Tehkää parannus!
Ap.t. 3:11-26
11. Kun mies pysytteli Pietarin ja Johanneksen seurassa, koko kansanjoukko kiiruhti hämmästyksen vallassa heidän luokseen niin sanottuun Salomon pylväskäytävään.
12. Sen nähdessään Pietari alkoi puhua
kansalle: "Israelin miehet, miksi te tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä aivan
kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään?
13. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala,
meidän isiemme Jumala, on kirkastanut
palvelijansa Jeesuksen, jonka te kavalsitte ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun Pilatus
oli päättänyt vapauttaa hänet.
14. Te kielsitte Pyhän ja Vanhurskaan ja
pyysitte, että teille annettaisiin murhamies.
15. Elämän ruhtinaan te tapoitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista, ja me olemme
sen todistajia.
16. Uskomalla Jeesuksen nimeen on
tämä mies, jonka te näette ja tunnette, vahvistunut hänen nimensä kautta. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle
täyden terveyden kaikkien teidän nähtenne.
17. Ja nyt, veljet, minä tiedän, että te olette
toimineet tietämättömyyttänne, samoin
kuin teidän hallitusmiehennekin.
18. Mutta näin Jumala toteutti sen, minkä
hän oli ennalta ilmoittanut kaikkien pro-

feettojen suulla: hänen Voideltunsa piti
kärsiä.
19. Tehkää siis parannus ja kääntykää,
että teidän syntinne pyyhittäisiin pois
20. ja että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi teille ennalta
määrätyn Voidellun, Jeesuksen.
21. Taivaan oli määrä ottaa hänet luokseen
niihin aikoihin asti, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen. Tästä Jumala on puhunut
ikiajoista asti pyhien profeettojensa suulla.
22. Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun
kaltaiseni, on Herra, teidän Jumalanne, herättävä teille veljienne joukosta. Kuulkaa
häntä kaikessa, mitä hän teille puhuu.
23. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei
tätä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.'
24. Myös kaikki profeetat Samuelista alkaen, järjestään kaikki, jotka ovat puhuneet,
ovat ennustaneet näistä päivistä.
25. Te olette profeettojen ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki isienne kanssa sanoessaan Abrahamille: 'Sinun siemenessäsi siunataan kaikki maan sukukunnat.'
26. Ennen kaikkea teitä varten Jumala herätti palvelijansa ja lähetti hänet siunaamaan teitä, kun itse kukin käännytte pois
pahuudestanne."

Mitä parannus on?
Raamatullinen kristinusko loukkaa tämän päivän suomalaista, koska se esittää parannusvaatimuksen eli vaatimuksen kääntyä. Mistä parannuksessa oikein on kysymys? Mistä ja mihin ihmisen tulee kääntyä? Millaisia seurauksia parannuksesta on?
Näihin kysymyksiin vastaa Pietarin selitys ihmettelevälle kansalle, kun Jerusalemin
temppelin Kauniin portin rampa oli parantunut ja alkanut Jumala ylistäen seurata
Pietaria ja Johannesta temppeliin sisälle.
Koko ajan Jeesuksen kanssa
Ennen kuin katsomme tekstimme yksityiskohtia, on syytä hahmottaa, mihin Pietari
suuntasi mielensä, kun hän antoi katselijoille selityksensä ja kehotti heitä tekemään
parannuksen.
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Puheessaan Pietari käyttää Jeesuksesta seuraavia ilmaisuja: Palvelija, jolla hän viittasi kuulijoiden hyvin tuntemaan Jesajan 53. luvun kärsivään Palvelijaan. Sitten hän
nimeää Jeesuksen Pyhäksi ja Vanhurskaaksi, ja edelleen Elämän Ruhtinaaksi. Vähän myöhemmin hän käyttää sanaa Voideltu eli Kristus tai Massias. Lopuksi hän nimittää Jeesusta Mooseksen lupaamaksi Profeetaksi.
Aivan ilmeisellä tavalla Pietarin puhe ei ollut vain selitystä katselijoille ja kuulijoille,
vaan hänen silmänsä olivat joka hetki suuntautuneet samalla Jeesukseen, joka oli
hänen vierellään, niin Pyhässä Hengessä myös hänessä itsessään. Jokaisen puheen ja saarnan tärkein kuulija onkin itse Herra Jeesus Kristus eikä vain ne ihmiset,
joille sanomaa julistetaan. Pietarin olemus huokui Jeesuksen läsnäoloa ja myös riemua siitä, että Herra oli koko ajan hänen kanssaan.
Joku on sanonut, että jokaisen saarnan tulisi olla sellainen, että jos Jeesuksen toinen tulo keskeyttäisi sen, Jeesus voisi ilman mitään katkoa jatkaa samaa saarnaa.
Selitys ihmettelevälle joukolle
Suuri kansanjoukko kerääntyi Jerusalemin temppeliin ihmettelemään, kun yli neljäkymmentä vuotta rampana ollut mies käveli, hyppi ja ylisti Jumalaa. Parannettu pysytteli Pietarin ja Johanneksen seurassa. Pietari alkoi selittää joukolle, mistä tapahtuneessa oli kysymys.
Tilanne kertoo samalla, millainen aito Jumalan seurakunta on olemukseltaan maailman katselevien silmien alla. Parannettu oli uskon kautta päässyt sisälle Jumalan
seurakuntaan ja se ilmeni siinä, että hän pysytteli Pietarin ja Johanneksen seurassa. Seurakunnassa on siis kysymys aidosta yhdessä olosta veljien ja sisarten kanssa, vaikka heitä ei olisi kuin kolme juuri sillä hetkellä paikalla. Lisäksi seurakunnan
olemus on ylistää Herraa. Pietarin puhe osoittaa, ettei parannettu ollut ainoa ylistä jä, vaan Pietari ja Johannes ylistivät yhdessä hänen kanssaan Jeesusta, joka oli
heidän keskellään.
Sanoma Israelille
Pietarin kuulijat olivat yksinomaan juutalaisia. Siksi Pietari aloitti sanoilla "Israelilaiset" (12) ja lopetti: "Teitä varten ennen muita Jumala on nostanut kuolleista Palvelijansa." (26) Sanoman oikein ymmärtämiseksi on pidettävä mielessä, että se puhuttiin nimenomaan juutalaisille. Silti siinä on opetus myös kaikille muille.
Sanoihin sisältyy kyllä myös ajatus siitä, että missä ikinä evankeliumia viedäänkin
eteenpäin, se on aina myös saatettava ensin alueen juutalaisillekin. Niinhän
Paavalikin toimi siellä missä oli juutalaisia synagogia. Hän aloitti heistä ja eteni
sitten ei-juutalaisten eli pakanoiden pariin.
Aluksi Pietari nuhteli ja oikaisi juutalaisten väärää asennetta tapahtuneeseen parantamisihmeeseen. (12) Sitten hän selitti, mikä oli ihmeen varsinainen merkitys ja sen
suhde iankaikkiseen todellisuuteen. (13–16) Lopuksi hän vetosi Israelin kansaan,
että se tekisi parannuksen ja kääntyisi Jumalan puoleen. (17–26)
Raamattuun uskovan ei tarvitse ihmetellä (12)
Pietari kävi oikaisemaan kuulijoiden vääriä asenteita esittämällä heille kaksi kysymystä. Ensimmäinen kuului: "Miksi te tätä ihmettelette?" (12)
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Me saattaisimme tehdä Pietarille vastakysymyksen: "Miksi ihmeessä ihmiset eivät
saa ihmetellä, kun he näkevät parannetun ylistävän Jumalaa. Eikö kysymys ole
hämmästyttävästä Jumalan ihmeestä?" Ehkä Pietarin vastaisi meille: "Ei minulla
olisi mitään heidän ihmettelyään vastaan, jos he olisivat pakanoita, jotka eivät tiedä
mitään elävästä Jumalasta. Mutta nämä miehet ovat juutalaisia. Heidän pitäisi tuntea Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, joka on ilmestynyt ja puhunut heille
heidän omien isiensä historiassa. Heidän pitäisi tuntea hänet kaiken Luojaksi. Vaikka heillä on Vanhan testamentin kirjoitukset, lupaukset ja liitot, he hämmästelevät,
kun Jumala toimii lupaustensa mukaan. Jos he olisivat oikeassa suhteessa Jumalan
ilmoitukseen ja sen kautta Jumalaan, ei heillä olisi mitään ihmettelemisen aihetta.
Heidän ihmettelynsä osoittaa, että he ovat epäuskon vallassa. Ulkoisesta uskonnollisuudestaan huolimatta he ovat hylänneet Herran sanan. Jos he eläisivät yhteydessä sen Jumalan kanssa, joka sanallaan loi maailman, heillä ei pitäisi olla mitään
hämmästeltävää, kun sama Jumala parantaa luomansa ihmisen jalat."
Pietarilla olisi kyllä asiaa meille suomalaisille uskovillekin. Jumalan yliluonnolliset
pelastavat teot ja ihmeet ovat luonnollisia asioita Jumalan valtakunnassa. Saamme
alkuseurakunnan tavoin rukoilla: ”Herra anna palvelijoittesi puhua täysin rohkeasti
sinun sanaasi. Ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä
tapahtuu sinun pyhän palvelijasi Jeesuksen nimen kautta." Näytä tänäkin aikana
suuret pelastustekosi!”
Hurskaus ei ole ihmeiden syy (12)
Pietarin toinen kysymys kuului: "Miksi te tuijotatte meitä, aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän miehen kävelemään?"
(12)
Heidän tapansa tuijottaa Pietaria ja Johannesta paljasti, kuinka väärän selityksen he
olivat yrittäneet mielessään keksiä. Silläkin he osoittivat olevansa uskottomat ilmoitukselle, jonka he olivat saaneet osakseen historiansa aikana. He osoittivat asennoituvansa tapahtuneeseen samalla shamanistis-maagisella tavalla kuin pakanatkin.
Meidän on nyky-Suomessa myös kysyttävä, miten me suhtaudumme, kun Herra tekee parantamisihmeen ja pelastamisihmeen jonkun palvelijansa kautta. Mekin
olemme kansakuntana saaneet paljon kuulla ja vastaanottaa Jumalan sanaa.
Jumalan ihmeet ovat pelkkää armoa. Niitä ei ihmisten hurskaus eikä ihmisten oma
voima voi saada aikaan.
Tunnusta Jumalan teot (13–16)
Pietarin selityksen rohkeus edusti jopa suurempaa ihmettä kuin ramman parantuminen. Pyhä Henki oli tehnyt entisestä pelkuri Pietarista uuden. Sen mukaisesti hän
myös julisti: "Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on
korottanut kirkkauteen palvelijansa Jeesuksen... Jeesuksen nimi ja usko siihen antoi
voimaa tälle miehelle, jonka te näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen, niin kuin te kaikki näette." (13,16)
Ennakkoluuloisten juutalaisten mielestä nasaretilaisen lahkon kannattaja asettui Jumalan kansan ulkopuolelle. Pietari julisti, että juuri heidän Jumalansa oli korottanut
3

Jeesuksen valtaan. He olivat tyhmiä ja mielettömiä, kun he eivät tunnustaneet oman
Jumalansa tekoja, Jumalan, joka oli heidän kansakuntansa luonut ja joka oli heidän
historiansa keskus.
Jeesus on Messias
Jumala oli kirkastanut ja korottanut palvelijansa, josta he olivat lukeneet Jesajan kirjan 53. luvussa.
"Katso, minun palvelijani menestyy, hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea
oleva...Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava,
jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä... Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa
kautta me olemme paratut...Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta." (KR 1938)
Jumalan palvelija on se Jeesus, jonka kuulijat olivat tappaneet. He olivat kieltäneet
Israelin Pyhän, oman Messiaansa. He olivat hylänneet ainoan Jumalalle kelpaavan
vanhurskauden antajan, ja olivat valinneet mieluummin murhamiehen. Mutta heidän
kieltämänsä onkin elämän ruhtinas, sanatarkasti elävien marssijoukon johtaja. Hänet, elämän alkuunpanijan ja hallitsijan, Jumala on herättänyt kuolleista. Jeesus on
se Messias, jota he olivat kauan odottaneet.
Usko liittää Kristukseen (16)
"Uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen
jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne." (16)
Usko tarttuu ja turvautuu Jeesuksen, Messiaan nimeen. Sen kautta uskova pääsee
osalliseksi kaikesta elämästä ja voimasta, mikä on itse Israelin Pyhässä, Kristuksessa. Usko itsessäänkin on Jeesuksen vaikuttamaa. Sitä ei voi ihmisen omin neuvoin
hankkia. Rampaa ei parantanut kuitenkaan hänen oma uskonsa Jeesuksen nimeen,
vaan Pietarin ja Johanneksen usko Jeesuksen nimeen. Heidän uskonsa liitti Pyhässä Hengessä heidät itse Herraan ja siksi Herran parantava voima pääsi vaikuttamaan heidän kauttaan ramman parantumiseksi.
Miten Jeesus vaikuttaa ja antaa uskon? Usko syntyy, kun Jeesus itse sanan kautta
lähestyy ihmistä. Aivan samoin kuin luottamus jotakuta ihmistä kohtaan alkaa vasta
sitten, kun opimme tuntemaan hänet, Jeesuksen täytyy ensin tulla luoksemme voidaksemme turvautua häneen. Mutta kun Herra tulee, hän paljastaa meistä totuuden
ja siihen suostuminen on välttämätöntä uskon saamiseen. Se on parannuksen tekemistä.
Oma esimerkkini uskon saamisesta
Olen niitä, jotka nuoruudessaan näkivät toisissa uskovissa nuorissa jotain sellaista,
että minäkin halusin tulla uskoon. Kuvittelin, että se tapahtuisi sillä tavalla, että
alkaisin tehdä sitä, mitä uskovat nuoretkin tekivät. Yritin puoli vuotta ihan tosissani:
Kävin 8 kertaa viikossa seurakunnan tilaisuuksissa – se ei ollut vaikeaa, luin joka
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aamu Raamattua, eikä sekään ollut kovin vaikeaa paitsi kun sana alkoi paljastaa
kuinka syntinen ja saastainen olin. Yritin rukoilla – mutta se oli todella vaikeaa, viisi
minuuttia tuntui ikuisuudelta. Yritin todistaa Jeesuksesta, niin kuin muutkin tekivät,
vaikka en Häntä tuntenutkaan. Se oli aika kova haaste, ja olin suuresti helpottunut,
kun se sitten ensi kerran onnistui vääntämällä. Mutta sitten tuli se, mikä vei minut
epätoivoon: Yritin elää, niin kuin Raamattu opettaa. Se osoittautui minulle täysin
mahdottomaksi. Sydämeni lika ja pahuus alkoivat paistaa entistäkin selkeämmin.
Alistuneena totesin, että muista näyttää tulevan uskovia, mutta minulle se on
mahdotonta. Lopulta huusin Herran puoleen ensimmäisen aidon rukoukseni:
”Jumala, en ole enää varma oletko olemassa, mutta jos olet, niin auta minua ja
lähetä luokseni se ja se.” Niin yksi leirin vetäjistä tuli teltalleni, rukoili puolestani ja
10 minuuttia myöhemmin Herra täytti sydämeni suurella rauhalla, raskas synnin
syyllisyyden taakka vieri pois. Nukahdin ja aamulla heräsin ihmeellinen ilo
sydämessäni. Olin saanut Pyhän Hengen ja uskon Jeesukseen. Minulle avautui heti
se, mitä Luther kirjoittaa: ”Minä uskon, etten omasta voimastani voi uskoa
Jeesukseen enkä tulla Hänen tykönsä, vaan Pyhä Henki kutsuu ja valaisee minua
pyhän Sanan kautta…”
Jeesus itse antaa uskon. Juuri siksi käänny hänen puoleensa parannuksessa ja
huuda Häntä avuksi!
Parannuksen välttämättömyys (17–19)
"Minä kyllä tiedän, veljet, että te niin kuin hallitusmiehennekin teitte tietämättömyyttänne sen, minkä teitte. Mutta sillä tavoin Jumala pani täytäntöön sen, minkä hän
ennalta oli ilmoittanut kaikkien profeettojen suulla: hänen Voideltunsa tuli kärsiä ja
kuolla. Katukaa siis syntejänne...kääntykää (KR 1938: Tehkää siis parannus ja
kääntykää)." (17–20)
Pietarin parannuskehotukseen sisältyi ymmärtämystä kuulijoita kohtaan. He olivat
tietämättömyydessään surmanneet elämän Ruhtinaan. Siitä huolimatta he olivat
syylliset. Kaiken ihmisten tietämättömyyden, pimeyden ja murhanhimon keskellä Jumala olikin toteuttanut oman sanansa profetiat Voidellun kärsimyksistä meidän hyväksemme. Jumala herätti hänet kuolleista ja täytti päämääränsä armahtaa ja antaa
elämä Hänen kauttaan. "Tehkää siis parannus ja kääntykää!"
Miksi heidän piti tehdä parannus? Heidän syntinsä vuoksi ja Jumalan armon tähden. Surmatessaan Jeesuksen he olivat tehneet synnin, jolla he olivat joutuneet
pois oman kansakuntansa hengellisiltä juurilta. Herättämällä Jeesuksen kuolleista
Jumala teki mahdolliseksi panna pois ja saada anteeksi se synti, jonka he olivat tehneet murhatessaan Jeesuksen. Siksi heidän tuli tehdä parannus. Heidän tuli palata
tietämättömyydestä valoon.
Mitä siis parannus on? Parannus on suostumista Jumalan diagnoosiin sydämemme
tilasta, eli totuuden myöntämistä omasta syvästä syntisyydestämme ja kaikista syntisistä teoistamme, ajatuksistamme, asenteistamme, laiminlyönneistämme. Totuuden kohtaaminen tekee kipeää, se nöyryyttää ja ihminen luonnostaan pakenee sitä.
Mutta kun Jeesus sanan kautta Pyhässä Hengessä osoittaa, millaisia me todella
olemme, se synnyttää synnintunnon ja katumuksen. Sen syvin sisältö on siinä, että
tajuamme olevamme syypäät Jeesuksen kärsimykseen ja kuolemaan ristillä. Paran5

nuksessa katumus kohdistuu nimenomaan Jeesukseen päin eikä itseensä eikä
edes viime kädessä toisiin ihmisiinkään päin. Samalla parannukseen sisältyy myös
huuto Jeesuksen puoleen: ”Herra Jeesus armahda minua syntistä ihmistä!” Se on
siis kääntymistä valheen ja pimeyden valtakunnasta huutamaan apua Jeesukselta.
Parannus merkitsee siis kuolemaan tuomitun parantumattomasti sairaan ihmisen
suostumista suuren Parantajan hoitoon. Parannus ahtaassa merkityksessä ei ole
pelastus, vaan Jumalan Hengen vaikuttama suostuminen pelastettavaksi.
Mutta parannuksella on aivan mullistavat seuraukset. Pietari jatkaa:
Parannuksen siunaus (19–20)
Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois
ja että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi teille ennalta
määrätyn Voidellun, Jeesuksen. (19–20)
Annettuaan parannuskehotuksen Pietari lupasi, että siitä olisi tietyt seuraukset. Heidän syntinsä pyyhittäisiin pois ja kansalle tulisivat virvoituksen ajat Herran kasvoista
ja Jeesus Kristus tulisi takaisin oman kansansa luo. Kaikkien asioiden kohdalleen
saattaminen toteutuisi Jeesuksen paluussa.
Jeesuksen toinen tuleminen on siinä mielessä ensimmäinen tuleminen Israelille,
että he eivät ottaneet häntä vastaan, kun hän tuli ensi kerran. Jeesuksen paluu ta kaisin on sidoksissa siihen, että Israel kansakuntana tekee parannuksen ja kääntyy
Jeesuksen puoleen. Vielä ei Israel kansakuntana ole tehnyt parannusta eikä kokenut Pyhän Hengen kevättä, virvoitusten aikaa. Mutta se päivä tulee. Silloin Jeesus
tulee takaisin ja alkaa uusi aikakausi Jumalan taloudenhoidossa.
Jumalan suunnitelma (21)
"Taivas oli oleva hänen asuinsijansa siihen aikaan saakka, jolloin kaikki pannaan
kohdalleen, niin kuin Jumala ikiajoista asti on luvannut pyhien profeettojensa suulla." (21)
Jumalan lupaukset ja päämäärä ovat ikuisuudesta asti muuttumattomat. Ne tulevat
täyttymään. Kaikki tulee uudeksi Jeesuksen toisessa tulemuksessa ja Israel tulee
kansakuntana palautetuksi Herran yhteyteen.
Parannuksen seuraukset
Meillä on helposti sellainen käsitys, että parannuksen siunaus olisi syntien anteeksi
saaminen. Se on tietenkin totta, se on suunnattoman suuri armo. Syntien anteeksi
saaminenhan merkitsee sitä, että Jumalasta erossa elänyt, Jumalan tuomion ja vihan alla ollut pääsee takaisin Jumalan luo, yhteys elämän Ruhtinaaseen palautuu,
Jumalan oma elämä alkaa vuotaa Pyhässä Hengessä ihmisen sydämeen. Uskovan
päivittäisessä parannuksenteossakin on aina kysymys syntien anteeksiantamisen
tuottamasta elämän yhteyden syventämisestä, entistä läheisemmästä suhteesta
Isään Jeesuksen kautta.
Mutta Pietari osoittaa, että parannuksella on vielä suuremmat seuraukset. Parannus
tekee Herran omista Jeesuksen toisen tulemisen odottajia, virvoituksen levittäjiä, se
vie uuden taivaan ja uuden maan lopulliseen toteutumiseen suuntautumiseen. Pa-
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rannus tuo siis pelastuksen Jeesuksen nimessä, hänen uhriveressään nyt ja osallisuuden lopulliseen ihmeelliseen päämääräämme.
Varoitus
Kun luemme Apostolien tekojen saarnoja, huomaamme, että niissä esiintyy aina parannuskehotuksen ja pelastuslupauksen mukana myös varoitus niille, jotka hylkäävät parannuksen tai torjuvat sen joko työntämällä sen tulevaisuuteen tai jäämällä sivustaseuraajiksi. Herran kusun hylkääjiä kohtaa iankaikkinen kadotus, joka on johdonmukainen ja oikeudenmukainen rangaistus synneistämme. Herran kutsun kuuleminen on aina äärimmäisen vakava paikka: edessämme on silloin sanomattoman
suuri siunaus tai lopullinen tuomio.
Yhteenvetoa
Uskovan ihmettely yliluonnollisen edessä kertoo hänen uskottomuudestaan Herraa
kohtaan. Uskottomuus taas ajaa etsimään vääriä selityksiä. Joka yrittää riisua Raamatun yliluonnollisesta, ei yksinkertaisesti usko Jumalaan. Jos uskomme Raamatun
ensimmäisen jakeen: "Alussa Jumala loi taivaan ja maan," meillä ei pitäisi olla ongelmia ihmekysymyksen kanssa. Ihmeet ovat Jumalan normaalia toimintaa.
Ihmisen suurin pimeys ja synti on siinä, että hän on surmannut oman Vapahtajansa.
Jeesuksen ylösnousemus on armon riemuvoitto. Se on perusta ja syy siihen, että
tämä syntien syntikin annetaan parannuksen tekijälle anteeksi.
Niin kuin Israelilla samoin kaikilla niillä, joilla on etuoikeus omistaa paljon Jumalan
lahjoja, on myös suuri vastuu. Pääseekö Jumalan siunaus ja virvoitus leviämään,
riippuu siitä, elämmekö parannuksessa ja täytämmekö sen tehtävän, joka on meille
annettu.
Vain yksi päämäärä (Pandan tyttären Ain kertomus isästään)
Elämä toisella nimellä
Kiinan kotikirkkojen yhdestä johtajasta, joka pääsi kirkkauteen muutama vuosi sitten, käytettiin salanimeä pastori Panda. Hän toimi useita vuosikymmeniä Japanista tapahtuvan Raamattujen salakuljetuksen yhdyshenkilönä. Ensi kertaa, kun hänelle ojennettiin raamattulasti,
se tapahtui eläintarhassa pandakarhujen häkin edessä. Siitä syntyi tuo nimitys.
Pastori Panda rakasti syvästi nuorinta tytärtään Aita (nimi tarkoittaa Rakkautta), jota molemmat vanhemmat ja sisarukset hellivät. Tytär nukkui yönsä isänsä vieressä. Kun pastori vangittiin, tytär oli kuusivuotias. Hän joutui vastavallankumouksellisen tyttärenä monenlaisen
vainon kohteeksi. Siksi hänet lähetettiin kotikaupungistaan kaukaiseen Sanxin lääniin, missä
hän eli muutetulla nimellä. Vartuttuaan hän avioitui siellä erään sotilaan kanssa.
Kun pastori Panda pääsi ihmeen kaupalla vapaaksi vankilasta 21 vuoden ja 8 kuukauden
päästä, hän ensimmäiseksi kysyi vaimoltaan yksityiskohtaisesti, miten heidän jo aikuisiksi
varttuneet kuusi lastaan ja heidän perheensä jaksoivat. Kun nuorin tytär asui hyvin kaukana,
hän ei heti tavannut häntä. Siksi hän päätti välittömästi lähteä Sanxin lääniin etsimään hänet
käsiinsä. Silloin hänen vaimonsa kertoi: ”Hän on muuttanut nimensä. Nyt hän elää
kommunistiseen maahan sopivalla nimellä: Ikipuna.” Pastori ei siitä syyttänyt, vaan painoi
nimen mieleensä ja valokuva mukanaan lähti junamatkalle. Saavuttuaan asemalle ja näki
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jonkun tyttärensä näköisen, kysyi häneltä: ”Oletko sinä se ja se?” Hän käytti oppimaansa
uutta nimeä. Tytär tajusi siinä miten syvästi isä rakasti häntä.
Yksi ainoa päämäärä
Ai kertoo: ”Kun isä saapui Sanxin kotiimme, hän kysyi heti mieheltäni, jonka hän tapasi
ensi kertaa: ’Uskotko Herraan?’ Hänellä oli mukanaan suuri matkalaukku ja kaikki me oletimme, että hän olisi tuonut tuliaisinaan pääkaupungista jotain herkullista syötävää tai vaatteita, mutta kuun hän avasi laukun, se olikin täynnä Raamattuja ja lehtisiä. Tajusin, että juuri
se oli meille parasta hengellistä ruokaa ja osoitus hänen suuresta rakkaudestaan. Mutta yhdessä muiden kanssa hämmästyin. Miehelleni hän ojensi kirjan ”Jumalaan uskovat tiedemiehet” ja lapsille ”Raamatun kertomuksia”. Sitten hän alkoi heti jakaa meille evankeliumia. Isä
jatkoi Raamatun opetusta useita päiviä ja me kuuntelimme sitä hiljaa.
’Olet myös jo lapsuudestasi asti tuntenut pyhät Kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.’ (2. Tim. 3:15) Siitä päivästä muuttui kotimme kylmä ilmapiiri, josta oli lakannut keskustelukin. Isäni ääni, kun hän
kertoi, ja yhteinen ylistyslaulumme täyttivät kotimme.”
”Mieheni kyseli isältäni muun muassa neitseestä syntymisestä, Jeesuksen ylösnousemuksesta ja siitä, joutuisivatko myös hyvät ihmiset kadotukseen. Isä vastasi jokaiseen kysymykseen
yksityiskohtaisesti käyttäen monia esimerkkejä. Mieheni oppi selkeästi tuntemaan Herran.
Sen jälkeen aloimme yhdessä käydä innokkaasti 20 kilometrin päässä kaupungilla sijaitsevissa jumalanpalveluksissa. Eikä se ollut pelkkää osallistumista kokouksiin, vaan saimme
tehtävän jakaa Raamattuja ja lehtisiä kaupungilla. Tietenkin kohtasimme usein vastustusta,
mutta emme jättäneet palvelutehtäväämme, vaan kasvoimme yhdessä syvemmälle taivaan
valtakunnan totuuteen ja viemään evankeliumia yhä useammalle.”
”Mieheni äiti oli jo nuorena joutunut leskeksi ja kasvattanut yksin kaksi lastaan hyvin köyhissä oloissa. Hän oli hyvin voimaksa luonne ja raivostui helposti pienestäkin asiasta, joka ei
mennyt hänen mielensä mukaan. Kun hän puhui paljon pahaa muista, häntä pelättiin naapurustossa. Mutta kuultuaan isäni puheita hän yhtäkkiä lopetti viinan juonnin ja tupakoinnin,
hänen raivonpuuskansa loppuivat ja hän muuttui aivan toiseksi ihmiseksi. Sitten hän pyysi:
’Voisinko minäkin päästä osalliseksi Jeesuksesta?’ Häneen oli tehnyt niin syvän vaikutuksen,
kun hän oli nähnyt isäni elämässä Herran, että tavatessaan ihmisiä hän alkoi heti kertomaan
heille Kristuksesta. Hänen kauttaan Herra johti sukulaisia pelastukseen.”
”Kun ystävämme kuulivat isäni päässeen hiljattain ehdonalaiseen vapauteen, he kutsuivat
meidät aterialle koteihinsa. Mutta isäni, jolla ei ollut mitään muuta mielenkiintoa kuin julistaa sanaa, alkoi joka paikassa, mihin meidät kutsuttiin, heti saarnata: ’Tehkää siis parannus
ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois!’ (Ap.t. 3:19) Muutamien päivien yhdessäolon perusteella viisi perhettä tuli uskoon ja pelastui. Heidän joukossaan oli myös kaksi
kommunistipuolueen edustajaa. Niiden runsaan parin viikon ajan, jotka isä viipyi luonamme,
hän rakasti sieluja ’ei väellä eikä voimalla vaan Herran Hengellä’ ja sai kantaa runsasta hedelmää.”
Tämä yksi päivä Herraa varten
”Viimeiseen asti isäni oli johdonmukainen vaelluksessaan näylleen: ’Jumala vapautti minut
vankilasta jatkamaan evankeliumin julistusta. Siksi tahdon jok’ikisen päivän elää Herraa
varten.’ Hän vaelsi Pyhän Hengen johdatuksessa eikä etsinyt itselleen mitään asemaa. Hän
lauloi usein: ’Haluan kaiken suoritettuani olla vain uskollinen palvelija. Päivänä, jona saan
nähdä Herran, saan kuulla Jumalan äänen sanovan: Uskollinen palvelijani vaihda kantamasi
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risti vanhurskauden seppeleeseen.’ Hän sai kutsun taivaaseen, mutta Pyhä Henki elää nytkin
meidänkin sydämissämme. Kunnia yksin Herralle!”
Entä sinä tänään?
Oletko sinä jo tehnyt parannuksen synneistäsi? Oletko jo kääntynyt Jeesuksen
puoleen huutaen häneltä armoa, koska et voi itse itseäsi muuttaa etkä pelastaa?
Ellet ole, tänään on armon päivä. Herra kutsuu yhä sanansa kautta sinua luokseen.
Mutta muista, ellet ota Herran sanaa vastaan, sinulla ei tule olemaan mitään osaa
Herran kansan ihanaan toivoon, taivaalliseen kirkkauteen, vain pimeyttä ja tuomiota.
Jos olet jo saanut kääntyä Herran puoleen ja saanut omistaa kaikkien syntiesi anteeksiantamuksen ja saanut osan taivaallisesta perinnöstä, kiitä ja ylistä siitä. Kiinnitä mielesi Herraan. Anna hänen virvoittavan vaikutuksensa levitä sinunkin kauttasi
uusille ihmisille. Saat tänäänkin jatkaa parannuksen tekemistä ja joka kerta päästä
yhä läheisempään suhteeseen rakastavan Isäsi kanssa. Herra on sinun suuri Vapahtajasi.
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