Pelastusvarmuus
Joh. 14:8-31
8. Filippos sanoi hänelle: "Herra, näytä
meille Isä, niin me tyydymme siihen."
9. Jeesus vastasi: "Näin kauan aikaa olen
ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippos! Joka on nähnyt minut, on
nähnyt Isän. Kuinka sinä voit sanoa: 'Näytä
meille Isä'?
10. Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä
on minussa? Niitä sanoja, joita minä puhun
teille, en puhu omasta aloitteestani. Isä
asuu minussa, ja teot ovat hänen tekojaan.
11. Uskokaa minua, että minä olen Isässä
ja Isä on minussa. Jos ette muuten usko,
uskokaa edes tekojeni tähden.
12. Totisesti, totisesti minä sanon teille:
joka uskoo minuun, myös hän tekee niitä
tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin
kuin ne, sillä minä menen Isän luo.
13. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isä kirkastettaisiin
Pojassa.
14. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, sen minä teen."
15. "Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni.
16. Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,
17. Totuuden Hengen, jota maailma ei voi
ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne
häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä.
18. En minä jätä teitä orvoiksi vaan tulen
luoksenne.
19. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää
näe minua, mutta te saatte nähdä minut,
sillä minä elän ja tekin saatte elää.
20. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä
olen Isässäni ja te olette minussa ja minä
teissä.
21. Se, jolla on minun käskyni ja joka noudattaa niitä, rakastaa minua. Ja joka rakas-

taa minua, häntä minun Isäni rakastaa, ja
minä rakastan häntä ja ilmaisen itseni
hänelle."
22. Juudas - ei se Iskariot - sanoi hänelle:
"Herra, mistä syystä sinä aiot ilmaista itsesi
meille etkä maailmalle?"
23. Jeesus vastasi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun
Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen
luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan.
24. Se, joka ei rakasta minua, ei pidä minun sanojani. Mutta sana, jonka te kuulette,
ei ole minun vaan Isän, joka on minut lähettänyt.
25. Tämän minä olen puhunut teille ollessani teidän luonanne.
26. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä
lähettää minun nimessäni, opettaa teille
kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä
minä olen teille sanonut."
27. "Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna
teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton älköönkä pelätkö.
28. Te kuulitte minun sanovan: minä menen
pois ja tulen takaisin teidän luoksenne. Jos
rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että
minä menen Isän luo, sillä Isä on minua
suurempi.
29. Olen sanonut sen teille jo nyt, ennen
kuin se tapahtuu, jotta uskoisitte, kun se tapahtuu.
30. Paljon en enää puhu teidän kanssanne,
sillä tämän maailman ruhtinas on tulossa.
Minuun hänellä ei ole mitään valtaa,
31. mutta jotta maailma tietäisi, että minä
rakastan Isää ja teen niin kuin Isä on minua
käskenyt: nouskaa, lähtekäämme täältä!"

Asuuko Sinussa Pyhä Henki?
Asuuko Sinussa Pyhä Henki vai ei? Jos tiedät, niin mistä sen olet päätellyt? Jos
Pyhä Henki asuu sinussa, niin myös Jeesus on ottanut Sinut asunnokseen. Päivän
tekstissä Jeesus antaa meille erittäin selkeän ja kirkkaan kuvauksen Pyhän Hengen
toiminnasta niin omiensa kuin myös tämän maailman keskellä?
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Joku saattaa tietysti torjua tämän kysymyksen: "Mistä sitä voisi tietää ja eikö olisi jotenkin itsensä korotusta väittää, että Pyhä Henki asuu minussa?" Tällainen vastaväite on ymmärrettävä tämän päivän tilanteessa, jossa Pyhän Hengen toiminnasta
ja läsnäolosta esitetään mitä merkillisimpiä väitteitä.
Salattu Pyhän Hengen työn
On niitä, jotka sanovat, että Pyhän Hengen työ on jotain niin salattua ja kätkettyä,
ettei kukaan voi tietää missä ja milloin Hän on tekemässä työtään. Kuitenkin kun
helluntaina Pyhä Henki vuodatettiin seurakunnalle, Pietari saattoi viitata tapahtumaa
ihmettelemään tulleille ja vielä Pyhän Hengen lahjasta osattomille kuulijoilleen:
"Tämä on sitä, mistä profeetta Jooel sanoi: 'Viimeisinä päivinä on tapahtuva, sanoo
Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken ihmissuvun päälle." Pyhän Hengen työ
oli heidän kaikkien nähtävissä ja kuultavissa siinä, miten opetuslapset ylistivät Herraa ja siinä, että Pietari itse julisti evankeliumia niin, että tuhannet tulivat synnin tuntoon ja pelastuivat.
Kyllä Pyhän Hengen työ on tänäkin päivänä niin avointa ja julkista, että jopa pelastuksen ulkopuolella oleva maailma joutuu pakostakin sen tunnustamaan. Jeesushan
osoittaa, että Pyhän Hengen toiminta kohdistuu nimen omaan maailmaan paljastaen synnin, osoittaen todellisen vanhurskauden ja tuomion. Jos ja kun Pyhä Henki
toimii ja vaikuttaa, niin jopa maailman on pakko tunnustaa se silloinkin, kun se saattaa nousta ankaraankin vastarintaan, niin kuin tekstimme edellä Jeesus lupasi tapahtuvan.
Elämyksiäkö?
Toisaalta olemme saaneet kuulla väitettävän, että Pyhän Hengen toiminta olisi nähtävissä ja kuultavissa silloin, kun ihmiset kieriskelevät lattialla, nauravat tai itkevät
hysteerisesti tai karjuvat kuin leijonat. Kuitenkaan mikään Raamatun kuvauksista ei
viittaa siihen, että Pyhän Hengen tukahduttaisi ihmisen arvostelukyvyn ja sivuuttaisi
hänen tahtonsa ja vetoaisi vain ihmisen tunteisiin saattaen hänet kontrolloimattomaan tilaan. Tällaisen ääri-ilmiön taustalla on usein ajattelutapa, että Pyhän Hengen toiminta voidaan päätellä siitä, millaisia kokemuksia ja tunteita ihmisellä on.
Näin ajatteleva ihminen ei voi olla oikein varma Jumalan rakkaudesta, ellei hänellä
ole jatkuvasti riittävää määrää myönteisiä tunteita todistamassa Pyhän Hengen läsnäolosta elämässään.
Entä visualisoimalla?
Joku saattaa mielessään kysyä itseltään: Onko ehkä kysymys siitä, että jotenkin yritän sieluni silmillä luoda kuvan taivaallisesta Herrasta ja Vapahtajasta ja näin mielikuvieni ja ajatusteni muodossa sitten Jeesus asuisi sydämessäni. Tekstimme osoittaa, että mistään sen kaltaisesta mielikuvamaailmasta ei voi olla kysymys. Jeesus
toistamalla toistaa, että vaikka Hän menee Isän luo taivaaseen, Hän tulee näkymättömällä tavalla Pyhässä Hengessä takaisin luoksemme ja asettuu asumaan omiensa sydämiin. Samalla myös itse Isä Jumala asettuu heihin asumaan. Useissa Raamatun kohdissa luemme, miten Jeesus kolkuttaa ihmissydämien ovilla ja pyytää
päästä asumaan meihin. Kun luemme vielä tarkasti tekstimme, huomaamme, että
tämä Jeesuksen ja Isän asettuminen omiensa sydämiin Pyhässä Hengessä ei tarkoita sitä, että Hän tulisi vain vierailemaan tai käymään sydämissämme, vaan Hän
jää pysyvästi – niin jopa ikuisesti – asumaan omiensa sydämiin.
Pelastuksen suuruus
Pelastuksessa on siis kysymys käsittämättömän suuresta asiasta. Kun Jeesuksen
Golgatalla vuotaneen uhriveren tähden saamme kaikki syntimme anteeksi, saamme
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Kristuksen lahjavanhurskauden vaatteen ja vapaan pääsyn Jumalan sydämelle asti,
samalla hetkellä itse Pyhä Kolminainen Jumala tulee ja asettuu asumaan meihin.
Uusi elämä, joka siitä alkaa, ei ole enää meidän elämäämme vaan Kristuksen elämää meissä, niin kuin Paavali asian ilmaisee.
Se merkitsee myös sitä, että pelastunut ihminen ei ole enää milloinkaan yksin, Jeesus on joka päivä, joka hetki, joka silmänräpäys hänen kanssaan, niin suuren ilon
kuin tuskan hetkinä, niin puhtauden ja rauhan kuin lankeemustemmekin hetkinä.
Hän pysyy tiukasti omansa sydämessä, vaikka me saatamme yrittää monella tavalla
synneillämme rajoittaa Hänen vapauttaan vaikuttaa ja muuttaa meitä – sanalla sanoen hallita meitä rakkautensa ja totuutensa välityksellä.
Mittaa sydämesi tila!
Nyt joku kysynee huolestuneena, mistä minä voin tietää, että Jeesus asuu minussa
ja että minä asun Jeesuksessa, niin kuin Hän tekstissämme lupaa. Onko kysymys
tietynlaisesta kokemuksesta tai tunteesta, jonka perusteella voi tietää asian? Jeesus lupasi tekstissämme, että Hän antaa meille oman rauhansa. Tarkoittaako se sitten sitä, että minulla on tietty rauhallinen mieliala päällä, kun Jeesus asuu minussa.
Ellen taas tunne mitään erikoista, tarkoittaako se ehkä sitä, etten sittenkään omista
Pyhää Henkeä?
Monet ovat tänään todella hämmentyneitä kysymyksemme edessä. Samalla kun
Raamattu osoittaa, että kysymys on tärkeä, se antaa myös selkeän tien vastauksen
löytämiseen. Paavali kirjoittaa: "Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa. Tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, ette kestä
koetusta.... Emmehän voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta."
2.Kor.13:5,8
Paavali ei sanonut: "Ettekö tunne itsessänne, että Jeesus Kristus on teissä?" vaan:
"Ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä?" Kysymys ei siis ole suinkaan sisäisestä tunteesta eli fiiliksestä, vaan tietyllä mitalla tapahtuvasta itsensä arvioinnista. Tätä mittaa Paavali ei löydä itsestään eikä sisältään asuvasta Jeesuk sesta, vaan "totuudesta". Raamatun totuus on se mitta, jolla meidän tulee arvioida
itseämme.
Jeesus sanoi: "Kun hän, totuuden Henki, tulee, hän johtaa teidät kaikkeen totuuteen. Mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän
puhuu, ja tulevat hän julistaa teille." Kun siis Raamattua lukiessamme huomaamme,
miten sisimpämme "resonoi, värähtelee samaan tahtiin" lukemamme totuuden ehkä hyvinkin kipeän totuuden - kanssa, niin tiedämme, että olemme uskossa ja
Jeesus Kristus asuu meissä Pyhän Henkensä kanssa.
Sinun Sanasi on totuus
Pyhä Henki ei yhdy mihinkään muuhun kuin totuuteen ja vain Raamatun kirjoitettu
Sana sisältää totuuden ja on koko totuus. Kun Pyhä Henki vie omiaan kaikkeen totuuteen, se tarkoittaa nimen omaan kaikkeen Raamatussa ilmoitettuun Jumalan totuuteen. Kun Pyhä Henki julistaa meille tulevaa, kysymys ei ole vain profetiasta,
joka löytyy esimerkiksi Ilmestyskirjasta vaan myös siitä koko pitkästä kirkkohistorian
prosessista, jonka aikana Hän on toistuvasti osittanut, että Jumala toimii Raamatun
lupausten mukaisesti.
Uskova löytää toki sanan totuuden edessä myös inhottavan lihansa, joka kaikin tavoin pyrkii torjumaan Jumalan kirjoitetun sanan. Mutta jos olet uskossa ja Herra
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Jeesus asuu Pyhän Hengen kautta sydämessäsi, niin viime kädessä liha ei voi
päästä voitolle, vaan sinun on lopulta aina taivuttava totuuden alle ja tehtävä parannus synneistäsi. Pyhä Henki, joka asuu Heran omassa, iloitsee totuudesta. Pyhä
Henki jakaa omilleen suurimmat ja parhaat ilon hetket silloin, kun he ottavat vastaan
ihmeellisen totuuden sanoman Jeesuksen ristin sovitustyöstä ja ylösnousemuksen
voitosta.
Ennen kuin katsomme esimerkin valossa, miten Pyhän Hengen synnyttämä, Golgatan työn ja ylösnousemuksen voittoon tarttuva pelastusvarmuus kestää kaikkein
kauheimmissakin koetuksissa, käymme vielä järjestelmällisesti läpi Filppuksen ja
Juudaan kysymykset ja Jeesuksen vastaukset niihin.
Filippuksen kysymys 8-21
Filippuksen pyyntö edustaa lukemattomien ahdistettujen ja huokaavien ihmisten sydämen huutoa: "Herra, näytä meille Isä, ja se riittää meille."
Jeesus vastasi: "Niin kauan aikaa olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän."
Jeesus osoitti tällä, että Hän on se, joka ilmoittaa Isän ihmisille. Jeesus on Jumalan
Ilmoitus. Kun esittelemme jollekin ihmiselle Jeesuksen, saatamme hänet samalla
kasvokkain Jumalan kanssa. Siitä kristinuskossa on kysymys.
Ilmoitus ja sen Selittäjä
Mutta Jeesus ei jättänyt asiaa siihen. Hän selitti, että jos Hän on Jumalan ilmoitus,
niin Pyhän Hengen tulemisessa he saisivat tälle Ilmoitukselle selittäjän ja tulkitsijan:
"Minä olen pyytävä Isältä, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän
kanssanne iäti."
Pyhän Hengen selittäessä ja avatessa Jeesusta ihmiselle, ihmiset löytävät Jumalan.
Vain Pyhän Hengen kirkastama Kristus voi tyydyttää ihmiskunnan syvimmän janon
saada nähdä Jumala. Emme voi koskaan lopulta löytää Jumalaa hapuilemalla Häntä kohti Hänen luomistekojaan tarkkaamalla. Ei ole mitään muuta tietä Isän luo kuin
Pyhän Hengen valaisussa tapahtuva Kristuksen kohtaaminen.
Tämä kohtaaminen synnyttää uuden elämän Jumalan yhteydessä. Tätä elämää
Jeesus kuvaa rakkautena, joka on luonteeltaan Hänen käskyjensä pitämistä. Kysymys ei kuitenkaan ole lainomaisesta yrityksestä selvitä itse Jumalan vaatimuksista,
vaan siitä että Kristuksen elämä Pyhässä Hengessä jaetaan Hänen omilleen.
Tämä Herran elämän jakaminen ei tapahdu kuitenkaan ikään kuin itsestään tai huomaamatta, vaan jatkuvassa persoonallisessa rukous ja keskusteluyhteydessä Isän
kanssa. Isä vastaa rukouksiin Jeesuksen nimen tähden. Kysymys on siis siitä, että
Isä antaa kaiken rukoilijoille, koska Jeesus vahvistaa rukoukset, antaa niihin hyväksymisleimansa". Pyhän Hengen synnyttämä rukouselämä ei ole siis mielivaltaista lihan mielihalujen tyydyttämiseen tähtäävää pakanain rukousta vaan se etsii Jeesuksen nimen kirkastamista: "Mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen,
että Isä tulisi kirkastetuksi Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni,
minä teen sen."
Suuremmat teot
Kristukseen uskova voi rukousyhteydessä Isään tehdä Pyhän Hengen voimassa
suunnattoman suuria asioita: "Totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös
hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin hän on tekevä, sillä
minä menen Isän luo." Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että uskovat voisivat tehdä
suurempia ajallisia ihmeitä kuin mitä Jeesus teki. Jeesushan herätti kuolleita ja pa4

ransi suuren määrän ihmisiä sekä osoitti voimansa luonnonvoimien suvereenina
Hallitsijana. Jeesus kyllä jatkaa näitäkin ihmeitään seurakunnassaan Pyhässä Hengessä, mutta ne ovat vain tätä aikaa varten. Terveytensä saanut joutuu lopulta kuitenkin kulkemaan fyysisen kuoleman tien ennen ylösnousemusta.
Mutta ne suuremmat teot, joita Jeesus ei vielä silloin voinut tehdä, koska Golgatan
sovitus ja ylösnousemus olivat vielä edessäpäin, ovat hengellisiä ihmeitä. Niissä on
kysymys ihmeistä, joiden vaikutus ulottuu iankaikkisuuteen asti. Ihmisen pelastuminen ja uuden elämän ihme Pyhässä Hengessä julistetun evankeliumin kautta on
suunnattomasti suurempi ihme kuin mitkään ajalliset ihmeet. Pelastusihmeissä Herran omat saavat olla Herran työtovereita.
Ei koskaan yksin
Pyhän Hengen tulo merkitsee Jeesuksen tuloa omiensa luo ja sydämeen. He eivät
siksi voi koskaan jäädä syvimmässä mielessä yksin ja orvoiksi. Pyhää Henkeä ei
liioin lähetetä ihmissydämeen vain käväisemään vaan pysymään ikuisesti. Siksi Pyhän Hengen läsnäolo on uskovalle ihmiselle pelastusvarmuuden sinetti:
"Minä olen pyytävä Isältä, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän
kanssanne iäti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei
näe häntä eikä tunne häntä. Te taas tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne
ja on oleva teissä. En minä jätä teitä orvoiksi. Minä tulen teidän luoksenne. Vielä
vähän aikaa, niin maailma ei enää näe minua, mutta te näette minut. Koska minä
elän, tekin tulette elämään."
Pyhän Hengen työ
Pyhän Hengen elämä on luonteeltaan sellaista, että tämän maailman ihmiset eivät
sitä voi ymmärtää, vaikka Pyhän Hengen vaikuttamat teot ja rakkaus ovatkin kaikkien nähtävissä. Pyhä Henki on Jeesuksen elämä Hänen omissaan.
Vaikka Pyhän Hengen toiminta on maailmalle salattua, siinä ei ole kysymys mystisistä kokemuksista tai selittämättömistä tietoisuuden tasoista, joita aikamme uususkonnollisuus korostaa. Pyhä Henki on Herran omien tunnettavissa ja Pyhä Henki jakaa heille selkeää ymmärrystä ja tietoa. Korkeinta tietoa on päästä Pyhän Hengen
valaisemin silmin tajuamaan jotain Pyhän Kolminaisuuden salaisuudesta. Kysymys
ei ole vain ulkokohtaisesta tiedosta vaan elimellisestä yhteydestä Kristukseen ja Hänen elämäänsä:
"Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja
minä teissä."
Pyhän Hengen työ ei jää pelkästään ymmärryksen alueelle - niin tärkeätä kuin onkin
päästä syvältä tuntemaan pelastuksen salaisuutta. Pyhä Henki vaikuttaa rakkautta,
joka ei ole pelkkää myönteistä tunnetta, vaan asiallista toimintaa lähimmäisten todellisten ongelmien ratkaisemiseksi. Rakkaus on arvokkaan pois antamista. Se on
mm ajan, vaivannäön, rahan ja arvostuksen antamista. Rakkaus Jeesukseen on
Hänen käskyjensä pitämistä. Lähetyskäskyn noudattaminen on siis keskeinen osa
rakkautta. Rakkaus Isää ja Jeesusta kohtaan ilmenee siis Pyhän Hengen synnyttämää kiitoksena, ylistyksenä ja palveluksen tekoina, joilla on aina suhde Herraan,
uuden käskyn Antajaan:
"Jolla on minun käskyni ja joka noudattaa niitä, hän rakastaa minua. Joka rakastaa
minua, häntä Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."
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Juudaksen kysymys 22-24
Juudas tarttui Jeesuksen sanaan siitä, että Jeesus ilmoittaa itsensä niille, jotka Häntä rakastavat. Hän kysyi Jeesukselta: "Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi
meille etkä maailmalle?"
Eräässä merkityksessä Jeesus ei antanut suoraa vastausta. Kuitenkin vastaus oli
täydellinen ja riittävä. Jeesus jatkaa siinä puhetta omasta käskystään ja rakkauden
luonteesta. Jumalan luonne on sillä tavalla rakkautta, että vain rakkaudessa elävä
voi päästä tuntemaan Häntä: "Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani, ja Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja teemme asumuksen hänen luonaan. Joka ei rakasta minua, ei noudata minun sanojani. Teidän kuulemanne sana ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt."
Jos ihminen rakastaa Jeesusta ja pitää Hänen käskynsä tapahtuu jotain: "Me, minä
ja Isä teemme asunnon hänen sydämeensä." Sana, jota Jeesus käyttää tässä yhteydessä, on täsmälleen sama, jota Hän käytti luvun alussa puhuessaan Isän kodin
monista asuinsijoista ja jolla Hän oli viitannut koko Jumalan maailmankaikkeuteen.
Nyt Jeesus sanoi asiallisesti: "Juudas, sinä kysyt, olenko hyljännyt maailman. En
ole sitä hyljännyt. Minä ja Isä otamme teidät ja kaikki, jotka tulevat rakastamaan,
asuinpaikaksemme. Te olette maailmassa. Teidän kauttanne Isä ja Minä ilmoittamme itsemme maailmalle."
Kysymys on samasta asiasta, jonka Jeesus aiemmin oli ilmaissut lauseparilla:
"Minä olen maailman valo." "Te olette maailman valo."
Jeesuksen puhuma sana oli Isän sanaa ja Jeesuksen omien julistama sana tulisi
olemaan Pyhän Hengen voimassa Herran sanaa tälle maailmalle.
Yhteenveto 25-31
Yhteenvetona opetuslasten neljään kysymykseen ja vastauksiinsa Jeesus tiivistää
sen, mikä tulisi pian tapahtumaan. Pyhä Henki, Puolustaja, tulisi pian olemaan heidän kanssaan. Jeesus ei jätä omiaan orvoiksi, vaille huolenpitoa ja ahdistuksen alle.
Jeesus oli nimittänyt omiaan "lapsiksi" - pieniksi lapsiksi, mitä kreikan sana teknia
tarkoittaa. Jeesus ei mitenkään voisi jättää heitä vaille hoitoa. Puolustaja, Pyhä
Henki, tulee olemaan heidän puolellaan, Hän selittäisi kaikki asiat, Hän avaisi Jeesuksen puheet heille ja he tulisivat näkemään asiat aivan uudella tavalla, joka ei vielä ollut heille mahdollinen.
Oman rauhani teille
Sitten Jeesus vielä korostamalla korosti: "Rauhan minä jätän teille. Oman rauhani
minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä pelätkö." "Minä menen Isän luo."
Sitten Jeesus katsahti kohti edessä olevaa taistelua ja sen läpi: "Maailman ruhtinas
tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään", ei mitään sellaista, josta hän saisi kiinni ja
jolla hän pääsisi voittamaan Jeesuksen. Sitten suuntautuen siihen lopulliseen voittoon, joka olisi ristin tien päässä Hän lausui: "Jotta maailma ymmärtäisi, että minä
rakastan Isää ja teen niin kuin Isä on minua käskenyt: nouskaa, lähtekäämme täältä."
"Oman rauhani minä annan teille." Aiemmin Jeesus lupasi: "Omat käskyni annan
teille",ja jatkossa Hän lupasi: "Oman rakkauteni annan teille", "Oman iloni annan
teille". Kaikissa alkukielen sanallinen rakenne on: "Minä annan teille käskyt, jotka
on minun omani." " Minä annan rauhani, joka on minun omani." "Minä annan rakkauteni, joka on minun omani." Minä annan iloni, joka on minun omani." Jeesus oli
lähdössä, mutta Hän uskoi omilleen käskynsä, rauhansa, rakkautensa ja ilonsa,
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käskyt noudatettaviksi, rauhan koettavaksi, rakkauden omistettavaksi ja ilon koettavaksi.
Sitten Jeesus sanoi: "Nouskaa, lähtekäämme täältä."
Keskustelu oli ohi. Enää ei kukaan keskeyttänyt Häntä. Kaikkea hallitsevaksi säveleksi jäi: "Älköön sydämenne olko murheellinen." Älkää antako noiden kysymysten
viedä rauhaanne. "Minä olen tie, totuus ja elämä." Minussa elämänne saa suunnan.
Viime kädessä kysymyksenne saa vastaukset Minussa. Minussa on teille sellainen
elämä, että se kykenee tyydyttämään sydämenne ja palveluksenne Minussa.
"Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun."
Esimerkki pelastusvarmuuden kantavuudesta – Richard Wurmbrand
Wurmbrandit kävivät Suomessa ensimmäisen kerran 1970, jolloin heitä kuunteli Helsingin
Jäähallin täyteinen yleisö. Wurmbrandin tunnetuinta kirjaa Kristus rautaesiripun takana
myytiin vuosina 1969-1973 kaikkiaan 11 painosta eli 35.000 kpl. Wurmbrandeilta on ilmestynyt suomeksi monia muitakin kirjoja.
Richard Wurmbrand syntyi 1909 köyhään juutalaiseen perheeseen. Hänen isänsä kuoli varhain. Richard luki kaiken, minkä käsiinsä sai ja hänestä tuli epäilijä. Jo neljätoistavuotiaana
hän oli vannoutunut ateisti ja marksilainen. Jumalan ja Kristuksen ajatteleminen herätti hänessä vain vihaa. Ainoastaan raha ja nautinnot olivat tärkeitä.
Sairastuttuaan tuberkuloosiin hän kuitenkin rukoili: "Jumala, tiedän varmasti, että et ole olemassa. Mutta jos sattuisit olemaan - minkä minä kiistän - minun velvollisuuteni ei ole uskoa
Sinuun; Sinun velvollisuutesi on ilmaista itsesi minulle."
Richard meni toipumaan sairaudestaan vuoristokylään. Siellä asui vanha kirvesmies, jonka
elämän ainoana toiveena oli saada johdattaa joku juutalainen Kristuksen luo. Kirvesmies antoi Richardille Raamatun, jota tämä alkoi lukea.
"Raamattu ei ollut kirjoitettu niinkään kirjaimin kuin hänen rukoustensa sytyttämin rakkauden liekein. Pystyin tuskin lukemaan sitä. Saatoin vain itkeä sen ääressä, kun vertasin pahaa
elämääni Jeesuksen elämään, saastaisuuttani Hänen puhtauteensa, vihaani Hänen rakkauteensa; ja Hän hyväksyi minut omiensa joukkoon."
Richard opiskeli papiksi ja alkoi tehdä innokkaasti työtä venäläisten sotilaiden keskuudessa,
joita oli tullut Romaniaan miljoona v. 1944.
Aikaisemmin kristittyjä olivat vainonneet natsit, nyt kommunistit. Monet viralliset kirkot sopeutuivat, hyväksyivät kommunismin ja papeista tuli valtion ilmiantajia. Piispa saattoi opettaa, että Jumala on ilmoittanut itsensä kolme kertaa, ensin Mooseksen, sitten Jeesuksen kautta ja kolmannen kerran Stalinin kautta. Wurmbrand oli yksi niitä taipumattomia, jotka eivät
hyväksyneet kompromisseja, vaan uhkauksista huolimatta toiminnallaan synnyttivät "maanalaisen seurakunnan".
Seurauksena oli, että Wurmbrand joutui useaan otteeseen vankilaan ja joutui kärsimään yliinhimillisiä kidutuksia. Kommunistien kristittyjä kohtaan harjoittamat julmuudet ylittävät
kaiken inhimillisen ymmärryksen.
Olen nähnyt kommunistien piinaavan kristittyjä, ja kiduttajien kasvot ovat loistaneet haltioitunutta iloa. "Me olemme paholainen", he huusivat rääkätessään kristittyjä.
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Tämä oli vain hyvin pieni osa siitä, mitä tapahtui eräänä sunnuntaina ja monina muina sunnuntaipäivinä Pitestin vankilassa. On asioita, joita ei yksinkertaisesti voi kertoa. Sydämeni
särkyisi, jos minun olisi kerrottava niistä uudestaan. Ne ovat liian kammottavia ja rivoja kirjoitettaviksi. Tällaista veljenne Kristuksessa kokivat ja kokevat tänä päivänä! "
Milloin tahansa Wurmbrand voi riisua paitansa ja näyttää yläruumistaan peittävät kahdeksantoista syvää kidutushaavan arpea. Hän ei jaksa seistä pitkiä aikoja, vaan puhuu istualtaan.
Wurmbrand huusi maailmalle. Monet heräsivät tajuamaan tilanteen ja alkoivat auttaa suljettujen maiden kristittyjä toimittamalla heille raamattuja. Monet taas pitivät Wurmbrandia
liioittelijana eivätkä hyväksyneet raamattujen "salakuljettamista". Kun Wurmbrand tuli toistamiseen Suomeen kokousmatkalle, kirkot sulkivat häneltä ovensa.
Wurmbrandin sanomana on rakkaus, joka antaa anteeksi vihamiehillekin.
"Kun meille annettiin leivänviipale viikossa ja likaista keittoa päivittäin, päätimme silloinkin
uskollisesti maksaa kymmenykset. Joka kymmenes viikko annoimme leipäosuutemme heikommille veljille kymmenyksinämme Mestarille."
"Jokainen, joka on saanut kokea maanalaisen seurakunnan hengellisen kauneuden, ei enää
voi tyytyä eräiden lännen kirkkojen tyhjyyteen", sanoo Wurmbrand.
"Kärsin lännessä enemmän kuin kommunistien vankityrmässä, koska nyt näen omin silmin
länsimaisen sivistyksen kuolevan."
Entä sinä?
Jos sinä kipuilet tänään pelastusvarmuuskysymyksen kanssa, tartu Herran sanan
lupauksiin. Ne osoittavat, että pelastuksen perusta on varma. Jeesuksen kärsimys
ja kuolema riittävät myös sinulle. Käännä sydämesi silmät Jeesuksen verihaavoihin
sinun puolestasi. Niissä on sinun pelastuksesi varmuus. Kun Sanan kautta katselet
Herraa, Pyhä Henki toimii ja vaikuttaa sinun sydämessäsi ja sinun elämäsi kautta
myös muissa ihmisissä heidänkin pelastuksekseen.
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