Uusi ja Vanha liitto
Matt. 13:51-52
51. "Oletteko ymmärtäneet tämän kaiken?" Jeesus kysyi. Opetuslapset vastasivat:
"Olemme."
52. Hän sanoi heille: "Sen tähden jokainen kirjanoppinut, josta on tullut taivasten
valtakunnan opetuslapsi, on kuin talon isäntä, joka tuo aarrekammiostaan esiin
uutta ja vanhaa."
Tunnetko Raamattusi?
Tunnetko sinä Raamattusi? Oletko lukenut sen kokonaan. Sehän on melko paksu
kirja, jossa on lähes 2000 sivua. On hämmästyttävän monia uskoviakin, jotka eivät
ole lukeneet juuri enempää kuin Uuden testamentin. Jeesus osoittaa tekstissämme,
että Raamattu on todellinen aarreaitta.
Peltoon kätketty aarre
Vähän tekstimme edellä Hän oli juuri kertonut useita vertauksia Jumalan valtakunnan luonteesta. Yksi niistä oli vertaus peltoon kätketystä aarteesta:
"Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre, jonka mies löysi ja kätki. Iloissaan hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon.” (Matt. 13:44)
Tämä vertaushan voidaan lukea kahdella eri tavalla. Ensimmäisessä tavassa vertauksen mies nähdään ihmisenä, joka löytää Raamatusta Jeesus aarteen ja on sen
vuoksi valmis luopumaan kaikesta saadakseen vain Jeesuksen omakseen. Toinen
tapa on nähdä vertauksen mies Jeesuksena, joka näkee synnin ja maailman pellossa aarteen, pelastusta tarvitsevat ja sen vastaan ottavat ihmiset, ja menee siksi ja
kaikella omaisuudellaan ostaa koko maailman saadakseen pelastettavat omikseen.
Hän maksoi maailman hinnan omalla kärsimisellään ja kuolemallaan ristillä.
Luulisin, että jälkimmäinen tapa lukea vertaus on oikea, koska me emme millään
maksulla koskaan kykene hankkimaan itsellemme pelastusta. Mutta sen jälkeen,
kun olemme saaneet uskon kautta lahjana osaksemme Kristus-aarteen, meille on
kyllä suuri halu päästä tuntemaan aarrettamme paremmin. Aarrekammio on Raamattu, joka kätkee sisäänsä Jumalan iankaikkiset sanat.
Mitä Jeesus haluaa sanoa?
Jos olet Herran opetuslapsi, haluat varmasti kuulla, mitä Jeesuksella Kristuksella on
sinulle sanottavaa. Voit kuulla Hänen puheensa lukemalla Raamattua, sillä se on
kokonaan Jumalan sanaa.
Kun käyt työssä, saat ehkä esimieheltäsi ohjeita siitä, mitä sinä päivänä tulee tehdä.
Yleensä ohjeet annetaan aamulla töitten alkaessa. Jos sinä olet Kristuksen opetuslapsi, on järkevää kuunnella Hänen ääntään nimenomaan aamulla ennen kiiruhtamista tehtäviin. Toki illalla on vielä hyvä pysähtyä kertomaan Hänelle, miten päivä
on mennyt, ja kuulemaan, mitä Hänellä on päivästämme sanottavaa. Siksi jokaisen
Jeesuksen opetuslapsen tulee pitää kiinni rautaisella kädellä aamuvartiosta. Illalla
on myös tärkeää tunnustaa päivän erheet ja synnit ja puhdistautua Jeesuksen veressä.
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Miten luet Raamattua?
Millä tavalla luet Raamattuasi? Seurakuntien pastorit ja työntekijät voivat keskittyä
niin Raamatun tutkimiseen, että heistä tulee kirjanoppineita, jotka voivat sitten jakaa
muille Jumalan sanan aarteista syvällistä opetusta. Mutta jokaisen uskovan tulee aivan itse oppia myös ammentamaan Jumalan sanan lähteestä. Päästäksesi syvemmälle aarreaittaan sinun on tunnettava sekä Vanha että Uusi testamentti. Itse luen
joka päivä vähintään kolme lukua: kaksi Vanhaa ja yksi Uutta testamenttia. Niin luen
vuodessa koko Raamatun läpi. Ohjelman voi aloittaa siten, että Vanhaa lähtee lukemaan 1. Mooseksen kirjasta ja Psalmien kirjan alusta ja Uutta Matteuksen evankeliumista. Muista lukea kaikki yksittäiset jakeet myös laajemmassa asiayhteydessään. Raamattu on tavattoman rikas, joten kestää kauan päästä sen syvyyksiin,
mutta sen perussanoma pelastuksesta on niin selkeä, että pienilapsikin sen ymmärtää: ”Tunnusta syntisi Jeesukselle, pyydä niitä anteeksi Hänen ristinsä tähden. Niin
saat anteeksi ja pelastuksen yhteydessä Jeesukseen.”
Sekä vanhaa että uutta
Tekstissämme Jeesus osoittaa, miten kirjanoppineen opetuslapsen on ammennettava sekä vanhaa että uutta. Meillä voi olla kiusaus keskittyä vain Uuteen testamenttiin, mutta sen syvä ymmärtäminen edellyttää Vanhan testamentin riittävää tuntemista. Vanha on lupaus ja Uusi sen täyttymys. Uusi testamentti on eräässä merkityksessä Vanhan selitys. Vanha testamentti sisältää sekä lain että evankeliumin aivan samalla tavalla kuin Uusi testamenttikin. Ei ole siis niin, että Vanha olisi vain lakia ja Uusi vain evankeliumia.
Raamatun nimi on Testamentti
Molempia tutkiessa kannattaa lähteä liikkeelle niiden nimistä. Japanissa nimi on
Vanha liitto tai Vanha sopimus ja Uusi liitto eli Uusi sopimus. Englannissa ja suomessa käytetään sanaa testamentti. Liitto edellyttää aina kahta osapuolta, joiden
suhde määräytyy liittoasiakirjan mukaan. Sekä Vanha että Uusi testamentti ovat siis
Jumalan ja ihmisen välisen suhteen määrittäviä liittoasiakirjoja. Aivan kuin talon
myyjän ja ostajan suhde määräytyy kauppakirjasta, samoin liittoasiakirja määrittää,
miten Jumalan ja ihmisen tulee suhteessaan toimia.
Vanha liitto
Itse asiassa Vanhassa testamentissa on kuvattu useita eri liittoja:
1. Ensimmäinen oli Jumalan ja Aadamin välinen tekoihin perustuva liitto: Jumala lupasi Aadamille ikuisen elämän, jos hän noudattaa lakia, joka tiivistyi lupaukseen ja
kieltoon. ”Saat syödä kaikista puista, paitsi hyvän ja pahan tiedon puusta.” Tämä jäikin sitten ainoaksi tekoihin perustuvaksi liitoksi, koska ihminen rikkoi liiton alta aikayksikön. Syntiinlankeemus merkitsi sitä, että koko ihmiskunta joutui Jumalan tuomion ja ikuisen kadotustuomion alaiseksi.
2. Mutta heti ihmisen lankeemuksen jälkeen Jumala teki lupauksen uudenlaisesta
liitosta, joka ei perustunut enää ihmisen tekoihin vaan Jumalan yksipuoliseen armotekoon ja uskoon siihen. Jumala lupasi, että Hän lähettäisi Siemenen, joka murskaisi Saatanan vallan ja toisi ihmiset takaisin Jumalan yhteyteen.
”Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen sie menensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi, ja sinä haavoitat häntä kantapäähän." (1. Moos. 3:15) Siitä lähtien ihminen alkoi uhrata uhreja, jotka valmistivat
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häntä vastaanottamaan Jumalan Golgatan uhrissa valmistavan pelastuksen. Uhrit
olivat muistutus jatkuvasta syntisyydestä eivätkä ne olisi tuottaneet syntien anteeksiantamusta, ellei Jumala itse olisi Jeesuksessa tullut ihmiseksi ja uhrannut itsensä
meidän syntiemme sovitukseksi.
3. Seuraava liitto oli Jumalan ja Nooan välillä, kun ihmiskunta oli täysin turmeltunut
ja hylännyt Jumalan ja joutunut vedenpaisumuksessa tuhon omaksi. Jumala pelasti
kuitenkin Nooan ja hänen perheensä, joka uskoi Jumalan sanaan. Nooan uhrin jälkeen Jumala antoi lupauksen, ettei koko ihmiskuntaa enää kohtaisi vedenpaisumuksen kaltainen yhtäkkinen tuho. Sen merkki on tänäänkin sateenkaari.
4. Jumala valitsi sitten Aabrahamin, jonka jälkeläisestä tuleva Pelastaja syntyisi ja
kaikki kansakunnat saisivat siunauksen Pelastajassa. Jumala teki Aabrahami kanssa liiton 1. Moos. 15. Siihen aikaan liitto laadittiin siten, että liiton osapuolet toivat
eläimet ja ne halkaistiin kahtia ja niistä muodostettiin kuja. Liitto solmittiin siten, että
osapuolet kävelivät yhdessä kujan. Sillä he osoittivat, että liiton rikkojan osa olisi
sama kuin halkaistun eläimen. Punainen leima kaikissa sopimusasiakirjoissa Japanissa tarkoittaa tietenkin samaa: ”Vastaan verelläni tästä sopimuksesta.” Kuitenkin
kun Jumala teki liiton Aabrahamin kanssa, halkaistujen eläinten välistä kulki ainoastaan Jumalan tuli. Liitto oli yksipuolinen armoliitto, jossa sen toteuttamisesta vastaa
ainoastaan ja vain Jumala.
5. Aabrahamin liitto alkoi toteutua Mooseksen liitossa, jossa Jumala vapautti kansansa orjuudesta ja teki sen kanssa liiton, joka sinetöitiin verellä:
Sitten Mooses kirjoitti muistiin kaikki Herran sanat. Seuraavana aamuna hän nousi
varhain ja rakensi alttarin vuoren juurelle sekä pystytti kaksitoista patsasta Israelin
kahdentoista heimon mukaan. Hän lähetti israelilaisia nuoria miehiä uhraamaan
polttouhreja ja teurastamaan härkiä yhteysuhriksi Herralle. Mooses otti puolet uhrieläinten verestä ja pani sen maljoihin, ja toisen puolen hän pirskotti alttarille. Sitten
hän otti liiton kirjan ja luki sen kansalle. Israelilaiset sanoivat: "Me noudatamme ja
tottelemme kaikkea, mitä Herra on puhunut." Mooses otti veren, pirskotti sitä kansan päälle ja sanoi: "Tämä on liiton veri, sen liiton, jonka Herra on tehnyt teidän
kanssanne kaikkien näiden sanojen mukaisesti." Sitten Mooses nousi Aaronin,
Naadabin, Abihun ja seitsemänkymmenen Israelin vanhimman kanssa vuorelle. He
näkivät Israelin Jumalan. Hänen jalkojensa alla oli kiveys, joka oli kuin safiirikivestä
tehty, puhdas kuin itse taivas. Näitä israelilaisten valittuja vastaan Herra ei nostanut
kättään. He saivat nähdä Jumalan, ja he söivät ja joivat. (2. Moos. 24:4-11)
Liittoasiakirja sisälsi kymmenen käskyä, jotka annettiin vapautetulle kansalle noudatettavaksi. Mooseksen liittokin vahvistettiin verellä. Vaikka liittoasiakirja sisälsi lain,
se ei ollut tekojen liitto vaan armoliitto, joka perustui uskoon uhrin vereen. Se viittasi
tulevan Pelastajan vereen, joka vuodatettiin Golgatalla. Sen pappispalvelus viittasi
siihen Ylimmäiseen Pappiin, joka tänään istuu Isän oikealla puolella taivaassa ja
rukoilee meidän puolestamme. Liiton ateria Jeesuksen kirkkautta katsellen oli sinetti. Uuden liiton sinettinä meille tarjotaan liittoateriaa ehtoollisessa. Siinä mekin
saamme katsella uskon silmin Jeesuksen ihmeellisiä ja armollisia kasvoja.
6. Seuraava liitto oli Jumalan ja kuningas Daavidin välillä. Jumala lupasi, että Daavidin jälkeläisestä tulisi se Kuningas, joka vapauttaa kansan synnin, kuoleman ja Saatanan vallasta. (2. Sam. 7)
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Sopimusasiakirja
Kaikki viisi syntiinlankeemuksen jälkeistä liittoa ovat oikeastaan yksi liitto, jota askel
askeleelta tarkennetaan ja joka saa täyttymyksensä Uudessa liitossa Jeesuksessa
Kristuksessa. Kaikki Vanhan testamentin liitot viittasivat eteenpäin Jeesukseen ja
Jumala saattoi niissä lupaamansa armon ja anteeksiantamuksen pitää voimassa,
koska niiden takaus oli Golgatan uhrissa.
Uuden testamentin sisältö
Uudessa liitossakin Jumala teki sopimuksen meidän kanssamme. Se on testamentti
muotoinen liittoasiakirja. Testamentti toisin kuin tavanomaiset kahden osapuolen sopimusasiakirjat, ei tarvitse muuta kuin toisen osapuolen allekirjoituksen. Mutta tullakseen voimaan on sen laatijan kuolema voitava näyttää toteen. Se on sopimus jälkeen jäävien ja kuolevan välillä. Ja niin kuin kaikissa japanilaisissa asiakirjoissa on
punainen leimasinetti, niin Jeesuksen laatima testamenttikin on Hänen pyhällä ja
kalliilla verellään sinetöity. Mitä sitten se testamenttiasiakirja, jonka Jeesus on meille
Uudessa testamentissa kirjallisessa muodossa jättänyt, oikein sisältää. Siinä on
kaksi puolta.
Syntilista
Ensiksikin Jeesus antaa siinä erittäin perusteellisen luettelon synnistä ja synneistä.
Siinä ovat ylpeys, epäusko, kateus, viha, mustasukkaisuus, rahanhimo, ihmispelko,
varkaus, ahneus, petos, haureus, aviorikos, epäjumalanpalvelus, puoluemieli, ryhmäitsekkyys, väkivaltaisuus, valehtelu, murha, välinpitämättömyys, itserakkaus,
kerskailu, halveksunta, hyvän laiminlyönnit, pahanpuhe, syrjintä, kiittämättömyys,
nurina, kapinamieli, teeskentely, ilveily, kunnianhimo, epätoivo, itsesääli, katkeruus,
juoppous, turhamaisuus, tottelemattomuus, veropetokset jne.
Koska heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, Jumala jätti heidät kelvottoman mielen valtaan tekemään sopimattomia. He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, pahuutta, ahneutta ja ilkeyttä, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaa, petosta
ja pahanilkisyyttä. He ovat juorujen levittäjiä ja panettelijoita. He vihaavat Jumalaa,
ovat väkivaltaisia ja ylimielisiä, kerskailijoita ja pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja armottomia.
Vaikka he tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka sellaista tekevät, ovat ansainneet kuoleman, he eivät ainoastaan itse tee niin vaan myös osoittavat hyväksymisensä niille, jotka tekevät samoin. (Room. 1:28-32)
Lihan teot ovat ilmeisiä. Niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet,
harhaopit, kateus, juomingit, mässäily ja muut sellaiset. Sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. (Gal. 5:19-21)
Ihmiset ovat silloin itserakkaita ja rahanahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia
ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä ja jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä ja raakoja, hyvän vihaajia, petollisia, yltiöpäisiä ja omahyväisiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. (2.
Tim. 3:2-4)
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Minä maksan velan
Lista on todella pitkä. Kaikki ne ovat syntejä ei vain ihmisiä vastaan, vaan ennen
kaikkea Jumalaa vastaa. Sitten Jeesus sanoo, että Hän ottaa koko vastuun noista
synneistä ja ne tehneiden ihmisten koko syntisyydestä ja menee heidän sijastaan
kuolemaan ja Jumalan pyhän vihan alaisena Jumalan hyljättäväksi. Hän maksaa ne
kuolemallaan. Hän ottaa niiden rangaistuksen kärsittäväkseen loppuun asti.
Jeesuksen jättämä perintö
Testamentin toisessa osassa Hän taas jatkaa: "Minä annan koko omaisuuteni jälkeen jääville, joiden synnit vien ristille. He saavat kaiken, mitä minulla on, niin saa vat jopa minut itseni. He saavat Jumalan lapseuteni, pyhyyteni, vanhurskauteni,
kirkkauteni, taivaan, rakkauteni, iloni, toivoni, Isäni, Pyhän Henkeni, iankaikkisen
elämäni, Sanani, vallan julistaa synnit anteeksi, vallan parantaa ja ajaa ulos riivaajia, armolahjat, läsnäoloni, kärsivällisyyteni, kiitollisuuteni, elämän, ylösnousemuksen, rukousten kuulemisen, tehtävän jne." Ja lista jatkuu vielä pitkään.
Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan, niin kuin meistä oli ennalta
määrätty hänen suunnitelmassaan, hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja
päätöksensä mukaan, että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Hänessä on teihinkin, sitten kun
olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, ja uskoneet sen, pantu
sinetiksi luvattu Pyhä Henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. (Ef. 1:11-14)
Voimassa oleva asiakirja
Tämä testamentti tuli voimaan noin 1990 vuotta, kun Jeesus Golgatan ristillä vuodatti verensä. Se on yhä voimassa. Tuon testamentin sisältö on nyt meille kouriintuntuvasti tarjottu armovälineiden Jumalan Sanan, Raamatun, kasteen ja ehtoollisen kautta. Mutta koskeeko tuo testamentti minua? Jos ja kun testamentti koskee
uskovaa kristittyä, niin siinä on muuttumaton perusta hänen pelastuksensa varmuudelle. Niin kauan kuin testamentti on voimassa, hän on sopimussuhteessa Jeesuksen kautta Isään. Jos siis tuo sopimus on voimassa häneen nähden, hän voi olla
turvassa. Hän ei todellakaan joudu kadotustuomion alaiseksi. Kristuksessa Jeesuksessa olo on tuon testamentin nojalla voimassa olevaa Jumalan lapseutta. Testamentin voimaan tulon sinetöi Jeesuksen ruumiillinen ylösnousemus pääsiäisenä.
Keitä varten?
Keitä tuo testamentti koskee? Saadaksesi tavanomaisella testamentilla omaksesi
sen, mitä Sinulle on luvattu, Sinun tulee siirtää omaisuus, joka Sinulle on testamentattu omiin nimiisi. Sitä varten Sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi ja suorittaa lainhuudatus.
Jeesuksen testamentti koskee kaikkia niitä, jotka tunnustavat omikseen ne synnit,
jotka Jeesus kantoi Golgatan ristillä. Pelastukseen riittää siis se, että ihminen todista henkilöllisyytensä Jeesukselle tunnustamalla, että juuri hän on niin syntinen ja kadotustuomion ansaitseva, kuin Raamattu osoittaa. Niin tekevä saa pysyväksi omaisuudekseen kaiken sen, minkä Jeesuksen testamentti lupaa. Hän ei saa vain osaa
siitä, vaan aivan kaiken.
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Raamatun lyhyt ja ytimekäs pelastusoppi kuuluu: ”Jokainen, joka huutaa avuksensa
Herran nimeä, pelastuu.” (Ap.t. 2:21) Siihen, että sinä saat joltakulta testamentilla
perinnön, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Riittää, että tuo toinen tekee testamentin ja
kuolee. Sen jälkeen kaikki kuuluu sinulle. Riittää, että otat sen vastaan.
Tutki perintölistaa testamenttiasiakirjasta
Voi olla, että et vielä tässä ajassa pääse nauttimaan kaikista testamentin siunauksista. Suomessa sodan jälkeisinä vuosina joskus yleisradiossa etsittiin ihmistä, joka
olisi sen ja sen lähisukulainen. Jotkut ennen sotia Amerikkaan menneet sukulaiset
olivat siellä rikastuneet ja kuollessaan jättivät suuren perinnön. Voi olla, että sodanjälkeisessä köyhyydessä sukulaisella ei ollut edes varaa ostaa matkalippua Amerikkaan nähdäkseen saamansa suuren talon ja purjeveneen, mutta ne olivat joka tapauksessa hänen. Mekään emme vielä kaikkea taivaallisen perintömme ihanuutta
näe, mutta se kuuluu jo meille. Mutta matkalla Herran luo kannattaa tutustua testamenttiasiakirjaan eli Raamattuun. Sieltä löytyvät perintömme rikkaudet ja niistä
saamme riemuita jo nyt omana omaisuutenamme. Herran testamentti on meille vakuutena siitä.
Sinustakin kirjanoppinut opetuslapsi
Sinustakin ehkä voi ajan mittaan kirjanoppinut, joka voi jakaa Sanasta löytämiään
aarteita muillekin. Opetuslapsena saat kaivaa silloin niin syvälle Sanan salaisuuksiin
kuin konsanaan pystyt. Jakamalla esiin kaivamiasi aarteita muille, et menetä mitään
vaan saat aina vain suuremman siunauksen osaksesi. Pureudu siksi sekä Vanhaan
että uuteen testamenttiin. Avuksesi voit saada myös monet jo aiemmin eläneet sanan tutkijat, jotka ovat kaivaneet esiin aarteita. Heidän löydöistään pääset osalliseksi lukemalla hyviä ja luotettavia Raamatun selityskirjoja.
Vain yksi päämäärä (Pandan tyttären Ain kertomus isästään)
Kiinan kotikirkkojen yhdestä johtajasta, joka pääsi kirkkauteen muutama vuosi sitten, käytettiin salanimeä pastori Panda. Hän toimi useita vuosikymmeniä Japanista
tapahtuvan Raamattujen salakuljetuksen yhdyshenkilönä. Ensi kertaa, kun hänelle
ojennettiin raamattulasti, se tapahtui eläintarhassa pandakarhujen häkin edessä.
Siitä syntyi tuo nimitys.
Pastori Panda rakasti syvästi nuorinta tytärtään Aita (nimi tarkoittaa Rakkautta), jota
molemmat vanhemmat ja sisarukset hellivät. Tytär nukkui yönsä isänsä vieressä.
Kun pastori vangittiin, tytär oli kuusivuotias. Hän joutui vastavallankumouksellisen
tyttärenä monenlaisen vainon kohteeksi. Siksi hänet lähetettiin kotikaupungistaan
kaukaiseen Sanxi lääniin, missä hän eli muutetulla nimellä. Vartuttuaan hän avioitui
siellä erään sotilaan kanssa.
Kun pastori pääsi ihmeen kaupalla vapaaksi vankilasta 21 vuoden ja 8 kuukauden
päästä, hän ensimmäiseksi kysyi vaimoltaan yksityiskohtaisesti, miten heidän jo aikuisiksi varttuneet kuusi lastaan ja heidän perheensä jaksoivat. Kun nuorin tytär
asui hyvin kaukana, hän ei heti tavannut häntä. Siksi hän päätti välittömästi lähteä
Sanxi lääniin etsimään hänet käsiinsä. Silloin hänen vaimonsa kertoi: ”Hän on muuttanut nimensä. Nyt hän elää kommunistiseen maahan sopivalla nimellä: Ikipuna.”
Pastori ei siitä syyttänyt, vaan painoi nimen mieleensä ja valokuva mukanaan lähti
junamatkalle. Saavuttuaan asemalle ja näki jonkun tyttärensä näköisen, kysyi hä-
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neltä: ”Oletko sinä se ja se?” Hän käytti oppimaansa uutta nimeä. Tytär tajusi siinä
miten syvästi isä rakasti häntä.
Ai kertoo: ”Kun isä saapui Sanxin kotiimme, hän kysyi heti mieheltäni, jonka hän tapasi ensi kertaa: ’Uskotko Herraan?’ Hänellä oli mukanaan suuri matkalaukku ja
kaikki me oletimme, että hän olisi tuonut tuliaisinaan pääkaupungista jotain herkullista syötävää tai vaatteita, mutta kuun hän avasi laukun, se olikin täynnä Raamattuja ja lehtisiä. Tajusin, että juuri se oli meille parasta hengellistä ruokaa ja osoitus hänen suuresta rakkaudestaan. Mutta yhdessä muiden kanssa hämmästyin. Miehelleni hän ojensi kirjan ”Jumalaan uskovat tiedemiehet” ja lapsille ”Raamatun kertomuksia”. Sitten hän alkoi heti jakaa meille evankeliumia. Isä jatkoi Raamatun opetusta
useita päiviä ja me kuuntelimme sitä hiljaa.
’Olet myös jo lapsuudestasi asti tuntenut pyhät Kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut
viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.’ (2.
Tim.3:15) Siitä päivästä muuttui kotimme kylmä ilmapiiri, josta oli lakannut keskustelukin. Isäni ääni, kun hän kertoi, ja yhteinen ylistyslaulumme täyttivät kotimme.”
”Mieheni kyseli isältäni muun muassa neitseestä syntymisestä, Jeesuksen ylösnousemuksesta ja siitä, joutuisivatko myös hyvät ihmiset kadotukseen. Isä vastasi jokaiseen kysymykseen yksityiskohtaisesti käyttäen monia esimerkkejä. Mieheni oppi
selkeästi tuntemaan Herran. Sen jälkeen aloimme yhdessä käydä innokkaasti 20 kilometrin päässä kaupungilla sijaitsevissa jumalanpalveluksissa. Eikä se ollut pelkkää osallistumista kokouksiin, vaan saimme tehtävän jakaa Raamattuja ja lehtisiä
kaupungilla. Tietenkin kohtasimme usein vastustusta, mutta emme jättäneet palvelutehtäväämme, vaan kasvoimme yhdessä syvemmälle taivaan valtakunnan totuuteen ja viemään evankeliumia yhä useammalle.”
”Mieheni äiti oli jo nuorena joutunut leskeksi ja kasvattanut yksin kaksi lastaan hyvin
köyhissä oloissa. Hän oli hyvin voimaksa luonne ja raivostui helposti pienestäkin
asiasta, joka ei mennyt hänen mielensä mukaan. Kun hän puhui paljon pahaa muista, häntä pelättiin naapurustossa. Mutta kuultuaan isäni puheita hän yhtäkkiä lopetti
viinan juonnin ja tupakoinnin, hänen raivonpuuskansa loppuivat ja hän muuttui aivan toiseksi ihmiseksi. Sitten hän pyysi: ’Voisinko minäkin päästä osalliseksi Jeesuksesta?’ Häneen oli tehnyt niin syvän vaikutuksen, kun hän oli nähnyt isäni elämässä Herran, että tavatessaan ihmisiä hän alkoi heti kertomaan heille Kristuksesta. Hänen kauttaan Herra johti sukulaisia pelastukseen.”
”Kun ystävämme kuulivat isäni päässeen hiljattain ehdonalaiseen vapauteen, he
kutsuivat meidät aterialle koteihinsa. Mutta isäni, jolla ei ollut mitään muuta mielenkiintoa kuin julistaa sanaa, alkoi joka paikassa, mihin meidät kutsuttiin, heti saarnata: ’Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois!’ (Ap.t.
3:19) Muutamien päivien yhdessäolon perusteella viisi perhettä tuli uskoon ja pelastui. Heidän joukossaan oli myös kaksi kommunistipuolueen edustajaa. Niiden runsaan parin viikon ajan, jotka isä viipyi luonamme, hän rakasti sieluja ’ei väellä eikä
voimalla vaan Herran Hengellä’ ja sai kantaa runsasta hedelmää.”
”Viimeiseen asti isäni oli johdonmukainen vaelluksessaan näylleen: ’Jumala vapautti
minut vankilasta jatkamaan evankeliumin julistusta. Siksi tahdon jok’ikisen päivän
elää Herraa varten.’ Hän vaelsi Pyhän Hengen johdatuksessa eikä etsinyt itselleen
mitään asemaa. Hän lauloi usein: ’Haluan kaiken suoritettuani olla vain uskollinen
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palvelija. Päivänä, jona saan nähdä Herran, saan kuulla Jumalan äänen sanovan:
Uskollinen palvelijani vaihda kantamasi risti vanhurskauden seppeleeseen.’ Hän sai
kutsun taivaaseen, mutta Pyhä Henki elää nytkin meidänkin sydämissämme. Kunnia yksin Herralle!”
Entä sinä?
Pastori Pandasta tuli sellainen opetuslapsi, että Raamatusta tuli hänelle sellainen
aarre, että mitään muuta hän ei elämässään tarvinnut. Jumalan evankeliumin aarteista hän sai sellaisen voiman, jonka avulla saattoi auttaa monia muita pelastuksen
tielle. Haluaisitko sinä löytää todellisen aarteen. Se löytyy Raamatusta. Jeesus on
se aarre. Jos olet jo Herran tiellä, olet saanut maistaa jotain Hänen lahjoittamastaan
perinnöstä. Mutta Hän haluaa sinun pääsevän yhä syvemmälle Hänen tuntemisessaan. Avaa Raamattusi ja löydät yhä uusia aarteita.
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