LIITON VERI
Mt. 26:26-29

26. Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi
opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini".
27. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki;
28. sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien
anteeksiantamiseksi.
29. Ja minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia, ennen kuin
sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa."
Kostamuksen seurakunta
Jokin aika sitten kävin vierailulla Kostamuksen evankelisessa seurakunnassa.
Tässä 35.000 asukkaan kaupungin 50 jäsenen seurakunnassa on ilmeinen
herätyksen ilmapiiri. Työ kaupungissa on alkanut ukrainalaisen evankelista
ryhmän toimesta pari vuotta sitten. Kokouksissa käy 100-180 henkeä,
pyhäkouluissa 280 lasta. Sydämet ovat todellakin selkosen selällään
evankeliumin sanalle.
Eräänä iltana luokseni tuli keski-ikäinen venäläinen rouva opiskelijatyttärensä
kanssa. He kertoivat tulleensa lähes parin sadan kilometrin päästä päästäkseen
osallistumaan seurakunnan tilaisuuksiin, koska heidän asuinpaikallaan ei ole
mitään kristillistä toimintaa. Keskustelumme sujui jotenkuten, kun rouva kyseli
asioita saksaksi, jota jonkin verran ymmärrän, vaikka en osaakaan sitä puhua.
Minä vastasin sitten englanniksi hänen tyttärelleen, joka sitten käänsi
kuulemansa ja ymmärtämänsä venäjäksi. Näin Raamattua apuna käyttäen
keskustelumme jatkui pitkään. Kysymyksiä suorastaan sateli.
Vääryyttä kärsivän ihmisen kysymykset
Erityisesti kaksi kysymystä askarrutti heitä. Selitettyään ensin, että hänenkin
isoisänsä tapettiin Stalinin puhdistuksissa, hän kysyi: "Olemmeko me venäläiset
jotenkin huonompia ihmisiä kuin muut, kun meidän täytyi kärsiä 70 vuotta
kommunismin pakkovallan alla?" Toinen kysymys kuului: "Mitä tekemistä
Jeesuksella, joka eli, opetti ja toimi lähes 2000 vuotta sitten, on meidän
nykypäivän ihmisten kanssa?"
Niin erilaisia kuin kysymykset päällisin puolin ovatkin, molempiin vastaus on itse
asiassa sama. Yrittäessäni vastata niihin mieleeni nousi muutamien vuosien
takaa kolmen päivän laivamatka Shanghaista Kobeen. Hyttikaverini noin 30 vuotias kiinalainen opiskelija, joka osasi hyvin japania, vastaili kysymyksiini
Kiinasta ja sen oloista ja kuunteli myös kun kerroin hänelle evankeliumia
Jeesuksesta Kristuksesta, jota hän ei ollut aiemmin kuullut. Hänen olemuksensa
synkistyi, kun hän kertoili kulttuurivallankumouksen myrskyistä, jotka hän oli
läpikäynyt 16 - 19 vuoden iässä. Erityisen riipaisevaa oli kuulla, miten loppuvai-

heessa kulttuurivallankumous kehittyi sisällissodaksi, jossa panssarit ratkaisivat
kumpi puoli hänenkin kotikaupungissaan voitti. Hän tiesi miten kauheata
vääryyttä hänenkin ystävilleen noina aikoina tehtiin ja kysymys vääryyden
hirvittävästä vallasta hiersi hänenkin sisintään. "Mitä hyötyä on yrittää tehdä
oikein ja hyvää, kun paha ja vääryys näyttää aina voittavan? Voiko tällaisen
epäoikeudenmukaisuuden keskellä olla Jumalaa?" Kysymys on kärsivän
ihmisyyden huuto.
Tuomion evankeliumi
Kun sitten aloin kertoa siitä, että kristitylle vääryyden valta ei ole sikäli ongelma,
että hän tietää kaiken päättyvän viimeiseen tuomioon, jossa kaikki vääryys saa
tuomitaan ja rangaistaan, hän aivan höristi korviaan. Sanoma tuomiosta, jonka
me länsimaiset kristitytkin koemme jotenkin pelottavana ja uhkaavana olikin
paljon vääryyttä kärsineelle hyvä uutinen. Vanhurskaus ja totuus ja oikeus
saavuttavat lopullisen voiton.
Aabelin veren huuto
Kun Kain oli vuodattanut hurskaan Aabelin veren, niin Herra puhui hänelle:
9. Niin Herra sanoi Kainille: "Missä on veljesi Aabel?" Hän vastasi: "En tiedä;
olenko minä veljeni vartija?"
10. Ja hän sanoi: "Mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta.
11. Ja nyt ole kirottu ja karkotettu pois tältä vainiolta, joka avasi suunsa ottamaan
veljesi veren sinun kädestäsi.
12. Kun maata viljelet, ei se ole enää sinulle satoansa antava; kulkija ja
pakolainen pitää sinun oleman maan päällä."
13. Ja Kain sanoi Herralle: "Syyllisyyteni on suurempi, kuin että sen kantaa
voisin.
Joitakin viikkoja sitten pari jehovantodistajaa ilmaantui kotiovellemme ja minulla
oli tilaisuus toista tuntia kertoa heille evankeliumia. Kun korostin, että Raamattu
on luettava niin kuin se on kirjoitettu eikä sitä saa tulkita vertauskuvallisesti
muulloin kuin se itse antaa siihen luvan. Tällöin toinen heistä viittasi tähän
raamatunkohtaan ja sanoi: "Eihän kuolleen veri tietenkään mitään huuda, meidän
on tulkittava tämä vertauskuvallisesti." Kiivastuin hiukan hengessäni ja sanoin:
"Älä vääristele Herran selviä teitä! Jos sinä et kuule veren huutoa, niin se ei
totisesti tarkoita, etteikö Herra kuulisi sitä. Juuri siksihän Herra kertoi asian
Kainille, koska Kainin luonnollinen korva ei kuullut mitään. "Kuule, veljesi veri
huutaa MINULLE maasta."
Veren huuto kuuluu Jumalalle
Maahan vuodatettu veri huutaa oikeutta, se huutaa vanhurskasta tuomiota
synnintekijälle. Jumalan pyhyys ja oikeudenmukaisuus ei ole milloinkaan
sivuuttava tätä vanhurskauden oikeudenmukaisuuden ja hyvityksen vaatimusta.
Koska syntiä ei voi poistaa eikä hävittää eikä sovittaa mikään muu kuin se, että
synti tuomitaan ja rangaistaan, vääryyttä kärsineiden ja oikeutta huutavien
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ihmisten huuto on osa tätä veren huutoa. Se on Jumalan eteen nouseva huuto,
jota Hän kuulee. Hän on valkeus, jossa ei ole mitään pimeyttä. Siksi jos Jumalan
maailmankaikkeuteen jää vähintäkään vääryyttä rankaisematta, Hän ei ole enää
pyhä ja oikeudenmukainen Jumala. Jumalan pyhyys on tuomitseva kaiken
synnin.
Kun Jumala oli puhunut Kainille Aabelin veren huudosta, hänen omatuntonsa
heräsi, ja sen oli pakko yhtyä tuohon veren vanhurskaaseen vaatimukseen.
Kainhan joutui tunnustamaan: "Syyllisyyteni on suurempi, kuin että sen kantaa
voisin."
Vanhurskasten sielujen huuto
Kuinka kauan henkirikos on voimassa? Joissakin maissa henkirikos lain mukaan
vanhenee 50 vuodessa, mutta meillä Suomessa se ei vanhene tekijänsä elämän
aikana. Jumalan edessä yksikään synti ei vanhene, vaan jokainen pienin ja
suurin vääryys tuodaan valoon, tuomitaan ja rangaistaan. Ja kun veljelle sanottu
sana: "Sinä, hullu!" tekee meistä jo murhaajia, niin millainen mahtaakaan olla se
kuoro, joka Jumalan pyhien kasvojen edessä vaatii tuomiota ja rangaistusta.
Koko ihmiskunnan synnit ja vääryydet ja niiden uhrit huutavat niin kuin Ilmestyskirja kertoo kuudennessa luvussa:
9. Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka
olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli.
10. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen
Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan
päällä asuvat?"
11. Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä
vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän
kanssapalvelijainsa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niin kuin hekin.
Näiden marttyyrien suuriäänisen huudon ydin on siinä, että he haluavat, että
pyhän ja totisen Valtiaan nimi tulisi pyhitetyksi. Kun nimittäin viimeinen tuomio on
ohi, ei ole enää mitään syntiä koko Jumalan maailmankaikkeudessa ja taivaassa.
Taivaassa Häntä ylistetään ja kadotuksessa tuskien keskellä annetaan vain
kunnia Jumalalle Hänen pyhästä oikeudenmukaisuudestaan.
Viimeisen tuomion päivä
Viimeisen tuomion päivä on jo säädetty. Paavali toteaa siitä Apt. 17:31
seuraavaa:
31. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin
vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on
antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista."
Tuomari on itse Herra Jeesus Kristus, joka on tullut ihmiseksi, ymmärtää meitä,
on oikeudenmukainen, onpa itse myös suurimpaan mittaan asti kärsinyt
vääryyttä, kun Hän synnitön otti kantaakseen maailman synnin. Tuomari on myös
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ainoa, joka tietää näin ollen miltä tuntuu olla Jumalan hylkäämänä kadotuksessa
ja myös mitä on saada olla taivaan kirkkaudessa Isän kanssa.
Tuomion perusteet
Tuomion perusteista kertoo Mt. 25:34-36 ja 41-43 seuraavaa:
34. Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni
siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman
perustamisesta asti.
35. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te
annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne;
36. minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua
katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.'...
41. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun
tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja
hänen enkeleillensä.
42. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te
ette antaneet minulle juoda;
43. minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja
te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua
katsomassa.'
Tuomio tapahtuu siis sen hyvän perusteella, jota pelastetut tekivät ja sen hyvän
laiminlyömisen perusteella, mitä väärät eivät tehneet. Mikään yhteiskunnallinen
lakihan ei vaadi meitä ruokkimaan nälkäisiä Herran omia, ei ottamaan vastaan
outoja, käymään sairaaloissa tai vankiloissa, mutta se Jumalanvaltakunnan
rakkauden laki, joka on istutettu uskon kautta Kristukseen pelastettujen sydämiin,
vie heidät palvelemaan Jeesusta Kristusta Hänen omissaan. Jumalan edessä ei
lopulta siis kestä mikään muu kuin se rakkaus, jonka Herra Jeesus itse osoitti
pelastettujen sijasta ja jonka he lahjana saivat ottaa vastaan. Jeesus heidän
sydämissään synnytti myös nuo rakkauden teot, joista he tuomiolla saavat
tunnustuksen.
Synnin verkko
Miksei Herra voisi tukahduttaa synnin valtaa jo täällä ajassa, niin ettei meidän
tarvitsisi kärsiä niin paljon vääryydestä? Onhan Hän kaikkivaltias. Voisihan Hän
ainakin omiensa elämän suojella synnin pahoilta seurauksilta. Tällainen sinänsä
ymmärrettävä ajattelu ei ikävä kyllä näe vielä synnin koko luonnetta. Jotta se
vääryys, jonka uhriksi olet joutunut voitaisiin käsitellä, on pakko käsitellä myös se
synti, jolla sinä olet aiheuttanut pahaa toisille. Edelleen jotta Sinun syntisi ja Sinun
kokemasi vääryys voitaisiin käsitellä, myös lähimpiesi, perheesi, sukusi,
työyhteisösi, naapurustosi, paikkakuntasi, kansakuntasi, esi-isiesi, niin koko
ihmiskunnan synnit täytyy käsitellä. Sillä tavalla olemme sotkeutuneet synnin
verkkoon. Jotta Sinun asiasi voitaisiin käsitellä, tarvitaan yleinen viimeinen
tuomio. Mutta odota vielä hetki, se tulee!
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Miksi sitten Jumala ei jo pian anna tuomionsa tulla? Siksi, että Jumala tietää, että
vaikka Sinä kuvittelisit olevasi pelkästään muiden syntien uhri, tosi asiassa Sinun
omat syntisi ovat niin suuret, että Sinä et mitenkään kestä Hänen pyhää
tuomiotaan. Toiseksi Jumalan suunnaton rakkaus Häntä vastaan rikkonutta
ihmiskuntaa kohtaan, vaatii Häntä kärsivällisyydessä odottamaan, että
mahdollisimman moni voisi pelastua. Kukaan ei nimittäin omassa varassaan
Jumalan tuomiolla kestä. Tuomio on välttämätön, että synti lopullisesti
tuhottaisiin, mutta ellei meille olisi Jumalan valmistamaa pelastusta, me kaikki,
koko ihmiskunta joutuisi synnin tuomiona oikeudenmukaisesti kadotukseen eli
Jumalan pyhän tulen rangaistukseen.
Golgatan veren huuto
Jumalan rakkaushan vuodatti 1962 vuotta sitten toisen veren. Se oli Jumalan
Ainoan Pojan, Jeesuksen Kristuksen vapaaehtoisesti meidän syntiemme sijasta
vuodattama uhriveri. Jeesus otti meidän sijaisenamme kantaakseen Jumalan
pyhän oikeudenmukaisuuden vaatiman tuomion viimeistä pisaraa myöten. Synti
rangaistiin Jeesuksen kärsimisellä Golgatan ristillä. Jeesus kuoli ja haudattiin,
nousi kolmantena päivänä kuolleista ja astui ylös taivaaseen uudessa
ylösnousemusruumiissa. Mutta se pyhä kallis veri, jonka Jeesus vuodatti
Golgatan kummulle, jäi tänne maan päälle. Samalla tavalla kuin Aabelin ja
muiden surmattujen veretkin se huutaa yhä vielä vuosisatoja ja tuhansia
vuodattamisensa jälkeen. Jeesuksen veren huuto on kuitenkin väkevämpi kuin
koko tuomiota vaativien verien kuoro. Jeesuksen veri huutaa väkevänä kuin
vetten pauhu armahdusta ja anteeksiantamusta katuville ja syntinsä
tunnustaneille. Sen huuto kuuluu: "Isä, minä kärsin tämän lapseni tähden, hän on
vapaa, hänen syntinsä vereni pyyhki jo pois." Edelleen se huutaa: "Isä, sen ja sen
ihmisen kokeman vääryyden maksoin minä Golgatan ristillä. Anna vääryyttä
kokeneelle rauhasi!"
Yhtä vähän kuin luonnollinen korva kuulee Aabelin veren huutoa, yhtä vähän
luonnollinen korva kuulee Jeesuksen veren huutoa, joka kohoaa täältä maan
päältä. Mutta Isä kuulee sen! Nyt evankeliumin julistus ei olekaan muuta kuin sen
kuuluttamista, mikä väkevänä kaikuu taivaan holveissa tänään. Meidän on
kerrottava tuomion vaatimuksen ääni, mutta ennen kaikkea Jeesuksen veren
ihana armon ääni täällä ajassa. Se, joka avaa omantuntonsa, saa kuulla siellä
myös Jeesuksen veren ihanan äänen: "Sinun syntisi on maksettu, velkasi on
sovitettu, Sinä olet Minun. Sinun syntisi annetaan Sinulle tänään anteeksi, sillä
liiton veri on voimassa."
Jumalan kärsivällisyyden ja armon aika
Synnissä vuodatetun veren vanhurskaan tuomion huuto ja Jeesuksen veren
armohuuto jatkuvat molemmat niin kauan kuin tämä maa säilyy. Kun maa ja
avaruus katoaa, silloin tulee tuomio, veren huuto lakkaa. Taivaassa Jeesuksen
verestä tulee nyt iankaikkisen kiitoksen ja ylistyksen uuden laulun ihana aihe.
Tuomio on ohi, kaikki synti on poistettu ja Jumala saa iankaikkisen kunnian myös
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kadotukseen joutuneilta, niiltä, joille Jeesuksen armoveri ei kelvannut, vaan jotka
luulivat selviävänsä omassa varassaan.
Tänään on armon aika. Tänään Jumalan kärsivällisyys kestää vielä synnin ja
vääryyden valtaa, jotta Jeesuksen veri voisi armahtaa ja pelastaa syntinsä
tunnustavat. Jumalan kansa on kutsuttu kärsimään ja kestämään vääryyttä niin
aina kuolemaan asti, jotta mahdollisimman moni voisi pelastua.
Ehtoollisen armo
Ehtoollisen viini on meille puhdistuspaikka. Se kertoo, että Jeesuksen armoveri
huutaa Isän edessä anteeksiantamusta uskossa Jeesuksen veren nauttijalle.
Jeesuksen ruumis, ehtoollisleipä taas muistuttaa meitä siitä armosta, että Jeesus
on ylösnousemusruumiissa jo taivaan kirkkaudessa. Jeesuksen ruumiissa me
saamme saman pääsyn taivaalliseen asti. Jeesuksen kuolema oli meidän
kuolemamme, Jeesuksen ylösnousemuselämä on meidän elämämme.
"Jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin Hän on valkeudessa, niin meillä on
yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, Hänen Poikansa veri puhdistaa
meidät kaikesta synnistä."
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