KOROTETTU HERRA
Mark. 16:14-20
14. Jeesus ilmestyi vihdoin myös niille yhdelletoista heidän ollessaan aterialla. Hän nuhteli
heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä,
jotka olivat nähneet hänet ylösnousseena.
15. Hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille
luoduille.
16. Uskoon tullut ja kastettu on pelastuva, mutta epäuskoisena pysynyt tuomitaan
kadotukseen."
17. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia,
puhuvat uusilla kielillä,
18. nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei heitä vahingoita.
He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä tulevat terveiksi."
19. Kun Herra Jeesus oli puhunut heille tämän, hänet otettiin ylös taivaaseen, ja hän
istuutui Jumalan oikealle puolelle.
20. Opetuslapset lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssaan
vahvistaen sanan sitä seuraavilla tunnusmerkeillä.
Taivaaseen astunut Herra
Helatorstai on Jeesuksen taivaaseen astumisen juhla. Jeesus korotettiin Herraksi.
Täydellisen sovitusuhrin annettuaan ja kukistettuaan kuoleman ja Saatanan vallan Jeesus
nousi taivaaseen. Hän astui sinne Ylimmäisen papin virkaan, jossa Hän rukoilee
lakkaamatta omiensa puolesta Isää. Hän istui myös Kuninkaan valtaistuimelle, jolta Hän
hallitsee ja toteuttaa pelastussuunnitelmaa aina siihen suureen päivään asti, jona Hän
tulee kirkkaudessa takaisin noutamaan seurakuntansa ja tuomitsemaan kaikki kansat.
Nousemalla taivaaseen Hän avasi meille tien perille kirkkauteen asti. Hän vuodatti
taivaasta Pyhän Hengen omillensa helluntaina. Pyhässä Hengessä Hän itse tuli omiensa
sydämiin hallitsemaan niitä rakkaudellaan ja totuudellaan.
Ylösnoussut Jeesus
Ylösnoussut Jeesus vei opetuslapsensa Jerusalemin ulkopuolelle Öljymäelle, antoi heille
lähetyskäskyn. Sitten Hän nousi ylös opetuslapsiaan siunaten ja katosi pilveen.
Ennen tätä taivaaseen astumistaan Jeesus antoi viimeisen opetuksensa "lihan mukaan"
ja teki myös viimeisen tekonsa "lihan mukaan". Opetus sisälsi väärien asenteiden
oikaisun, Pyhän Hengen lupauksen ja tehtävänannon. Hän nuhteli opetuslapsia väärästä
uteliaisuudesta. Hän kertoi, että he tarvitsisivat voiman voidakseen toteuttaa sen, mihin
Hän oli heidät kutsunut. Hän lupasi Pyhän Hengen ja Pyhän Hengen läsnäolossa
voimansa. Heidän tehtävänsä tulisi olla Jeesuksen todistajia. Koko maapallo oli tehtävän
suorituskenttä.
Jeesuksen katoaminen
Jeesuksen viimeinen teko lihassa oli Hänen katoamisensa opetuslasten silmiensä edestä.
Ylös kohoaminen ja katoaminen ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että Hän olisi mennyt pois
heidän luotaan. Hän nousi ruumiillisen läsnäolonsa puolesta ylös, paikan ja ajan
rajoituksista vapaalle korkeammalle tasolle. Jeesus katosi, mutta ei mennyt pois. Hän on
kaikkialla ja joka päivä kanssamme tämän aikakauden päätökseen asti.
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Mutta meidän on muistettava, että kirkkaudessakin Jeesus on yhä edelleen
ylösnousemusruumiissa. Ihminen Jeesus on yhä ihminen Jumalan kirkkauden
valtakunnassakin, samalla kun Hän on myös kokonaan Jumala Herruudessaan. Hän on
yhä tänäänkin Jumalan ilmoituksen keskus tässä maailmassa ja Jumalan kaikkeudessa
ja taivaassa.
Ylimaallinen mutta läheinen taivas
Taivas on ylimaallinen mutta samalla se on lähellä. Jeesuksen katoamista ihmetelleet
opetuslapset saivat todisteen siitä, kun heille ilmestyi kaksi miestä valkeissa vaatteissa.
Heidät mainitaan nimenomaan miehiksi (1:10) eikä enkeleiksi. Ehkä he olivat Mooses ja
Elia niin kuin kirkastusvuorellakin. Yksi oli kadonnut, mutta vierelle ilmestyi kaksi.
Ilmestymisellään he kertoivat, että vaikka Jeesusta ei toistaiseksi enää näkynyt, Hän oli
lähellä. Sitten myös nämä kaksi miestä katosivat yhtäkkiä.
Opetuslapset tiesivät nyt, että Jeesus voi ilmestyä jälleen heidän keskelleen millä hetkellä
tahansa. Siitä alkoi Jeesuksen paluun odotus. Jokainen Herran oma tarvitsee Jeesuksen
paluun odotusta ja Pyhää Henkeä. Vain Jeesusta takaisin odottava Pyhällä Hengellä
täytetty seurakunta voi täyttää Hänen antamansa tehtävän todistaa Hänestä kaikkialla
maailmassa.
Lähetyskäskyä toteuttamaan
Helluntaina Pyhällä Hengellä täytetty Pietari lähti välittömästi toteuttamaan Herran
antamaa käskyä: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille
luoduille." Pietarin helluntaisaarna oli julistusta Jeesuksesta ja Hänen teoistaan, rististä ja
ylösnousemuksen voitosta. Se sisälsi sen sanoman, jonka uskomalla kastetut voivat
pelastua. Saarnan vaikutuksesta 3000 ihmistä uskoi, kastettiin ja pelastui. Pietarin julistus
huipistui sanoihin:
"Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi ja Kristukseksi - tämän Jeesuksen, jonka te
ristiinnaulitsitte." (Apt. 2:36)
Jumala korotti Nasaretin Miehen Kristuksen kunniaan. Nimi Kristus, Voideltu, Messias,
merkitsee Vanhassa Testamentissa kansansa vapauttavaa Kuningasta. Kristus irrottaa
siteet, avaa vankilan ovet, sitoo särkyneet sydämet, julistaa Herran otollista vuotta ja
Jumalan vihollisille kostonpäivää.
Voideltu taivutti myös selkänsä lyötäväksi, joutui surun murtamaksi, "haavoitetuksi meidän
rikostemme tähden, runnelluksi meidän pahain tekojemme tähden, rangaistuksi, jotta
meillä rauha olisi." Hän valmisti Sovituksen ja teki meille mahdolliseksi uuden elämän.
Nasaretin korotettu Jeesus on tämä Vapauttajakuningas.
Kruunattu ihmisyys
Jumala korotti Jeesuksen Herraksi ja Kristukseksi. Kruunattu ihmisyys on nyt Jumalan
kirkkauden ja taivaan keskuksessa. Jumalan hyväksymä pyhyys pitää valtikkaa. Uhri, jolla
valmistettiin vapautus, istuu valtaistuimella. Ylösnousemuksella voittonsa Sinetöinyt istuu
Isän oikealla puolella. Hengellinen Harmagedon on jo taisteltu ja voitettu. Enää ei ole
epäselvää, kumpi voittaa Jumala vai Saatana. Taistelu on jo voitettu. Korotettu Jeesus
sai lupauksen Isältä ja niin yhteys Jumalan ja ihmisten välille on rakennettu. Mutta vielä
enemmän, kuolleet herättävä, halvatut noustava, uudeksi tekevä elämä on nyt vuodatettu
Pyhässä Hengessä meille.
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Pyhän Hengen voimavaikutukset
Vaikka Pyhä Henki on näkymätön ja Häntä on ihmisen omin neuvoin mahdoton tavoittaa,
Hän on keskellämme. Hänen tekonsa ovat kuultavissa ja nähtävissä. Omin korvin voimme
kuulla Pyhässä Hengessä julistetussa Sanassa itse Herran puheen, Hengen vaikuttama
rakkaus näkyy palvelussa ja Pyhän Hengen vapauttava voima myös merkeissä ja
tunnusteoissa, joita Apostolien teot kertaa ja joita saamme tänään maassammekin nähdä.
Suurin Pyhän Hengen ihme on kuitenkin se, kun ihminen pelastuu uskomalla kasteensa
sisältöön, Jeesuksen ristin uhriin ja Jeesuksen ruumiilliseen ylösnousemukseen.
Jeesus hallitsee
Jeesus hallitsee luomakuntaa, sillä Hänessä kaikki, myös Sinut rakas kuulijani on luotu.
Mutta Jeesuksen Herruus merkitsee myös, että Hänellä on kaikki valta niin poliittisissa
kuin teologisissa kuin eettisissäkin kysymyksissä. Hän hallitsee kansallisissa ja
kansainvälisissä asioissa silloinkin, kun ihmiset näyttävät tekevän tekojaan. Hänen
valtansa on iankaikkista ulottuen sekä tähän nykyiseen elämäämme kuin myös sen jälkeiseen. Hänen valtakunnassaan kuolema on vain siirtymistä tilasta toiseen, sillä
Ylösnoussut hallitsee ennen sitä ja sen jälkeen.
Korota Kristus Herraksesi
Jeesus istuu Isän oikealla puolella siihen asti, kunnes Hänen vihollisensa pannaan Hänen
jalkainsa astinlaudaksi. Vielä Jumala ei ole niin tehnyt. Mutta se tapahtuu Jeesuksen
toisessa tulemisessa. Nyt on vielä armon aika, lähetyksen aikakausi. Mutta silloin Herra
on saattava oikeuden lopullisesti voimaan. Silloin kysytään uskoa, sillä ne, joilla ei ole
uskoa joutuvat kadotukseen.
Usko korottaa Jeesuksen Herraksi
Mutta mitä usko oikein on, mistä voin tietää, että pelastun. Jumala on tehnyt Jeesuksen
Herraksi ja Kristukseksi. Usko on sitä, että me tunnustamme Jeesuksen omaksi
Vapahtajaksemme ja Herraksemme. Turvaamme Häneen, kun emme omassa varassamme voi itseämme auttaa. Meidän tehtävämme on siksi korottaa Jeesus Herraksi ja
Kristukseksi omassa elämässämme, kodeissamme, työpaikoillamme, kouluissamme,
kylissämme, kaupungeissamme ja kaikkialla maailmassa.
Luonnostamme me ihmiset emme ole valmiit nöyrtymään toisen hallittavaksi. Me
haluamme itse päättää omista asioistamme, haluamme itse raivata tien elämässämme.
Pidämme lammasmaisina ja heikkoina niitä, jotka tarvitsevat johtajia ja auttajia. Mutta vain
nöyrtymisen tie, oman todellisen tilan tunnustamisen tie vie meidät vapauteen ja iloon.
Keiko Fujii
Nöyrtymisen tien vaikeudesta ja kivuliaisuudesta kertoo japanilaisen ystäväni Keiko Fujiin
tarina. Hän vietti kolme ja puoli vuotta elämästään buddhalaisena nunnana. Nykyään hän
toimii lastenlääkärinä Hiroshimassa. Hänestä tuli kristitty vasta 45 vuotiaana. Jo lukioaikanaan hän oli kuitenkin päässyt tutustumaan sekä kristinuskoon että
buddhalaisuuteen. Uskonnolliset kysymykset kiehtoivat häntä suuresti niin kuin monia
uususkontoihin ja mietiskelyyn hakeutuvia suomalaisiakin tänään.
Hän luki sekä Raamattua että buddhalaisten pyhiä kirjoituksia sutria. Opiskellessaan
lääketiedettä hän huomasi, että hänen olisi mahdoton olla samanaikaisesti sekä kristitty
että buddhalainen. Hän tajusi, että niitä ei voinut sovittaa yhteen. Niin hän joutui
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tekemään valinnan niiden väliltä. Se oli helppo. Ilman muuta hän valitsi buddhalaisuuden.
Myöhemmin hän selitti valintaperusteensa seuraavaan tapaan: Kristinusko olisi merkinnyt
suostumista Jumalan alamaiseksi sekä täällä maan päällä että Jumalan palvelemista
myös ikuisesti taivaassa. Buddhalaisuus sen sijaan lupasi sellaista salattua tietoa ja
valaistusta, että hän saattaisi saada koko maailmankaikkeuden salaisuudet omaan
hallintaansa. Valaistuna eli buddhana hänestä itsestään olisi voinut tulla koko
maailmankaikkeuden hallitsija. Hänestä itsestään voisi siis tulla Jumala.
Pian lääkäriksi valmistuttuaan hän päätti lähteä etsimään tätä valaistusta buddhalaiseen
luostariin. Siellä hänen uskonnolliset harjoituksensa olivat äärimmäisen ankaria. Hän istui
mietiskelemässä päivittäin tuntikausia talven kylmyydessä, niin että hänen kätensä ja
jalkansa kirjaimellisesti vuosivat verta. Mutta kun hänet sitten asetettiin opettamaan muita,
hän joutui kysymään itseltään. Mitä olen kaikilla näillä uskonnollisilla harjoituksillani
saavuttanut? Sydämen tyhjyydestä noussut vastaus kuului: "En ole saavuttanut
valaistusta, sisimmässäni asuu vain suunnaton ylpeys siitä, että osaan nyt käyttäytyä
elegantimmin kuin muut ja että olen kiduttanut itseäni enemmän kuin kukaan muu
tuntemani nunna tai munkki." Hän uskalsi tehdä tästä johtopäätöksensä. Hän palasi
luostarista lääkärin ammattiinsa ja meni naimisiin.
Vasta kaksikymmentä vuotta myöhemmin Jeesus Kristus sai hänet kiinni, kun hän oli
joutunut avioliitossaan ja sisäisessä elämässään kriisiin, jossa erään mistään ei näyttänyt
löytyvän apua. Hänen kotinsa viereen valmistuneessa kirkossa hän eräänä iltana taivutti
sydämensä Jeesuksen Kristuksen pelastettavaksi ja hallittavaksi. Hän huusi: "Pelasta
minut!" Huudollaan hän korotti Jeesuksen vihdoin Kuninkaakseen ja Herrakseen.
Keiko Fujii löysi elämän, sai vuosia etsimänsä rauhan ja levon sydämeensä. Hän löysi
anteeksiantamuksen vapauden. Vasta silloin hän tajusi, että hänen valintansa
nuoruudessa ei ollutkaan tapahtunut kristinuskon ja buddhalaisuuden välillä vaan
nöyryyden ja ylpeyden välillä.
Käänny lapseksi
Lukemattomat suomalaiset ovat viime aikoina lähteneet etsimään vastauksia elämänsä
kysymyksiin samalta väärältä tieltä erilaisten uususkonnollisten virtausten keskeltä.
Monien vilpittömältä vaikuttavan etsinnän liikkeellepanevana voimana on tuo synneistä
vaarallisin. Usko siihen, että minä itse voin raivata tieni ja löytää todellisen onnen.
Ylpeyden synti. Taivuta Sinä sydämesi Herran eteen. Tunnusta: Herra Sinä olet oikeassa,
minä väärässä. Minä olen eksyksissä ja nääntynyt, pelasta minut!
Korotettu Herra kärsi ja kuoli juuri Sinun tähtesi ja Sinun puolestasi. Hän antaa Sinulle
anteeksi. Hän nousi kuolleista ja antaa Sinulle iankaikkisen elämän yhteydessään jo täällä
ajassa. Vain korottamalla Jeesuksen Herraksi ja Kuninkaaksi voit löytää vapauden ja
pelastuksen. Vain taivuttamalla pääsi Herran valtikan alle löydät todellisen ilon ja onnen.
Vain taipumalla totuuteen oman sydämesi kauheasta tilasta, löydät anteeksiantamuksen
ja rauhan. Vain nöyrtymällä lapsen kaltaiseksi, pääset sisälle Jumalan valtakuntaan.
Kun niin teet, Herra alkaa hallita elämääsi ja päättää Sinun asioistasi, johdattaa Sinua
oman tehtävänsä, lähetystehtävän suorittamiseen. Lähetystehtäväsi alkaa lähimmistäsi.
Kerro heille, että Jeesus on Sinun armahtajasi. Älä kerro itsestäsi, vaan Jeesuksesta, joka
on Sinun Kuninkaasi ja Herrasi!
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Korotettu Herra kutsuu Sinua seuraansa! Korotettu Herra kutsuu Sinua Jumalan lapsi
tehtäväänsä julistamaan ylösnousemuksen ja uuden elämän ihmettä!
Kun lähdet liikkeelle, noudatat lähetyskäskyä, saat hämmästykseksesi huomata, että
Herra on kanssasi. Hän vastaa sanastaan, Hän tekee pelastustekojaan, Hän toimii
Sinunkin kauttasi. Et ole omilla asioillasi. Herra pitää tänäänkin lupauksensa - voit siksi
käydä rohkeasti Hänestä todistamaan. Kun julistat totuuden ja armon sanaa, et Sinä puhu
vaan Herra kauttasi!
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