
JUMALAMME SYDÄMELLINEN LAUPEUS 
Luuk. 1:78-79 
 
78. Jumalamme sydämellistä laupeudesta meidän puoleemme katsoo aamun koitto 
korkeudesta.  
79. Se loistaa meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa, ohjaten meidän 
jalkamme rauhan tielle.  
 
Miten Jumala näkee Sinut? 
Miten Jumala katselee Sinua? Herra seuraa askeleitasi, tekojasi ja ajatuksiasi, Hän tuntee 
ne kaikki. Herra näkee kaiken, mitä sisimmässäsi liikkuu, aivan koko olemuksesi sen 
syvimpiä sopukoita myöten. Herra tuntee Sinut suunnattomasti paremmin kuin itse tunnet 
itseäsi. Siksi Herran oman tulee jatkuvasti pyytää:  
"Tutki minua ja tunne minut! Jos tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle 
tielle."  
"Sinä tahdot totuutta salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle 
viisauden."  
Tarvitsemme Herran Hengen työtä ja puhetta Sanan kautta, että voisimme tuntea itsemme 
oikein. Olemme kaikessa, tässäkin, riippuvaisia Hänestä. 
 
Herra ei kuitenkaan vain ikään kuin sivustakatselijana kirjaa elämääsi ylös saattaakseen 
Sinut vastuuseen kaikesta tekemästäsi ja tekemättä jättämisestäsi. Herran asenne ei ole 
tarkkailu, vaan Hän on koko olemuksellaan mukana Sinun elämäsi kaikissa käänteissä. 
Jumalan asenne Sinuun on sydämellinen laupeus. Hän huolehtii hetki hetkeltä Sinun 
suuremmista ja pienimmistä tarpeistasi niin kauan kuin matkasi täällä ajassa jatkuu. Sinä 
syöt Herran Sinua varten varaamia herkkuja ja nautit huoneiden lämpöä kylmässä 
maassamme Hänen hyvyydestään. Kaikki, mikä Sinulla on, on Herran laupeutta Sinua 
kohtaan. 
 
Elämän realismin keskellä laupeus 
Raamattu ei anna meille kuvaa jonkinmoisesta "pehmo" Jumalasta, jonka hyvyydestä 
voidaan aina sopivissa mielentiloissa puhua, kun on koettu jotain hyvää elämän arjen ja 
harmauden keskellä, mutta jonka hyvyys jää korukieleksi sairauden, vammaisuuden, 
pettymysten, kivun, epäonnistumisten, pelon ja kuoleman hyökätessä eri tavoin 
kimppuumme. Jumalan Sana on realistinen. Jumalan kasvojen laupeus ja Hänen valonsa 
kuvataan todellisessa ympäristössään. Me istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa. 
Istumme paikalleen jämähtäneinä, koska emme pimeydeltä näe tietä kulkeaksemme ja 
kuoleman tuskallisesti lähestyessä meillä ei ole voimaa liikahtaakaan. 
 
Jumalan sydämellinen laupeus kohtaa siis todellisen maailman eikä mitään idyllimaailmoja, 
joita useinkin "hartauspuheissa" pyritään edes hetken lohdutukseksi silmiemme eteen 
maalailemaan. Evankeliumin sanoma ei tullut mihinkään kiiltokuvamaailmaan. Se tuli 
veroruuvin kiristyksen, odottavista äideistä piittaamattoman kovuuden, uhkaksi koettuja 
ihmisiä silmittömästi murhaavan vallanhimon, pakolaisuuden, rankan yötyön ja Raamattua 
kyllä lukevan mutta sen lupauksille ajat sitten selkänsä kääntäneen syvän uskonnollisen 
turmeluksen keskelle. Tällaisen pimeyden keskelle syntyi Jumalan Poika. Jumala tuli 
Ihmiseksi. Hän tuli alas pimeyden keskelle valaisemaan Sinua ja minua. 
 
Jumalan laupeus – ristin tie 
Jumalan sydämellinen laupeus Sinua kohtaan ei siis ole jonkinmoisia yleviä tunnelmia, 
vaan hikisiä jalanjälkiä Galilean ja Juudean kivisillä poluilla. Se on Harrasta rukousta 
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aamuyön pimeinä tunteina ennen sairauksiensa ja ahdistuksiensa puristamien 
ihmisjoukkojen saapumista apua hakemaan. Se on väkevää kutsuhuutoa temppelissä 
kaikille janoisille ja nälkäisille tulla Elävän Veden luo. Se on silmille valuvia veripisaroita 
piikkikruunun haavoista, se on hylätyn huutoa Golgatan ristiltä: "Jumalani, Jumalani, miksi 
minut hylkäsit?"  
 
Vastaus tuohon tuskanhuutoon on Isän sydämellinen laupeus: "Hylkäsin Sinut Poikani, 
ettei minun tarvitsisi hylätä Mattia ja Maijaa!" Jumalan rakkaus on tänäänkin siinä, että 
Jeesus kuoli Sinun ja minun tähteni. Ylösnousseen Herramme ihmeellinen valo loistaa 
syvimpäänkin pimeyteen, kun pimeydessä ja kuoleman varjossa istuvat nostavat 
katseensa Golgatan Ristiinnaulittuun ja Ylösnousseeseen, Häneen, jonka evankeliumin 
sana tuo korviemme kuultavaksi ja uskon silmiemme katseltavaksi. Evankeliumin sanalla 
on tänäänkin voima nostaa paikalleen jämähtäneet kävelemään ja kulkemaan eteenpäin 
rauhan tietä.  
 
Evankeliumi jakaa voimaa 
Sana ihmiseksi tulleesta, ristillä kärsineestä ja ruumiillisesti ylösnousseesta Kristuksesta on 
Jumalan voima tänäänkin. Se antaa väsyneelle voimaa, antaa levottomalle rauhan, luo 
turvan ajan rajalle kävijöille ja vie perille iankaikkiseen kirkkauden valtakuntaan asti. 
Jumalan sydämellistä laupeudesta meille on tarjolla pelastuksen tunteminen syntiemme 
anteeksisaamisessa Jeesuksen uhriveren tähden.  
 
Jumalan laupeus vie perille asti 
Jumalan sydämellinen laupeus avaa meille vielä laajemmatkin näköalat. Koko ihmiskunta 
ja luomakunta saavat nähdä, miten Jeesus Kristus tulee voimassa ja kirkkaudessa 
takaisin. Hän tulee toimittamaan oikeuden ja vanhurskauden maan päälle. Kaikki synti 
poistetaan lopullisella tuomiolla. Jeesus Kristus tulee saattamaan lopulliseen päätökseen 
Jumalan pelastushistoria, Jumalan ihmeellisen laupeuden ja armon historian. Herra tulee 
ja koittaa täysi päivä, jossa ei ole oleva enää mitään varjoa, ei kuolemaa ei kipua. On vain 
Herraa ylistävien juhlajoukko uudessa maassa ja uudessa taivaassa Jumalan Karitsa 
keskuksessa. Jumalan sydämellinen laupeus haluaa viedä juuri Sinut tuohon valoon. 
Jumalan sydämellinen laupeus kutsuu Sinua, joka olet pimeydessä ja kuoleman varjossa, 
nousemaan armahdettuna ylös tielle, jolla on selkeä ja kirkas määränpää. Jeesus itse 
lupaa ohjata Sinun askeleesi perille asti. Tartu siis tänä juhannuksena jälleen evankeliumin 
Sanaan. Se on Jumalan voima tänäänkin Sinun matkallesi. 
 


