KRISTUKSEN TÄYTEYDESTÄ
Joh. 1:16-17
16. Hänen (Kristuksen) täyteydestään me kaikki olemme saaneet ja armoa armon
lisäksi,
17. sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen
Kristuksen kautta.
Hänestä (Jumalasta) on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi.
(1 Kor. 1:30)
Kuka on kristitty?
Jos suomalaiselta kysytään hänen uskontoaan, niin suurelle osalle ei tuota mitään
vaikeutta vastata, että hän on kristitty. Jos sitten häneltä kysytään lisäksi, onko hän
uskova tai uskovainen, niin vastaus on usein epämääräistä mutinaa siitä, että kyllähän minä uskon siihen, että Jumala on olemassa tai kyllä minä uskon, mutta en nyt
ihan niin kuin kirkko opettaa. Valta osa suomalaisista on kulttuurikristittyjä vailla uudestisyntymistä ja pelastusta. Monenlaisen uususkonnollisuuden levittäytyessä
moni tosin edustaa jo selkeää ateismia tai uuspakanuutta.
Kun kysymys esitetään uskoon tulleelle ja uudestisyntyneelle kristitylle, vastaus on
usein: ”Kristitty on armahdettu syntinen”. Vastaus on sinänsä totta ja se kuvastaa
uskovan päivittäistä taistelua syntiä vastaan ja hänen ainoata mahdollisuuttaan
tuossa kamppailussa, turvautumista Jumalan Kristuksessa antamaan ja toistuvasti
antamaan armoon.
Katsoessamme taas Uuteen Testamenttiin havaitsemme, miten suuria ilmaisuja
kristitystä käytetään. Itse asiassa sana kristitty esiintyy Raamatussa vain kaksi kertaa. Tämän nimityksen Jeesuksen seuraajat saivat ulkopuolisilta eräänlaisena haukkumasanana, jonka he sitten käänsivät kunnianimekseen. Syy tuohon haukkumasanaan lienee ollut se, että noiden uskovien huulilla oli toistuvasti Kristuksen nimi.
Uusi Testamentti käyttää kristitystä enimmäkseen sellaisia nimityksiä kuin ”Jumalalle rakkaat”, ”pyhät”, ”kuninkaallinen papisto”, ”Jumalan kansa”, ”veljet ja sisaret”,
”kutsutut”, ”valitut”, ”opetuslapset”, ”tien vaeltajat”.
Tyhjentävän ja tavattoman syvällisen määritelmän uskovasta kristitystä antaa tekstimme lause: ”Kristuksen täyteydestä me olemme saaneet ja armoa armon lisäksi.”
Kristitty on siis ihminen, joka elää Kristuksen täyteydestä, jota hän saa uudistuvana
armona omistaa toistuvasti, päivästä päivään ja hetkestä hetkeen. Tämän Kristuksen täyteyden välittää meille Pyhä Henki Jumalan sanan, Raamatun kautta.
Kristuksen täyteys
Mitä sitten Kristuksen täyteys sisältää? Heprealaiskirje kuvaa sitä muun muassa
seuraavin sanoin:
Lihansa päivinä Kristus voimakkain huudoin ja kyynelin uhrasi rukouksia ja anomuksia Jumalalle, joka voi pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden. 8. Vaikka hän oli Poika, hän oppi kuuliaisuuden
siitä, mitä kärsi.
9. Kun hän oli tullut täydelliseksi, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen aikaansaaja kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaisia. (Hepr. 5:7-9)
Mutta tällä on katoamaton pappeus, koska hän pysyy iäti. 25. Siksi hän myös voi

täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan luo, sillä hän
elää aina rukoillakseen heidän puolestaan. 26. Sellainen ylipappi meille sopikin:
pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut. 27. Hänen
ei tarvitse noiden ylipappien tavoin joka päivä uhrata ensin omien syntiensä ja sitten
kansan syntien vuoksi, sillä sen hän teki yhdellä kertaa uhratessaan itsensä. 28.
Lakihan asettaa ylipapeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka tuli
lain jälkeen, asettaa ylipapiksi Pojan, joka on tullut iankaikkisesti täydelliseksi.
(Hepr.7:24-28)
Jeesuksen Kristuksen täyteys merkitsee siis sitä, että Hän iankaikkinen Jumala tuli
ja syntyi ihmiseksi ja eli täydellisesti lain vaatiman ihmisen elämän ilman ainoatakaan syntiä. Edelleen se sisältää Jeesuksen suorittaman täydellisen lunastuksen
meidän synneistämme Golgatan ristillä, kun Hän vuodatti oman verensä meidän sijastamme meidän syntiemme rangaistuksen kärsien viimeiseen pisaraan asti. Hänen täyteyteensä kuuluu myös Hänen voitollinen ylösnousemisensa ja taivaaseen
astumisensa. Hän astui taivaalliseen kaikkein pyhimpään Golgatalla vuodattamansa
veren uhri mukanaan ja sai Isältä sen perusteella täydellisen hyväksynnän meidän
hyväksemme. Isä antoi Jeesukselle Pyhän Hengen lahjoitettavaksi meille ja Jeesus
vuodatti Hänet helluntaina meidän sovitettujen ihmisten päälle.
Kristitty elää siis Kristuksen täydellisyyden ja täyteyden omistaen ja siitä kaiken aikaa Pyhän Hengen välityksellä saaden armoa yhä uudelleen osakseen.
Mitä Kristuksen täyteys merkitsee meille?
Tähän kysymykseen antaa parhaan mahdollisen vastauksen Paavali 1 Korintolaiskirjeen 1. luvun jakeessa 30:
Hänestä (Jumalasta) on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi.
Pyhästä Hengestä uudestisyntynyt kristitty saa osakseen Kristuksen täyteydestä viisauden, vanhurskauden, pyhityksen ja lunastuksen. Kristuksessa hän pääsee omistamaan kaikki nuo neljä asiaa kerta heitolla. Ei siis niin, että ensiksi saataisiin viisaus, sitten sen jälkeen vanhurskaus ja sen jälkeen pyhitys ja lopulta lunastus.
Kaikki annetaan meille Kristuksessa Pyhän Hengen vaikutuksesta.
Paavali kuvaa tätä asiaa Roomalaiskirjeessä käyttäen perfektimuotoja seuraavasti:
Mutta ne, jotka hän on ennalta määrännyt, hän on myös kutsunut, ja ne, jotka
hän on kutsunut, hän on myös vanhurskauttanut. Ja ne, jotka hän on vanhurskauttanut, hän on myös kirkastanut. (Room. 8:30)
Viisaus
Tie uuteen elämään ja uudestisyntymiseen käy parannuksen kautta. Sehän merkitsee sitä, että Pyhä Henki valaisee sydämemme niin, että tajuamme olevamme syntisiä, erossa ja kapinassa Jumalaa vastaan. Luonnostaan ihminen ei tunne itseään,
vaikka usein niin kuvitteleekin. Vasta kun Pyhä Henki valaisee sydämemme, tajuamme oman tilamme oikein. Silloin rukouksemme muuttuu Psalmin kirjoittajan
pyynnöksi:
Tutki minua, Jumala, ja tunne sydämeni, koettele minua ja tunne ajatukseni, ja jos
näet tieni johtavan vaivaan, ohjaa minut iankaikkiselle tielle. (Ps.139:23-24)
Kun olemme nähneet syntimme ja tunnustaneet totuuden itsestämme Herran edessä, Pyhä Henki osoittaa meille Golgatan ristillä vuotanutta sovintoverta ja vakuuttaa

meille syntien anteeksiantamuksen ja synnyttää meidät uudesti.
Uudestisyntymisen selvimpiä merkkejä ihmisen elämässä on se, että hänen silmänsä avautuvat ymmärtämään Jumalan sanaa. Aiemmin Raamattu oli hänelle kuiva
ja käsittämätön kirja, mutta nyt hän saakin kuulla oman ihmeellisen Isänsä ja Vapahtajansa puheen sen kautta. Hänen maailmankäsityksensä muuttuu. Siinä missä
hän näki ennen vain sattuman oikkuja hän alkaakin nähdä Jumalan luomistyöt ja
Herran johdatuksen. Vaikka hänellä ei olekaan vastauksia kaikkiin kysymyksiinsä,
hän tietää, että Jeesuksella on ja hän saa luottavaisesti turvautua siihen, että Herran sanalle kuuliaisena vaeltaessaan hän ei voi joutua harhaan.
Kristuksessa annetun viisauden valossa näemme myös miten suuri pimeys vallitsee
siellä, missä kerskataan maallisesta viisaudesta. Todellinen viisaus alkaa nöyryydestä ja aidosta Jumalan pelosta ja Hänen ilmoitetun sanansa vastaanottamisesta.
Vanhurskaus
Sanan vanhurskaus juuri on ilmauksessa vaa'an hurskas. Kun Jumala mittaa
vaa'allaan ihmisen ja toteaa hänen elämänsä mitan täyttäväksi, oikein eletyksi, ihminen on vanhurskas. Se, että Kristus ja Hänen täydellinen elämänsä on meidän
vanhurskautemme, johtuu tietysti niin kutsutusta ”autuaasta vaihtokaupasta”, jossa
Jeesus lahjoittaa meille oman täysin synnittömän elämänsä ja me luovutamme Hänelle koko syntisen vaelluksemme. Jeesus rangaistiin meidän tekojemme
mukaan, meidät palkitaan Jeesuksen tekojen mukaan. Jumala näkee meissä
vain oman poikansa puhtauden ja hyvyyden ja kohtelee meitä ikään kuin emme olisi
koskaan menneisyydessä, nykyhetkessä emmekä tulevaisuudessa tehneet yhtään
syntiä.
Tämä Kristuksen täydellinen vanhurskaus meidän hyväksemme luettuna on pelastusvarmuutemme perustus. Jeesuksen pelastusteoissa ei jäänyt mitään vajaaksi.
Kaikki on täydellistä. Me elämme Hänen täyteydestään.
Vanhurskaus on jatkuva ja muuttumaton asemamme Jumalan kasvojen edessä. Isä
näkee vanhurskautetun Kristukseen puettuna. Eli Hän näkee vain Kristuksen täydellisyyden meidän puolestamme. Vanhurskaus on asemamme Jumalan edessä. Sitä
voisi kuvata esimerkiksi suureen valtamerilaivaan nousemiseen. Laiva kulkee varmasti päämääräänsä asti, vaikka laivan sisällä saattaisimme kompastua ja kaatua.
Asemamme ei silti muutu mitenkään. Saamme nousta ja jatkaa matkaa.
Pyhitys
Samalla hetkellä kun ihminen luetaan vanhurskaaksi eli vanhurskautetaan Kristuksessa tapahtuu myös uudestisyntymä eli Pyhä Henki laskeutuu parannuksen tehneen ihmisen sydämeen ja hänessä alkaa uusi elämä. Tämä elämä ei ole meidän
luonnollista elämäämme, vaan Kristuksen elämää meissä.
Vanhurskauttaminen ja uudestisyntyminen tapahtuvat ajallisesti samalla hetkellä,
mutta loogisesti vanhurskauttaminen edeltää uudestisyntymää. Samoin kuin Jeesuksen piti ensin elää täydellinen elämä ja kärsiä ristillä ehtona Pyhän Hengen vuodattamiselle, samoin vaina vanhurskautettu voi päästä osalliseksi uudesta elämästä. Vanhurskauttamisen ja uudestisyntymisen suhdetta voisi kuvata myös adoption
ja normaalin syntymän suhteella. Adoptiossa kun paperit on täytetty ja viranomaisten hyväksyntä on saatu, vieras ihminen muuttuu kerta heitolla lapsen asemaan.
Näin käy siis vanhurskauttamisessa. Mutta Jumalan lapsi saa myöskin uuden synty-

män. Hän on sekä adoptoitu Jumalalle että syntynyt Jumalasta.
Uudesti syntymässä ihmisen luomiseen perustuvat ominaisuudet, lahjat, luonne jne
eivät muutu, mutta hänen sydämessään alkaa uusi Kristus-elämä Pyhän Hengen
vaikutuksesta. Koska ihmisellä on vanhurskautettunakin edelleen syntinen luonto,
Kristus meissä alkaa kuolettaa syntisiä himojamme ja halujamme korvaamalla niitä
halulla rakkauteen ja hyviin tekoihin. ”Me saamme Hengellä kuolettaa lihan tekoja”.
Kysymys ei ole meidän omasta voimastamme, vaan kuuliaisuudesta Herran sanaa
kohtaan. Kun Pyhän Hengen omistava uskova taivuttaa sydämensä kuuliaisuuteen,
Pyhä Henki tekee sen mahdolliseksi. Näin ollen Uuden Testamentin kehotukset eivät ole enää lakia vaan niihin sisältyy Pyhän Hengen voima sikäli kuin taivumme niitä noudattamaan.
Uuden Testamentin kehotukset uskoville eivät ole lakia, vaan käyttääksemme kuvaa
sähköjunasta, ne ovat raiteet, joita myöden juna kulkee. Mutta ilman yhteyttä sähköjohtoihin juna ei liiku metriäkään. Samoin vain Pyhän Hengen asuminen meissä tekee mahdolliseksi kehotusten mukaan elämisen.
Pyhityksessä Kristus paljastaa meille yhä syvemmin luontomme syntisyyttä, mutta
samalla antaa meille uudistuvan armon ja syvenevän armon, kun suuntaamme sydämemme ja mielemme Golgatan rakkauteen.
Pyhitys lähtee liikkeelle aina siitä, että ensin katsomme Kristukseen ja Hänen armonsa suuruuteen. Sitten teemme johtopäätöksen siitä, mitä kussakin tilanteessa
merkitsee Hänen tahtonsa noudattaminen. Hänen apuaan rukoillen käymme sitten
niihin hyviin tekoihin, jotka Hän edeltä käsin on meille jo valmistanut ja tekee niissä
vaeltamisen mahdolliseksi.
Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin
kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin
kuin muuttaa Herra, joka on Henki. (2 Kor. 3:18)
Pyhitys on armon vastaanottamista ja lankeemusten ja epäonnistumisten jälkeen
jälleen uuden armon omistamista. Kristus pitää Pyhän Hengen kautta kiinni omistaan, niin ettei heidän tarvitse pelätä joutumista hukkaan.
Pyhittääkseen meitä, kuolettaakseen meissä syntistä luontoa ja muovatakseen meitä enemmän oman kuvansa kaltaisuuteen Herra joutuu ajoittain käyttämään varsin
kipeitäkin keinoja. Niistä pieni esimerkki. Sain viime sunnuntaina viestin Japanista
eräältä 52 -vuotiaalta rouvalta, joka tuli opiskeluaikanaan uskoon. Hän on toiminut
pitkään vammaisten opettajana, mutta puolitoista vuotta sitten ankarat niska- ja selkäkivut pakottivat hänet sairaslomalle, joka jatkuu edelleen. Kuukausi sitten tilanne
huononi vielä, kun parin sormen jänteet katkesivat ja molempien käsien sorminivelet
alkoivat tulehtua. Hän kirjoittaa näin:
Molempien käsieni niveltulehduksen ja kivun alkamisesta on kulunut kuukausi.
Kun käsissä on lastoitus ja siteet, päivittäinen elämä oli tuskallista.
En kyennyt tekemään mitään, en pystynyt ajamaan autoa. En kyennyt pitämään käsissäni
syömäpuikkoja enkä pesemään hampaitani. Kivut olivat ankarat.
Kun aloin lukea Raamattua selkäni ja lantioni kipeytyivät, enkä jaksanut jatkaa pitkään.
Tilanteeni oli säälittävä ja surullinen.
Ajatukseni harhailivat minne sattuu, joten en oikein tiennyt mitä ja miten rukoilla, mutta silti

rukoilin joka päivä.
Halusin jopa kuolla. Mutta silti huusin Jumalan puoleen.
Sitten eräänä päivänä Jumala alkoi ikään kuin puhua minulle:
Vaikka elämä olisi kuinka täynnä surua, kärsimystä ja kipua, Jumala tekee vain sellaista,
mikä on täydellistä. Hän ei tee ainoatakaan virhettä. Hän valmistaa minua varten kaikkein
parasta. Hän rakastaa.
Oli kuin olisin nähnyt Jeesuksen, jolla on silmät kuin tulen liekki, hohtavan valkea tukka ja
jalat kuin vaskea. Hän saapui kuin enkelien ympäröimänä pilvien päällä.
Kun ajattelin, miten saisin nousta pilvissä Häntä vastaan, kyyneleet virtasivat silmistäni.
Hän antaa täydellisesti anteeksi kaikki syntini.
On ihmeellistä, että saan ottaa kärsimyksen, surun ja tuskan Jumalan kädestä. Saan jäädä
vain odottamaan. Saan levollisesti laskea itseni Hänen varaansa. Minun ei tarvitse itse tehdä
mitään. Jumala antaa kaiken, sitä ei minun tarvitse epäillä, saan vain odottaa. ”Herra käännä
katseesi minuun, joka en ole mitään. Armahda. Turvaan Sinuun, Jumala. Rakastan Sinua.
Kiitän, että olet aina kanssani.” Niin vastasin Hänelle rukouksessani.
Tuntui merkilliseltä.
Saan ottaa tämän ruumiini ja kätteni kivun Jumalalta, vaikka en ymmärräkään sen syytä.
Saan vain jatkaa rukoilemista.
Kaikkein tuskallisinta on se, että perheeni ei ole vielä osallinen pelastuksesta. Sitä rukoilen
lakkaamatta.
En tiedä milloin pääsen liikkeelle, mutta olen kiitollinen siitä, että suussani ja sydämessäni
asuu ylistys Herralle.
Lunastus
Lunastus merkitsee vapaaksi ostamista. Siksi sanaa käytetään sekä Golgatan tapahtumista, joissa Jeesus osti meidät vapaaksi synnin, kuoleman ja Saatanan orjuudesta Jumalan lasten ihmeelliseen vapauteen. Mutta sanalla on myös toinen
merkitys. Se tarkoittaa myös ”ruumiin lunastusta” eli syntiin lankeemuksen tähden
kuolemanalaisen ruumiimme vaihtamista Kristuksen ylösnousemusruumiin kaltaiseen uuteen ihanaan taivaalliseen olotilaan. Uudestisyntymisessä ihminen liitetään
sillä tavalla Kristuksen täyteyteen, että voimme sanoa jo nyt olevamme kirkastetut,
koska lopullinen kirkastumisemme on yhtä varma kuin se, että Kristus on meidän
elämänämme jo kirkkaudessa Isän oikealla puolella. Me pääsemme sitten kokemaan tuon ihmeen Jeesuksen saapuessa toisen kerran kirkkaudessaan noutamaan
omansa luokseen. Silloin haudoissa olevat ruumiit nousevat ylös ja yhtyvät ylhäältä
laskeutuviin pelastettuihin sieluihin. Asiaa kuvaa 1 Tessalonikalaiskirje näin:
Veljet, emme tahdo teidän olevan tietämättömiä poisnukkuneiden osasta, ettette
murehtisi niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. 14. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin kuin uskomme, niin samalla tavoin Jumala myös on Jeesuksen kautta
tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. 15. Tämän me sanomme teille Herran sanana: Me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen,
emme suinkaan ehdi poisnukkuneiden edelle, 16. sillä itse Herra on tuleva alas tai-

vaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. 17. 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. 4:13-17)
Perille päässeiden riemu
Viime sunnuntaina kerroin, miten pastori Eiichi Itoo tuli uskoon ja sai uudestisyntyä
Jumalan lapseksi. Hänestä tuli sekä pastori että lähetyssaarnaaja. Hän toimi 7 vuotta manner-Kiinassa lähetystyössä ja sodan jälkeen hän toimi pastorina Tokushiman
läänissä. Kaikkiaan hän sai olla aloittamassa tai tukemassa 16 seurakunnan perustamista. Päästyään eläkkeelle hän toimi kiertävänä evankelistana ja antoi myös ratkaisevan panoksen meidän pioneerityöllemme. Hän otti meidän perheemmekin erityiseksi rakkautensa kohteeksi. Kun meille syntyi toiset kaksoset vuonna 1975, hän
tuli heti heitä siunaamaan. Hän piti heitä kuin omina lastenlapsinaan.
Vuonna 1994 hän sairastui syöpään. Sinä vuonna samaiset 19-vuotiaat kaksoset
olivat lukuvuoden aktiotyössä Japanissa (kielen kun hyvin osasivat). Muu perheemme oli Suomessa. Sitten tapahtui Koben suuri maanjäristys 17.1.1995. Kaksosemme olivat yhdessä Itä-Tokushiman seurakunnan pastori Masakin kanssa avustamassa kotinsa menettäneitä, kun he saivat viestin, että pastori Itoo oli kuolemaisillaan. Oli kysymys enää tunneista. Häneltä oli kysytty, oliko vielä joku, jonka hän haluaisi tavata. Hän oli sanonut: ”Haluaisin tavata lähetyssaarnaaja Pihkalan lapset.”
Niin he kiiruhtivat Itoon sarasvuoteen ääreen. Tervehdyksen jälkeen hän alkoi välittömästi rukoilla ja siunata kaksosiamme. Mutta niin vähissä olivat jo voimat, että
kesken rukouksen hän nukahti.
Seuraavana päivänä kristitty lääkäri Ooshima oli hänen vuoteensa vierellä, kun hän
yhtäkkiä nosti molemmat kätensä ylös ja hymyili ylimaallisen ilon vallassa. Sitten kädet putosivat alas ja hän pääsi Herran luo. Hän oli jo saanut nähdä sen Herran lähestyvän, jota hän oli saanut palvella 75 vuotta. Hän oli päässyt 15 -vuotiaana valoon ja sai vaeltaa koko elämänsä valon lapsena kunnes pääsi kirkkauden valtakuntaan. Siellä hän nyt odottaa ruumiin lunastusta eli ruumiillista ylösnousemusta, jossa
hänen pelastettu sielunsa saa yhtyä Kristuksen kirkastetun ylösnousemusruumiin
kaltaiseen uuteen ruumiiseen.
Entä Sinä?
Missä kohden tietä Sinä vaellat? Oletko vasta hiljattain herännyt näkemään totuuden itsestäsi ja Herra herättelee sinua, voidakseen pelastaa sinut? Hänen armonsa
on niin suuri ja ihmeellinen, että se ulottuu myös sinuun asti. Saat astua valoon ja
minkä Hänen valonsa paljastaa elämässäsi synniksi, sen myös Hänen pyhä verensä puhdistaa. Saat armon ja anteeksiantamuksen. Saat alkaa elämään Kristuksen
täyteydestä ammentaen.
Jos olet jo pitempään saanut vaeltaa uudestisyntyneenä kristittynä, tänään Herra
haluaa jakaa omasta täyteydestään sinulle uutta armoa. Käänny katselemaan Hänen kasvojaan, joissa loistaa sama rakkaus kuin Golgatan ristiltäkin. Hänen armotyönsä elämässäsi ei pääty taisteluihisi ja kiusauksiisi eikä lankeemuksiisikaan.
Saat ammentaa uutta puhdistusta ja uutta armoa Hänen verihaavoistaan. Saat nostaa katseesi Häneen, saat kiittää ja ylistää Häntä. Saat jo nyt riemuita siitä kirkkauden perinnöstä, joka on sinua varten valmistettu Herran luona.

