitä ylhäällä taivaalla, merkkejä alhaalla maan päällä: verta,
tulta ja suitsevaa savua. Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa
Herran päivä, suuri ja häikäisevä. Mutta joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelas-
tuu." (16–21)

Kuka hallitsee (17–21)
Joelin  ennustus oli  annettu  historiallisessa tilanteessa,  missä Israelin  kansaa oli
kohdannut heinäsirkkavitsaus. Ahdistettu kansa ei kuitenkaan osannut asettaa Ju-
malan hallintavaltaa ja kokemaansa ahdistusta suhteeseen toisiinsa. Joelin ennus-
tuksen loppu viittaa Ilmestyskirjan kuvaamiin tapahtumiin. Ilmestyskirjan pääsano-
ma ei ole niissä hirvittävissä asioissa, jotka maata ja ihmiskuntaa lopun aikana koh-
taavat. Kirjan tehtävä on viedä lukijansa katsomaan, kuka hallitsee pyhällä valtais-
tuimellaan taivaassa, kun kaikki ennustettu toteutuu. 

Pietari muistutti kuulijoilleen, että Jumala harjoitti hallintavaltaansa. Jumalan suunni-
telmaan kuului se, minkä he sillä hetkellä näkivät ja kokivat. Joelin profetia oli kut-
sua kansalle nöyrtymään parannukseen synneistään. Jumalan tuomio tulee, mutta
"jokainen Herran nimeä avuksi huutava" saa hänen armonsa ja pelastuu.

Jumalan suunnitelma
Heinäsirkkavitsauksesta Joel kohotettiin ikään kuin korkeammalle tasolle. Hänelle
näytettiin Jumalan suunnitelma, joka ulottui kauas tulevaisuuteen. Hän näki Pyhän
Hengen armotalouskauden alun ja koko sen keston aina päätökseen asti. Jumala
oli  vuodattava Henkensä.  Pyhä Henki  ei  laskeutuisi  ainoastaan Israelin  kansan,
vaan myös kaiken lihan päälle.

Pyhän Hengen aikakausi
Pyhän Hengen vuodattamisesta alkavaa uutta aikakautta nimitetään ”viimeisiksi päi-
viksi”. Lopun aika alkoi siis ensimmäisestä helluntaista ja jatkuu yhä nyt aina siihen
asti, kuin Jeesus saapuu. Aikakauden tuntomerkkejä ovat profetointi, ennustukset ja
näyt. Nämä Pyhän Hengen armolahjat eivät rajoitu papilliseen virkaan. Sukupuo-
leen, yhteiskunnalliseen asemaan, koulutukseen ja ikään katsomatta kaikille vuoda-
tettiin profetian, ennustuksen ja näkyjen Pyhä Henki. Pyhä Henki korvaisi Aaronin
pappeuden yleisen, eli yhteisen pappeuden uudella järjestyksellä. Jokainen Herran
oma saa levittää profeetallista sanaa. 
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Uusi aikakausi on ennen kaikkea pelastuksen aikakausi: "Ja on tapahtuva, että jo-
kainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu." (21)

Joel sai nähdä, miten Pyhän Hengen aikakausi tulee päättymään koko luomakuntaa
mullistaviin  suuriin  ihmeisiin  ja  merkkeihin.  Hän  sai  nähdä  kauden  päätöksessä
myös Israelin kansakunnan lopullisen pelastumisen.

Joelin profetia osoittaa, että  helluntaipäivä on koko  aikakausi,  joka alkoi Hengen
vuodatuksesta ja jatkuu Jeesuksen toiseen tulemiseen asti.  Helluntaipäivä jatkuu
yhä nytkin. Mutta "armon päivä" etenee, ilta lähestyy. Mikä hetki nyt on? Pimeys ei
ole vielä tullut. 

Osa kokonaisuutta
Pyhän Hengen aikakausi, jota nyt elämme, on osa Jumalan suunnitelmaa, mutta ei
koko suunnitelma. Se on olennainen osa kokonaisuutta. Jumala ei ole koskaan teh-
nyt mitään kokeita ihmiskunnalla. Hän kuljettaa sitä kohti lopullista ja suurta täytty-
mystä. Meidän ei tarvitse väärällä tavalla odottaa tämän nykyisen armon aikakau-
den päätöstä, pikemminkin sen päätöksestä alkavaa uutta ja lopullista täyteyttä. Tä-
nään ilmeiset merkit  kertovat nykyisen  aikakauden  päätöksen olevan lähellä. Nyt
tehtävämme on Pyhän Hengen voimassa julistaa profeetallista sanaa siitä, että Jee-
suksen nimeen uskova ihminen pelastuu.

Uuden ja vanhan vertailua
Pyhä Henki liittyy koko ihmiskunnan historiaan. Jo luomisen päivänä Jumalan Henki
liikkui vetten päällä. Vanhassa liitossa Pyhä Henki tuli, kosketti ja varusti ihmisiä ja
vetäytyi  heistä  myös pois.  Hän antoi  ihmisille  taitoa ilmestymismajan rakentami-
seen. Hän antoi profetiat ja ilmoituksensa sanan, ja auttoi kansan johtajia hallitse-
maan. 

Vanhan ja uuden taitteessa Pyhä Henki tuli ja valmisti neitsyen kohdussa Vapahta-
jalle ruumiin. Pyhässä Hengessä syntyi täydellinen Uhrikaritsa. Jeesuksen kärsimi-
nen Golgatan ristillä tapahtui myös iankaikkisen Hengen kautta.

Mutta nyt Pyhä Henki on vuodatettu kaiken lihan, koko ihmiskunnan päälle. Se ei
tietenkään tarkoita, että hän olisi saanut sijan jokaisen yksilön sydämessä. Hän ei
tule enää vierailijana joidenkin poikkeuksellisten ihmisten elämään, vaan hän ottaa
pysyvän ja iankaikkisen asunnon jokaisessa pelastuneessa. Sana tuli  lihaksi, sa-
maistui ja yhdistyi koko ihmiskuntaan. Nyt Pyhä Henki tulee juuri sen ihmiskunnan
päälle.

Pyhän Hengen toiminnan tarkoitus
Pyhä Henki tuli aivan tietyssä tarkoituksessa kaiken lihan päälle. Hän on ihmiskun-
nan yllä näyttääkseen sille todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Hän on ih-
miskunnassa se voima, joka rajoittaa pahan valtaa. Kun hänet otetaan ihmiskunnan
yltä pois, päättyy armon ja pelastuksen aikakausi.

Näyt ja unet (17)
Pyhän Hengen aikakauden tuntomerkkejä ovat näyt, unet ja profetia. Näkyjä näke-
vät valppaat katselijat. Näyt kuuluvat toimintatarmoisille nuorille (17). Unia näkevät
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nukkujat. Unet kuuluvat vanhoille, jotka lepäävät. Näyt ja unet avaavat Herran ja Va-
pahtajan todellisuutta. Herra vie liikkeelle toimintaan ja antaa myös iankaikkisen le-
von. Jokin aika sitten keskustelimme raamattupiirissä, millaisia unia Herran tänään
käyttää.  Muslimimaailman keskuudessa tapahtuvassa herätyksessä monet etsijät
ovat saaneet nähdä näkyjä, joiden kautta Pyhä Henki on johtanut heitä Jeesuksen
luo pelastukseen.

Profetia (18)
Profetia on suullista todistamista, joka kuuluu miehille ja naisille, orjille ja vapaille.
Pyhä Henki tuli polttamaan poroksi vanhat jaot ihmisten väliltä.

Meidän on syytä pelätä hiljaisuutta. Herra ei välttämättä tee kaikista suurkokouspu-
hujia. Mutta meillä on syytä olla huolissamme, ellemme voi puhua Herrastamme sil-
loin, kun tilaisuus siihen annetaan, sillä Pyhä Henki on profetian Henki. Meidän on
syytä olla huolissamme myös, kun näkyjä ja unia ei nähdä. Niitä ei ole, koska emme
ota vastaan, mitä Henki antaisi. Me rajoitamme Jumalan toimintaa. Kun Pyhä Henki
on kaiken lihan yllä, Hän odottaa työtoverikseen miestä, naista tai lasta. Jumala vie
meidät yhteyteensä, jotta veisimme Hänen sanomaansa ja kiiruhtaisimme Jumalan
valtakunnan tuloa.

Paavali selittää yksityiskohtaisesti profetian armolahjaa 1. Korinttilaiskirjeessä. Sen
ensisijainen tehtävä ei ole niinkään kertoa tulevista tapahtumista, vaikka toki Ilmes-
tyskirjassa voimme lukea sellaistakin profetiaa. Profetian tärkein tehtävä on kuiten-
kin soveltaa Jumalan sanaa ihmisiin, niin että heidän sydämensä tila paljastuu ja he
pääsevät kohtaamaan elävän Jumalan:

”Kielet eivät siis ole merkki uskoville vaan niille, jotka eivät usko. Profetoiminen taas
ei ole merkki niille, jotka eivät usko, vaan uskoville. Jos siis koko seurakunta ko-
koontuisi yhteen ja kaikki puhuisivat kielillä ja paikalle tulisi oppimattomia tai niitä,
jotka eivät usko, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Jos sen sijaan kaikki
profetoisivat ja joku, joka ei usko tai on oppimaton, tulisi sisään, niin kaikki paljastai-
sivat hänet ja lausuisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat
ilmi, ja niin hän kasvoilleen heittäytyen rukoilisi Jumalaa ja julistaisi: "Todellakin, Ju-
mala on teidän keskuudessanne." (1. Kor. 14:22-25) 

Pyhän Hengen täyttämän saarnan tulee olla profeetallista sanaa, niin että Jumalan
kirjoitettu sana sovelletaan kuulijoiden hengelliseen tilaan ja elämän tilanteeseen.
Profetia toimii myös usein johdatuksen ja rohkaisun välineenä niin kuin esimerkiksi
siinä tilanteessa, kun Paavali ja Barnabas lähetettiin lähetystyöhön: 

Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia: Barnabas ja Simeon, lisänimel-
tä Niger, kyreneläinen Lukios ja Menahem, joka oli neljännesruhtinas Herodeksen
kasvinkumppani, sekä Saulus. Heidän palvellessaan Herraa ja paastotessaan Pyhä
Henki sanoi: "Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen
heidät kutsunut." Silloin he paastosivat ja rukoilivat, ja he panivat kätensä heidän
päälleen ja antoivat heidän mennä. (Ap.t. 13:1-3)

Profetian armolahja ei rajoitu vain profeetalliseen sanan julistamiseen, vaan sitä tar-
vitaan myös sielunhoidossa. Se kuuluu yhtä lailla miehille kuin naisille, vaikka seu-
rakunnan paimenet ovatkin miehiä. 
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Profetia johdatuksessa
Muistan kun kipuilin Herran edessä, milloin saisimme palata Japaniin jatkamaan lä-
hetystyötä  siellä.  Olimme  lastemme  sairauksien  vuoksi  joutuneet  viettämään  jo
kymmenen vuotta Suomessa, vaikka sydän oli kaiken aikaa Japanin työssä. Huo-
kailin Herralle: ”Pääsemmekö lähtemään? Milloin se voisi tapahtua? Herra et ole ot-
tanut minulta pois kutsua siihen työhön? Herra, milloin?”

Olin pitämässä telttakokouksia Parkanossa. Aamulla kokoonnuimme Parkanon kirk-
koon rukoilemaan. Olimme polvillamme alttarikaiteen ympärillä. Eräs minulle tunte-
maton mies saapui hiukan myöhässä ja lähti  pois ennen rukouksen päättymistä.
Kesken kaiken hän lausui: ”Sinun kaipauksesi on kuultu. Odota vielä vähän!” Sillä
hetkellä jokin ravisti olkapäitäni, vaikka kukaan ei koskenut minuun.

Kuukautta  myöhemmin  olin  Ilmajoella  pitämässä  raamattuopetusta.  Kokouksen
päätyttyä luokseni käveli  ontuen minulle tuntematon mies vaimonsa tukemana ja
lausui: ”Sinun kaipauksesi on kuultu. Odota vielä vähän!” Kun ihmettelin, miten hän
saattoi tietää sen, mitä minulle oli sanottu aiemmin, hän totesi vain: ”Jumalan tapa-
na on kertoa asiat kahteen kertaan.”

Nämä profetiat,  jotka  eivät  sisältäneet  mitään  uutta  ilmoitusta  Raamatun  lisäksi
vaan auttoivat soveltamaan Sanaa elämäntilanteeseeni etsiessäni Jumalan johda-
tusta.

Pelastuksen päivä
Viimeisten päivien aikakauden tärkein tuntomerkki ei kuitenkaan ole se, että Pyhä
Henki antaa näkyjä, unia, profetioita eikä myöskään se, että sen lopulla maailma
joutuu kokemaan järkyttäviä ilmiöitä, ennen Jeesuksen paluuta. Pyhän Hengen ai-
kakauden syvin olemus on jakeen 21 tiivistyksessä:

Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. 

Se tarkoittaa sitä, että tänään sinun on mahdollista pelastua. Paavali tiivistää asian
näin:
Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin,
ettei se jää turhaksi. Sanoohan hän: "Sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pe-
lastuksen päivänä sinua auttanut." Nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä. (2.
Kor. 6:1-2)
Tänään sinunkin on mahdollista pelastua. Sinun ei tarvitse odotella huomiseen. Et
myöskään ole menettänyt jo mahdollisuuttasi. Tänään sinä voit pelastua sillä Pyhä
Henki, niin itse Herra Jeesus Kristus on keskellämme. Hän lupaa:
”Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä
tulen sisälle hänen luokseen ja aterioin hänen kanssaan ja hän minun kanssani.”
(Ilm. 3:20)

Riittää, että huudat häntä avuksesi. Hän ei ole kaukana, sinun ei tarvitse huutaa
edes ääneen. Hän on sydämesi ovella ja odottaa, että pyydät häntä astumaan elä-
määsi,  sydämeesi.  Hän tulee armahtajanasi,  sillä  hän on sovittanut  kaikki  sinun
syntisi ristin puulla, hän astuu sisälle likaiseen sydämeesi, antaa kaikki syntisi an-
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teeksi, puhdistaa sinut kaikesta vääryydestä, ottaa sinut omakseen ja pyytää saada
hallita sinun elämääsi tästä päivästä eteenpäin.

Paavali tiivistää asian näin:
Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi", nimittäin se uskon
sana, jota me julistamme. Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja us-
kot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut, sillä
sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.  Sanoo-
han Raamattu: "Ei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään." Ei tässä ole eroa
juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Hän on ri-
kas antaja kaikille, jotka huutavat häntä avuksi. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi
Herran nimeä, pelastuu. (Room. 10:8-13)
Pelastustie on äärimmäisen yksinkertainen. Riittää, että huudat avuksesi Herran ni-
meä. Silloin Herra itse tulee ja pelastaa sinut. 

Miksi pelastus hylätään?
Mutta miksi sitten niin moni hylkää pelastuskutsun?  Moni ihminen kuvittelee, ettei
hän  tarvitse  Jeesusta  elämäänsä.  Hän  kuvittelee  pärjäävänsä  itsekin,  koska  ei
suostu näkemään omaa tilaansa ja kohtaamaan kuoleman todellisuutta. 

Mutta on myös monia sellaisia, kuin ystäväni Japanista, joka kuultuaan pelastuk-
sentien olevan näin yksinkertaisen, ihmetteli voisiko se olla niin helppoa. Eli moni on
sitä mieltä, että hän ei voi pelkkänä lahjana ottaa pelastusta vastaan tekemättä mi-
tään itse sen hyväksi. Se kuvastaa tietenkin ihmisen pohjatonta luottamusta itseen-
sä, vaikka hän olisi syvässäkin hädässä. Ystäväni tajusi kuitenkin mahdottomuuden
pelastaa itseään, ja heittäytyi Herran armon varaan ja sai Herralta uuden elämän.

Tänään on pelastuksen päivä. Huuda siis Herraa avuksesi. Hän on Golgatan ristin
sovitustyöllä ja ylösnousemuksen voitolla valmistanut sinulle ilmaisen pelastuksen.
Hän maksoi kaiken sinun puolestasi. Pelastus on kokonaan lahja sinulle!

Esimerkki Englannista
Vuodesta 1875 asti Keswickissä Englannin keskiosassa on pidetty vuosittaisia tun-
nustuksenvälisiä suurkokouksia. Sittemmin niitä on pidetty monissa maissa mm Ja-
panissa. Viime vuosisadan alkupuolella oli eräs varsin vaatimaton muutaman kym-
menen jäsenen pienen maaseurakunnan pastori, joka ei ollut mikään erityinen pu-
huja,  mutta  halusi  uskollisesti  opettaa  pienelle  seurakunnalleen Jumalan sanaa.
Häntä pyydettiin pitämään noin 15 minuutin aamuhartaus suurkokouksessa. Hän ki-
puili asian kanssa edellisenä iltana ja pyysi, että joku muu pitäisi sen. Lopulta hän
kuitenkin suostui suurella arkuudella. Kun hän sitten aloitti puheensa, Pyhä Henki
laskeutui hänen päälleen ja puhe jatkui kuusi tuntia. Sen aikana tuhat ihmistä teki
parannuksen ja tuli uskoon. Kokouksen jälkeen pastori palasi seurakuntaansa, mis-
sä hänen työnsä jatkui yhtä vaatimattomana kuin sitä ennenkin. 

Tapahtuma kertoo sen, että Jumala voi erityisellä tavalla ottaa saarnan ja saarnaa-
jan käyttöönsä. Jumalan sanan saarna on se väline, jolla Herra johtaa ihmisiä pa-
rannukseen ja uskoon.
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Entä sinä?
 Sanotaan,  että  savolaisen puhuessa kuulijoilla  on vastuu.  Mutta  aivan toisessa
merkityksessä meillä kuulijoilla on vastuu, kun Jumalan sanaa saarnataan niin kuin
se on kirjoitettu eli  uskollisena Pyhän Hengen antamalle Raamatulle.  Miten sinä
vastaat, kun Herra lähestyy sinua ja tarjoaa juuri tänään ilmaiseksi pelastusta? Vas-
taatko sinä huutamalla Häntä avuksi vai selviätkö sinä yhä edelleen omillasi? Tä-
nään on pelastuksen päivä. 

Jos olet jo saanut pelastuksen lahjan osaksesi, Herra kutsuu sinuakin jälleen tä-
nään omaksi todistajakseen. Herran Henki  haluaa ottaa sinunkin suusi välikappa-
leekseen. Sinä saat kertoa muille, että tänään on pelastuksen päivä ja kehottaa ih-
misiä huutamaan avukseen Jeesuksen nimeä.
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