KRISTITYN ILO
Luuk. 10:17-20
17. Ne 70 (72) [saarnamatkalle lähetettyä] palasivat iloiten ja sanoivat: "Herra, riivaajatkin
ovat meille alamaisia sinun nimesi tähden."
18. Jeesus sanoi heille: "Minä näin Saatanan putoavan taivaasta kuin salaman.
19. Minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä, skorpioneja ja kaikkea vihollisen
voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.
20. Älkää kuitenkaan iloitko siitä, että henget ovat teille alamaisia, vaan iloitkaa siitä, että
nimenne ovat kirjoitetut taivaissa."
Missä on ilosi?
Mistä Sinä elämässäsi iloitset syvimmin? Vastauksesi tähän kysymykseen kertoo viime
kädessä, mikä on rakkautesi kohde ja elämäsi perussuunta.
Vaikka suomalaisia ei voi syyttää liiallisesta iloisuudesta, silti meidänkin keskuudestamme
löytyy monenlaista iloa ja monia ilon aiheita. Iloa tavoitellaan, sitä yritetään ottaa irti
elämästä. Iloa on keinotekoista ja aitoa. On synnillistä iloa ja puhdasta iloa. Muistan,
miten katkeruudessaan kieroutunut japanilainen mies päästi pirullisen röhönaurun, kun
hän kuuli erään katkeruutensa kohteen, sukulaisensa kuolleen. Se oli kammottavaa
kuunneltavaa, mutta kylläkin aitoa. Kyllä me suomalaisetkin tiedämme, mitä on
vahingonilo, koska usein vain sitä pidetään tosi vilpittömänä. Mutta synnillinen ilo on pian
ohi.
Ilon olemus
Ihminen ei voi elää onnellista elämää, ellei hän löydä kestäviä ja puhtaita ilon aiheita. Iloa
etsimme usein työn tuloksista ja saavutuksistamme, hyvistä ja myönteisistä tapahtumista.
Sellaisia koemme kuitenkin kovin harvoin, päinvastaista sitäkin useammin. Mistä sitten
puhtaassa ilossa on syvimmiltään kysymys?
Ihmissuhteiden tasolla ilo syntyy ihmisten aidossa kohtaamista. Se syntyy usein kahvikupin äärellä, kun sen molemmin puolin istuu ihminen. He keskustelevat ja kokevat, että
"tuohan ymmärtää minua ja minä häntä". Ilo on sydämen jakamista toisen kanssa.
Ongelmana on kuitenkin se, ettei ihminen voi - vaikka haluaisikin - kaikkein syvintään
toiselle ihmiselle jakaa. Eivät edes toisiaan rakastavat aviopuolisotkaan siihen täysin
pysty. Vain Herra Jeesus Kristus kykenee meitä täydellisesti ymmärtämään. Siksi ilon
salaisuus on rukous. Siinä ihminen saa avata koko sydämensä Herralle ja Herra avaa
omansa rukoilijalle. Henkilökohtainen sydämen yhteys Jeesuksen kanssa onkin onnen
ehto numero yksi.
Nimi taivaassa
Kun Jeesus kehotti opetuslapsiaan iloitsemaan siitä, että heidän nimensä ovat taivaassa,
kysymys oli juuri tästä. Heidän varsinainen ilonsa ei ollut Jumalan valtakunnan työn
menestyksessä, vaan siinä, että he saivat elää Jeesuksen kautta Isän yhteydessä ja että
se yhteys on luonteeltaan iankaikkista. Se jatkuu ajan rajan yli, se kestää ja syvenee koko
ikuisen taivaallisen elämän ajan. Se ei pääty milloinkaan. Saada kuulua Jeesukselle,
saada ylistää Häntä, saada katsella Hänen kirkkauttaan, saada iloita siitä, mistä Hän
iloitsee, saada kuulla Hänen rakkautensa puhetta. Siinä on uskovan kristityn varsinainen
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ilo. Kristityn ilo on iloa Herrassa. Se on siis iloa siitä, kuka ja millainen Herra on ja iloa
niistä asioista, joista Jumala itse iloitsee.
Mistä Jumala iloitsee
Jumala rakastaa lapsiaan ja iloitsee heistä jo nyt täällä ajassa. Jokaisen uskovan suurena
päämääränä onkin saada elää Hänen kunniakseen, saada tuottaa iloa Jumalalle, vaikka
hän synneillään tietääkin usein murehduttavansa Herraa. On erityisesti kolme asiaa,
joista Herra omissaan iloitsee.
Parannus
Ensimmäinen ja tärkein on se, että syntinen ihminen tekee parannuksen, kääntyy
Jumalan puoleen, tunnustaa pahat tekonsa ja pyytää armahdusta Jeesuksen ristin uhrin
tähden. Taivaassa enkelikuoro ratkeaa riemulauluun, kun yksi syntinen kääntyy. Jumala
riemuitsee. Syntinsä anteeksi saanut saa myös maistaa samaa iloa, mitä taivaallinen Isä.
Jeesuksen uhri ei jäänyt turhaksi hänen kohdallaan.
Taivaallinen Isä iloitsee myös siitä, kun Hänen luokseen jo perusparannuksessa palannut
ihminen tekee päivittäistä parannusta. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että heillä ei olisi
mitään osaa Hänen kanssaan, ellei Jeesus saisi pestä heidän jalkojaan. Kylvyssä käynyt,
Jeesuksen uhrilla puhdistettu tarvitsee jatkuvaa puhdistautumista Jeesuksen uhriveren
kautta. Jumala iloitsee jokaisesta lapsestaan, joka haluaa hylätä synnin elämässään ja
kääntyä Herran puoleen päivittäisessä puhdistumisessa.
Palvonta
Jumala iloitsee toiseksi, kun Hänen omansa asettuvat Jeesuksen jalkojen juureen
kuuntelemaan
Hänen puhettaan. Herran sydän paljastuu Hänen sanoissaan.
Kuuntelemalla Herran puhetta uskovan sydän voi alkaa ikään kuin lyödä samaan tahtiin
Jeesuksen sydämen kanssa.
Palvelu
Kolmanneksi Jumala iloitsee siitä, että uskovat haluavat palvella Häntä. Herraa voi
tänäänkin palvelle julistamalla pelastuksen evankeliumia, todistamalla Herran suurista
armotöistään ihmisille, jotka eivät vielä Herraa tunne. Häntä voi palvella myös osoittamalla
käytännöllistä rakkautta esimerkiksi valmistamalla toisille aterioita, pesemällä toisten
pyykkiä, avustamalla sairaita ja vammaisia, käymällä katsomassa yksinäisiä ja vankeja
jne. Jumala iloitsee jokaisesta lasillisesta vettä, joka tarjotaan toiselle Hänen nimensä
tähden. Hän tulee myös jokaisen omansa pienimmänkin rakkauden teon palkitsemaan
ylenpalttisesti kirkkaudessaan. .
Oikeat suhteet
Näiden kolmen asian, joista Jumala iloitsee omissaan, tulee kuitenkin olla oikeissa
suhteissa toisiinsa. Sielunvihollisen taitavimpia ja vaarallisimpia kiusauksia ovat sellaiset,
missä hän pyrkii hyvällä tuhoamaan parhaan.
Aina ensimmäisenä tulee olla
parannuksen. Jumala ei iloitse, vaikka kuinka paljon Häntä palveltaisiin tai Häntä
rukoiltaisiin ja Hänen Sanaansa luettaisiin, jos ihminen kuitenkin haluaa pysyä jossain
synnissä sitä tunnustamatta ja hylkäämättä. Toiseksi tärkeysjärjestyksessä tulee Herran
kuunteleminen, sydämen salatun henkilösuhteen vaaliminen Jeesuksen kautta Isään.
Vasta kolmanneksi tulee sitten palvelu. Palvelu, joka sivuuttaa Herran kasvojen katselun,
muuttuu hyvin nopeasti taakaksi ja katkeroittaa ihmismielen. Vasta Herran katseleminen
2

ja kuunteleminen tuo ihmiselle sen sisäisen levon ja rauhan, josta käsin hän voi
kiireettömästi lähteä palvelemaan. Herran edessä viipyminen ei ole ajan hukkaa, vaan
kertoo meille sen, kuinka tärkeä itse Herra Jeesus on meille. Toisaalta Herra haluaa myös
omiensa palvelevan rakkaudessa Jumalaa ja toinen toisiaan.
Opetuslasten paluu
Jeesus oli tekstimme edellä lähettänyt 72 opetuslastaan työhön Jordanin itäpuoliselle
alueelle. Hänen tehtävänantonsa ja valtuutuksensa oli sisältänyt mm seuraavaa:
"Mihin kaupunkiin tulettekin,... Parantakaa siellä sairaita ja sanokaa heille: 'Jumalan
valtakunta on tullut teitä lähelle'... Joka kuulee teitä, kuulee minua, ja joka hylkää teidät,
hylkää minut. Joka hylkää minut, hylkää Hänet, joka on minut lähettänyt."
Nyt he palasivat Jeesuksen luo suuresti iloissaan. He tulivat kertomaan Jeesukselle
työstään, joka oli ollut äärimmäisen menestyksellistä. Luulen, että meidän suhteemme
kristillisen työhön olisi paljon terveempi, jos mekin kertoisimme aikaansaannoksemme ja
työmme tulokset ensi sijassa Jeesukselle, emmekä lähtisi leventelemään
saavutuksistamme toisille ihmisille.
Nämä 72 olivat saaneet tehtävän parantaa sairaita ja julistaa evankeliumia siitä, että
Jumalan valtakunta oli tullut lähelle. Mutta heidän yllätyksekseen jopa riivaajat eli pahat
henget olivat väistyneet ja totelleet heitä, kun He julistivat sanaa. Mutta tuohon heidän
iloonsa kätkeytyi vaara. He olivat huomaamattaan asettaneet noiden edellä mainittujen
ilon aiheiden tärkeysjärjestyksen väärin. He olivat iloissaan siitä, mitä he Herran antamalla
valtuudella olivat saaneet aikaan. Heidän olisi kuitenkin pitänyt olla ennen kaikkea
iloissaan siitä, että Jumalan valtakunta oli tullut heidän keskelleen. Jeesus, Jumalan
valtakunnan Kuningas, Jumalan ainoa Poika, oli heidän kanssaan. Tämä Jeesus tulisi
myös verensä uhrilla viemään heidät iankaikkiseen kirkkauteen asti. He olivat
menettäneet näköalansa tähän pääasiaan ja iloitsivat palveluksen tuomista voitoista. Siksi
Jeesus opetti ja oikaisi heitä.
Taivaasta syösty Saatana
Ensiksi Hän selitti heille, mistä oli kysymys, kun riivaajatkin tottelivat heitä. Hän sanoi:
"Minä näin Saatanan putoavan taivaasta kuin salaman. Minä olen antanut teille vallan
tallata käärmeitä, skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä
vahingoittava." Jeesuksen sanat sisältävät itse asiassa täydellisen selityksen siitä, mitä ja
kuka Saatana on Herran näkökulmasta katsottuna. Saatanan alkuperä on siinä, että hän
putosi, lankesi taivaasta Jumalan edestä. Saatana on Jumalan luoma enkeliruhtinas, joka
nousi Jumalaa vastaan kapinaan ja lankesi pois oikeasta asemastaan Jumalan edestä ja
syöstiin pois taivaasta. Sanat kertovat myös Saatanan koko tarinan. Kaikessa
toiminnassaan hän on langennut ja toimii taivasten valtakuntaa vastaan. Sanat sisältävät
myös Saatanan kohtalon. Hänen kohtalonaan on tulla syöstyksi iankaikkisen tulen
rangaistukseen.
Herran valtuutus
Kun opetuslapset olivat hieman yllättyneitä siitä, että Saatanan vallatkin olivat heille
alamaisia, Jeesus halusi sanoa heille, ettei heillä ollut mitään syytä sellaiseen
asenteeseen. Hän tiesi totuuden Saatanasta, sen alkuperästä, sen olemuksesta, ja sen
vallasta. "Saatana on pudonnut pois taivaasta". "Minä taas annoin teille valtuutuksen
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taivasten Valtakunnasta." "Minä lähetin teidät." Siksi oli luonnollista, että Saatana oli
voimaton heidän saamansa Jumalan voiman edessä.
Jeesuksen vuodattaman Golgatan uhriveren jälkeen Saatanalla ei ole enää
mahdollisuutta syyttää Herran omia Jumalan edessä, niin kuin vielä vanhan liiton aikana,
mistä kertoo Sakarian kirja:
"Herra näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja
Saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä. Herra sanoi
Saatanalle: 'Herra nuhdelkoon sinua, Saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut
Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu?' Joosua oli puettu
saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. Tämä sanoi edessään seisoville:
'Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltään.' Enkeli sanoi hänelle: 'Minä olen ottanut
sinulta pois pahat tekosi ja puen sinut juhlavaatteisiin.' Minä sanoin: 'Pantakoon puhdas
päähine hänen päähänsä.' Niin he panivat puhtaan päähineen hänen päähänsä ja pukivat
hänet vaatteisiin. Herran enkeli seisoi siinä. (Sak. 3:1-5)
Ilmestyskirja jatkaa:
"Minä kuulin, kuinka taivaassa sanottiin kovalla äänellä:'Nyt on tullut pelastus ja voima,
meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Kristuksensa valta, sillä meidän veljiemme
syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä Jumalamme edessä, on heitetty ulos. He ovat
voittaneet hänet Karitsan veren ja todistuksensa sanan tähden eivätkä ole henkeään
rakastaneet, vaan ovat olleet alttiit kuolemaan asti'. " (Ilm. 12:10-11)
Riehuessaan täällä maan päällä Saatana pyrkii aina langettamaan valheillaan Herran
omat epätoivoon, ikään kuin Jumala ei antaisi katuville syntisille anteeksi. Mutta
Jeesuksen uhri julistaa: "Jos me tunnustamme syntimme, Jumala on uskollinen ja
vanhurskas, niin että Hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta
vääryydestä." (1.Joh.1:9)
Ilo oikeaan paikkaan
Osoitettuaan näin opetuslapsilleen, että Saatana ei ole kaikkivaltias, ei kaikkitietävä eikä
kaikkinäkevä niin kuin Jumala, vaan Jumalan ulos taivaasta ulos heittämä langennut
enkeliruhtinas, Jeesus jatkaa oikaisemalla ja nuhtelemalla opetuslapsia:
"Älkää kuitenkaan iloitko siitä, että henget ovat teille alamaisia, vaan iloitkaa siitä, että
nimenne ovat kirjoitetut taivaissa."
"Teidän ilonne on väärässä paikassa." Heidän ei pitänyt iloita siitä, mitä he Jeesuksen
valtuuttamina saattoivat tehdä täällä maan päällä, vaan siitä mikä oli heidän asemansa
taivaassa. "Saatana on heitetty taivaasta ulos, mutta te elätte sellaisessa suhteessa
minuun, että teidän nimenne - teidän varsinainen olemuksenne- on taivaassa, siinä
iankaikkisessa elämässä, joka on jo alkanut teissä, kun pääsitte minun kanssani
yhteyteen. Teidän elämänne on siksi jo täällä maan päällä taivaallista elämää." Kun elätte
yhteydessä minuun, elätte taivaallisissa ja siis siellä, mistä Saatana on heitetty ulos ja
joka hallitsee myös Saatanan valtaa.
Älkää siksi iloitko siinä, mikä on teidän henkilökohtaista menestystänne, vaan iloitkaa
loputtomasti siitä, että te kuulutte taivaaseen, Jumalan valtaistuimen yhteyteen ja Hänen
kuningaskuntansa. Jumala, jonka yhteyteen minä teidät saatoin, hallitsee kaikkea
pimeyden valtaa.
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Voitto Saatanan kavalien juonien keskellä
Jos ja kun taivutamme sydämemme kuuliaiseksi Jumalan äänelle ja elämme
päivittäisessä parannuksessa synneistämme, toteutuu se, mitä Jaakob lupaa kirjeessään:
"Olkaa siis Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa Perkelettä, niin hän pakenee teistä."
(Jaak.4:7) Vihollisemme on voitettu. Jeesus kukisti Golgatan ristillä ja ylösnousemuksen
aamuna ei vain synnin ja kuoleman vaan myös Saatanan vallan. Jumalan sota-asuun
pukeutunut seurakunta selviää taistelussa pimeyden voimia vastaan niin kuin
Efesolaiskirje lupaa:
"Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää Perkeleen kavalat juonet.
Eihän meillä ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan,
tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, henkimaailman pahoja olentoja
vastaan. Ottakaa sen tähden Jumalan koko taisteluvarustus, jotta voisitte pahana päivänä
tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen
vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. Kenkinä jaloissanne olkoon
rauhan evankeliumin alttius. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki
pahan palavat nuolet. Ottakaa pelastuksen kypärä ja Hengen miekka, joka on Jumalan
sana." (Ef. 6:11-17)
Kun turvaamme Jumalan Sanan totuuteen, Jeesuksen lahjoittamaan täydelliseen
vanhurskauteen, juoksemme nopeasti evankeliumin turviin, ja sammutamme uskomme
sisällöllä Saatanan valheet ja annamme Jumalan sanan miekan perata sydämestämme
kaikki lihalliset ja väärät ajatukset, voimme kestää kaikki pahan palavat nuolet,
kiusaukset, joilla Saatana haluaa saada meidät uskomaan valheen ja elämään sen
mukaan. Herrassa on meille voitto kiusauksista. Herran oma voi siis pahimpienkin
taisteluiden jälkeen päästä voittajana perille taivaaseen, sillä Jeesuksen veren tähden hän
kuuluu jo sinne. Lankeemuksistakin hänet nostaa Herran puhdistava armoveri, eikä hänen
tarvitse uskoa Sielunvihollisen puhetta siitä, että muka armo ei enää riittäisi minulle.
Pääasia pääasiaksi
Ei ole siksi ihme, että myös sairaita paranee, että uususkonnollisuuden pauloissa
riivaajien valtaan joutuneita vapautuu myös meidän keskellämme. Mutta ne eivät ole
pääasia. Pääasia on, millainen on suhteesi Jeesukseen. Onko Sinun nimesi kirjoitettu
taivaassa Karitsan elämänkirjaan. Viimeisellä tuomiolla tullaan kerran kysymään sitä, eikä
sitä miten hyvin tai huonosti olet kristillisessä palvelussasi menestynyt. "Autuaat ne, jotka
pesevät vaatteensa, että heillä olisi oikeus syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista
sisälle kaupunkiin." (Ilm. 22:14)
Miten sitten ihmisen nimi taivaan elämän kirjaan kirjoitetaan? Siten, että Jeesus tulee
Sinun luoksesi ja kutsuu Sinua tunnustamaan syntisi ja antamaan koko elämäsi Hänen
hallintaansa. Kun vastaat Hänen kutsuunsa pyytämällä Golgatan uhriveren tähden kaikki
syntisi anteeksi, Hän tulee sydämeesi ja saat olla varma, että nimesi on taivaassa
pelastettujen kirjassa.
Rouva H:n tie
Joitakin vuosia sitten eräs rouva H sai kimmokkeen aloittaa kirkossa käynti siitä, että
hänen tyttärensä meni naimisiin amerikkalaisen miehen kanssa ja he halusivat kristillisen
vihkimyksen. Jo pitempään hänellä oli ollut kaipausta kristilliseen kirkkoon kotinsa
ahdistavien ongelmien vuoksi, mutta vasta tyttären häät tarjosivat hänelle "tulitikun, josta
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tehdä asiaa". Hän alkoi käydä kirkossa säännöllisesti Raamattu-opetuksessa ja silloin
tällöin myös jumalanpalveluksissa. Ajoittain oli pitkiäkin jaksoja, jolloin hänen oli
mahdotonta miehensä vuoksi päästä kokouksiin mukaan.
Eräänä päivänä hän sitten avasi koko sydämensä ja sain julistaa hänelle, että Jeesuksen
nimessä ja veressä hänen kaikki syntinsä olivat anteeksi annetut. Noina aikoina hän
kertoi, että joka kerta kun hän tuli kirkkoon mopollaan, hän itki koko tulomatkansa sitä
ahdistusta, joka hänellä oli kotonaan. Raamattu-opetuksen jälkeen hän palasi kotiinsa ja
myös koko paluumatkan hän aina itki, mutta ilosta ja kiitollisuudesta, kun Herra rakasti
häntä niin suunnattomasti. Hän ei voinut olla ylistämättä Jeesusta siitä, että hänenkin
nimensä kirjoitettiin elämän kirjaan. Kesti kokonaiset 7 vuotta, ennenkuin hänet voitiin
kastaa, kun hänen uskoa vastustanut miehensä alkoi sulaa ja lopulta ihmetellä, mikä
hänen vaimossaan on vialla, kun hänelle ei kastetta anneta. Hiljattain rouva kirjoitti
minulle kirjeen, jossa kertoi jälleen riemuinneensa joulun ihmeellisestä sanomasta ja
samalla ihmetteli jälleen, miten on mahdollista, että Jumala rakastaa häntä niin
suunnattoman paljon.
Minne Sinä kuljet?
Kuulutko sinä niihin, joiden ilo on siinä, että he saavat kuulua taivaaseen kulkevaan
juhlajoukkoon. Ellet ole siitä vielä varma, tule tänään Herran valoon ja tuo koko
syntisyytesi Hänen puhdistettavaksi. Minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa. Kun
käännyt vääriltä teiltäsi Herran luo, taivaassa syntyy suuri ilo. Ja sinä itsekin pääset siitä
ilosta osalliseksi.
Jos jo kuulut Herran verellä pestyihin, älä unohda tänäänkään mihin kuulut. Kun palvelet
Herraa, tee se ylistyksestä käsin. Sillin ilosi taivaallisissa pääsee kasvamaan.
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