
Jumalan laki ja ihmissydän
Room. 2:17-29

17.  Miten on? Sinä kutsut  itseäsi  juutalai-
seksi,  luotat lakiin ja  kerskailet Jumalas-
ta, 
18. tunnet hänen tahtonsa ja lakiin pereh-
tyneenä tutkit, mikä on parasta. 
19. Sinä luulet olevasi  sokeiden taluttaja, 
pimeydessä olevien valo, 
20.  ymmärtämättömien  kasvattaja ja  ala-
ikäisten opettaja, kun sinulla on laissa tie-
don ja totuuden muoto. 
21. Kun siis opetat muita, etkö opetakaan 
itseäsi? Varastatko itse, vaikka julistat, ett-
ei saa varastaa? 
22. Teetkö itse  huorin,  vaikka sanot, ettei 
saa tehdä huorin? Ryöstätkö itse temppe-
liä, vaikka inhoat epäjumalia? 
23.  Häpäisetkö itse  Jumalaa rikkomalla 
lakia, vaikka kerskailet laista? 
24. Sillä "teidän takianne Jumalan nimi tu-
lee  pilkatuksi  pakanoiden  keskuudessa", 
niin kuin on kirjoitettu. 

25. Ympärileikkaus on kyllä hyödyksi, jos 
noudatat  lakia.  Mutta  jos  olet  lainrikkoja, 
on ympärileikkauksesi  tullut  ympärileikkaa-
mattomuudeksi. 
26. Jos siis ympärileikkaamaton noudattaa 
lain  säädöksiä,  eikö  hänen ympärileikkaa-
mattomuuttaan  ole  pidettävä  ympärileik-
kauksena? 
27. Ruumiillisesti ympärileikkaamaton, joka 
täyttää lain, tuomitsee sinut, joka lain kirjai-
minesi  ja  ympärileikkauksinesi  olet  lainrik-
koja. 
28. Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ul-
konaisesti  on  juutalainen,  eikä  ympärileik-
kaus ole  se,  joka tapahtuu ulkonaisesti  li-
hassa. 
29.  Se on juutalainen,  joka sisimmässään 
on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on 
sydämen  ympärileikkaus  Hengessä,  ei 
kirjaimen  mukaan.  Hän  saa  kiitoksen,  ei 
ihmisiltä vaan Jumalalta.

Tunnetko sanan, elätkö sen mukaan?
Miten sinä suhtaudut Jumalan lakiin? Missä määrin tunnet Raamatun opetusta? Mil-
lä tavalla toteuta niitä elämässäsi? Missä määrin farisealaisuus eli  ulkokultaisuus 
luonnehtii sinun elämääsi? Millä tavalla elämäntapasi kunnioittaa tai häpäisee Ju-
malaa? Millaista elämää elää sydämeltään ympärileikattu? Näihin kysymyksiin teks-
timme ottaa kantaa.

Aloita kymmenestä käskystä!
Jeesus lausui: "Minun oppini ei ole minun vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos 
joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, hän tulee tietämään, onko tämä oppi Jumalasta 
vai puhunko minä omiani…. Eikö Mooses ole antanut teille lakia? Kukaan teistä ei 
kuitenkaan täytä lakia.” (Joh. 7:16-17,19)
Näillä kuuluisilla sanoilla Jeesus osoitti, että kenen tahansa on mahdollista testata 
Raamatun luotettavuus. Riittää, kun panee käytäntöön sen mitä Raamattu opettaa. 
Joku voi tietenkin väittää, että Raamatussa on niin paljon ja monenlaista, ettei hän 
tiedä, mitä hänen nyt pitäisi noudattaa. Jeesus antaa siihen kuitenkin hyvin selkeän 
vastauksen: ”Aloita Mooseksen kautta ilmoitetusta kymmenen käskyn laista!”

Kolmenlaista asennetta oppiin
Ihmisillä, jotka tuntevat edes jonkin verran Raamattua on kolmenlaisia asenteita sen 
opetuksiin eli oppii. 

On niitä, joiden mielestä kokemukset, tunteet ja elämä ovat tärkeitä, mutta kuiva 
oppi on toissijaista. Siksi he lukevat Raamattua ja arvioivat sitä sen mukaan, millai-
sia tunteita, siunauksia, liikutuksia ja puhutelluksi tulemisen kokemuksia se antaa. 
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Heidän joukossaan rehelliset ihmiset saattavat lopulta väsyä kokemusten metsäs-
tykseen ja kokea Raamatun vaatimukset orjuuttavina. Pinnallisemmat ihmiset taas 
saattavat  ajautua  väärään  hengellisyyteen,  jopa  omahyväisyyteen  suurine  koke-
muksineen.

Sitten on toisia, jotka pyrkivät järjellään ymmärtämään Raamattua ja saattavat olla 
hyvinkin perillä kaikkinaisista teologisista vivahteistakin. Heidän joukossaan on niitä, 
joista kehittyy oikeasta opista kiivailijoita vailla Jumalan mielen mukaista elämää. 
He eivät juurikaan kuuntele, mitä Herralla olisi heille itselleen sanottavaa, vaan ovat 
kiinnostuneita siitä, millainen puhuja tai sanan selittäjä on teologialtaan. Osa heistä 
saattaa vetäytyä muista syrjään ja perustaa maailman ainoan oikeaoppisen seura-
kunnan.

Sitten on niitä, joilla on oikea suhde Jumalan sanaan. He ottavat sen vastaan sellai-
sena kuin se on kirjoitettu, alistavat sydämensä ja mielensä sanan alle ja lähtevät 
sydämen kuuliaisuudessa seuraamaan sanaa, elävät sen mukaan. He tiedostavat 
myös sen, että oppi on tärkeää, sillä oikea oppi voi synnyttää oikeaa elämää, mutta 
väärä oppi tuottaa satonaan ennemmin tai myöhemmin väärää elämää.

Riman alentaminen
Jeesus tiivisti Mooseksen lakin kahteen käskyyn: ”Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lä-
himmäistäsi niin kuin itseäsi!” Kymmenen käskyä on tuon rakkauden sisältö. Kun 
niitä noudatat, rakastat. Jeesus tulkitsee käskyt äärimmäisellä tiukkuudella Vuori-
saarnassa. Jos ja kun ihminen lähtee noudattamaan lakia, hän ennen pitkää huo-
maa, että mielialaan asti ulottuvat vaatimukset toimia oikein ovat tavattoman vaikei-
ta noudattaa. Silti hän ymmärtääkin, että vaatimukset ovat oikeita. 

Epälukuisten yritysten ja epäonnistumisten jälkeen hänelle tulee aito kiusaus madal-
taa hiukan rimaa. Ensi vaiheessa hän saattaa kokea mielialansa säilyttämisen rak-
kaudellisena mahdottomana vaatimuksena.  Hän  alkaa  ajatella,  että  pitäisi  riittää 
sen, että yrittää parhaan kykynsä mukaan edes tekemään sen, minkä kymmenen 
käskyä vaatii. Koko henkisen voimansa ja tarmonsa keskittäen hän saa ehkä aluksi 
tyydytystä siitä, että joissain kohdin hän onnistuu jopa käskyjä noudattamaankin. 

Mutta ennen pitkää hän väsyy ja hänelle tulee kiusaus laskea rimaa vähän alem-
maksi. Kun hän saman aikaisesti selviää kuitenkin kohtalaisesti ainakin muiden ih-
misten ja omissa silmissään, hän saattaa tyytyä omiin saavutuksiinsa. Pitkällä juok-
sulla tason säilyttäminen edes toisia ihmisiä tyydyttävänä saattaa olla liian rankkaa. 
Siksi hän joutuu alentamaan tasoa vielä hiukan. Saman aikaisesti kaiken aikaa hän 
joutuu paaduttamaan omaatuntoaan, jota Jumalan lain vaatimuksen yhä soimaavat. 

Lopulta hän saattaa päätyä siihen, että ei Jumala voi vaatia häneltä enempää kuin 
mihin hän pystyy, eli hän alentaa lain riman oman luontonsa syntisyyden edellyttä-
välle tasolle. Hän lohduttautuu kuitenkin sillä, että Jumala on kyllä armollinen eikä 
vaadi ihmisiltä mahdottomia. Lopputuloksena on sitten aito fariseus, sillä hän haluaa 
kuitenkin pitää itseään joko hyvänä juutalaisena tai hyvänä kristittynä, koska hän 
kuitenkin tietää ja tuntee lain määrittämän ihanteen.  Hän saattaa jopa pettää it-
seään siinä määrin, että katsoo olevansa riittävän hyvä, koska tuntee Raamatun ja 
pitää sitä totena.
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Harhakuvitelmat
Tietyt uskonnolliset tavat kuten rukoilemisen, Raamatun lukemisen ja satunnaisen 
seurakunnan kokouksiin osallistumisen ja mielestään Raamatun oikean ymmärryk-
sen säilyttäneenä aito fariseus kokee tuntevansa Raamatun paremmin kuin tavalli-
set ihmiset ja saattaa jopa olla ylpeä omasta kristillisen tietonsa tasosta. Hän on sii-
nä täysin oikeassa, että Jumalan sana on luottavaa, kykenee opastamaan ihmiset 
valoon ja sisältää totuuden. Sitä noudattaen voi kasvaa tiedossa ja totuudessa. Mut-
ta tosia asiassa hän itse on kaukana totuudesta. Hänen elämänsä ei heijasta mi-
tään siitä, mitä hän väittää hyvin osaavansa ja tietävänsä. 

Oletko huorintekijä?
Omasta lapsuudestaan ja aiemmasta elämästään käsin Paavali tiesi mihin ulkokul-
taisuus johtaa. Siksi hän esittää kysymyksiä, joilla hän pyrkii herättämään meidän 
farisealaisuuteen sortuneiden sydämiämme. Ensimmäinen kysymys kuuluu: Teetkö 
itse huorin, vaikka sanot, ettei saa tehdä huorin? (22)  Tiedät vallan mainiosti, että 
huorin tekeminen on synti, se on kadotukseen vievä synti. Voit ehkä selitellä, että et 
ole elänyt avosuhteissa, olet ollut avioliitossa uskollinen puolisollesi, koska et ole 
syyllistynyt mihinkään syrjähyppyyn. Mutta sitten omatunto marssittaa eteesi Jee-
suksen sanat: 
”Minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten, on sydämessään jo tehnyt 
huorin hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti  ja heitä 
pois. Sinulle on parempi, että yksi osa ruumiistasi tuhoutuu, kuin että koko ruumiisi  
heitetään helvettiin.” (Matt. 5:28-29) 

Omatuntosi marssittaa mieleesi ne erinäiset ihastumiset ja rakastumisesi, jotka on-
nistuit vaivoin salaamaan puolisoltasi ja tunteittesi kohteilta. Yritit niitä kyllä puolus-
tella sillä, ettei ihminen nyt mahda tunteilleen mitään ja meniväthän nuo ohi ajan 
kanssa, kun et kerran asianomaisten kanssa käynyt  lähempää tuttavuutta hiero-
maan. Mutta omatuntosi eikä Raamattu päästä sinua rauhaan. Olet huorintekijä, jol-
le kuuluu helvetin tuli. Omatuntosi muistuttaa sinua myös siitä, miten usein koit ha-
lua katsella kuvia, jotka kiihottivat sinun mielikuvitustasi ja seksuaalisia halujasi, joi-
ta sitten tyydytit keinotekoisesti. Omatuntosi piinaa sinua siitäkin, että sinun olisi pi-
tänyt lankeemustesi kanssa tulla valoon, tunnustaa ne sielunhoitajalle, mutta hä-
peissäsi et uskaltanut sitä tehdä. Tiesit kaiken lisäksi, että sydämesi saastaisuudes-
ta olisi ollut tie vapauteen. Jos olisit tehnyt niin kuin Psalmin laulaja neuvoo: ”Kuinka 
voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että noudattaa sinun sanaasi.”  (Ps. 
119:9) 

Oletko varas?
Jumalan sana ei päästä meitä vähällä. Paavali jatkaa kysymyksiä:  Ryöstätkö itse 
temppeliä, vaikka inhoat epäjumalia? (22) Oletko sinä varas? Harva on sellainen ih-
minen, joka ei olisi koskaan varastanut mitään. Kun kaikki ovat siihen syyllistyneet, 
olet ehkä onnistunut selittämään omalletunnollesi, ettei nykyään työnantajan ajan 
varastaminen ole muuta kuin luovia taukoja tai ihmissuhteiden hoitamista rupattele-
malla. Kun varastit työnantajan paperia, kirjekuoria, kyniä, teit sen tietenkin siksi, 
että katsoit ne työsuhde-eduiksi. Omatuntosi kolkutti  hiukan kovempaa, kun tietyt 
summat veroilmoituksestasi jäivät kirjoittamatta. Syytit siitä valtion ja kunnan koh-
tuuttomia veroprosentteja. Niin, pakkohan sinun on myöntää, että olet varas, mutta 
niin vähässä määrin, ettei viranomaisten ole tarvinnut sinuun vielä puuttua. 
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Sitä paitsi sinua ei voi missään tapauksessa syyttää temppelin ryöstämisestä. Tosin 
sinua saattaa hiukan kiusata jotkut Raamatun kohdat kuten: 
Jeesus istui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka kansa pani uhriarkkuun rahaa. 
Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leski ja pani siihen kaksi pientä lant-
tia,  yhteensä assin neljänneksen.  Jeesus kutsui  opetuslapset  luokseen ja  sanoi: 
"Totisesti minä sanon teille: tämä köyhä leski pudotti  uhriarkkuun enemmän kuin 
kaikki  muut. Kaikki  nuo antoivat liiastaan, mutta tämä antoi puutteestaan kaiken, 
mitä hänellä oli, koko omaisuutensa."  (Mark. 12:41-44) Tai:
Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte minulta. Mutta te kysytte: "Missä 
asiassa me riistämme sinulta?" Kymmenyksissä ja uhrilahjoissa! Te olette kirouksel-
la kirotut, kun te, koko kansa, riistätte minulta. Tuokaa täydet kymmenykset varasto-
huoneeseen, että minun huoneessani  olisi  ruokaa. Koetelkaa näin minua, sanoo 
Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan ikkunat ja vuodatan siunausta yltä-
kylläisesti. (Mal. 3:8-10) 

Miksi sinun oli jumalanpalveluksissa ajoittain hyvin vaikea avata kukkarosi, vaikka 
tiesit, että uhrilahja kerätään Jumalan valtakunnan viemiseksi eteenpäin niin Suo-
messa kuin maan ääriin asti? Miksi valitsit ehkä sen pienimmän setelin, minkä lom-
pakostasi löysit, vaikkei sinulla ollut mitään rahapulaa? Missä oli antamisen ilo, kun 
vastahakoisesti annoit jonkun kolikon, kun et kehdannut toisten silmiltä olla mitään 
antamattakaan. Taidat sittenkin olla temppelin ryöstäjä.

Häpäisetkö Jumalaa?
Paavalin panokset sen kun vain kovenevat. Nyt hän kysyy sinulta: 
Häpäisetkö itse Jumalaa rikkomalla lakia, vaikka kerskailet laista? Sillä "teidän ta-
kianne Jumalan nimi tulee pilkatuksi pakanoiden keskuudessa", niin kuin on kirjoi-
tettu. (23-24)

Etkö tajua, että sinun puolivillainen elämäsi, vain nuo uskonnolliset tapasi ilman to-
dellista sydämestä nousevaa rakkautta Jumalaa ja ihmisiä kohtaan, tuottaa kaiken 
aikaa häpeää ei vain sinulle itsellesi Jumalan ja ihmisten edessä, vaan ennen kaik-
kea Jumalalle itselleen. Jumala oli tarkoittanut sinut omaksi kuvakseen, josta heijas-
tuu Hänen kirkkauttaan, mutta nyt farisealainen elämäsi heijastaa pimeyttä vaikka 
saman aikaisesti väität tuntevasi Raamatun ja olevasi kristitty, niin jopa uskova kris-
titty. Jumala tarkoitti jokaisen omansa ja lapsensa edustamaan itseään. Mutta sinun 
elämäsi muodostuukin esteeksi sille, että muut saisivat päästä pelastuksesta osalli-
siksi. Eihän kukaan halaus tulla sinun kaltaiseksi, kun sanasi ja elämäsi vaellus pu-
huvat kahta aivan eri kieltä.

Näillä kolmella kysymyksellä Paavali haluaa herätellä omaatuntoamme. Hän haluaa 
viedä meidät lain sanalla epätoivoon itsemme suhteen. Hän haluaa tehdä meistä to-
tuudellisia, niin että kohtaamme oman syntisyytemme, niin kuin se on hirvittävänä ja 
kadottavana. Et voi mitenkään omassa varassasi pelastua, mutta et myöskään voi 
mitenkään elää uskovan elämää lain vaatimusten voimalla. Laki paljastaa syntisyy-
temme, mutta sillä ei ole voimaa auttaa meitä ulos vararikostamme. Lain tehtävä on 
viedä uskosta osaton synnin tuntoon ja etsimään pelastusta ulkopuoleltaan, se on 
Kristukselta. Lain tehtävä uskovan elämässä on toistuvasti osoittaa, että emme ky-
kene vaeltamaan uskovian muussa voimassa kuin Kristuksen armossa.
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Sydämen ympärileikkaus
Ympärileikkaus on kyllä hyödyksi, jos noudatat lakia.  Mutta jos olet lainrikkoja, on 
ympärileikkauksesi tullut ympärileikkaamattomuudeksi. (22) 
Se on juutalainen, joka sisimmässään on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sy-
dämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimen mukaan. (29)
Paavali kohdisti sanansa erityisesti juutalaisille, joille ympärileikkauksesta oli tullut 
jonkinlainen peruste sille, että he ovat Aabrahamin jälkeläisinä pelastettuja, vaikka 
he eivät todellisuudessa noudattaneet Jumalan lakia eivätkä vaeltaneet Aabrahamin 
uskon mukaan. Silti viesti koskee myös meitä, jotka olemme saaneet Vanhan testa-
mentin ympärileikkausta vastaavan Uuden liiton kasteen. Paavali kirjoittaa kastees-
ta näin:
 
Hänessä teidät on myös ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella vaan 
lihan ruumiin riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Teidät on haudattu hänen 
kanssaan kasteessa, ja siinä teidät on myös herätetty hänen kanssaan uskon kaut-
ta. Tämän uskon vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Teidät, jotka olitte 
kuolleita  rikkomuksissanne  ja  lihanne  ympärileikkaamattomuudessa,  Jumala  teki 
eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset ja 
pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli vastustajam-
me. Sen hän otti pois tieltä ja naulitsi ristiin. (Kol. 2:11-14)

Noiden juutalaisten tapaan on paljon niitä ihmisiä, joille kaste merkitsee yhtä vähän 
kuin juutalaisille ympärileikkaus. Kummankaan elämässä ei nimittäin näy sitä elä-
mää, joka  syntyy ihmisen pelastuessa ja  saadessa uuden elämän uskon kautta 
Kristuksen yhteydessä. Heidän harhaluulonsa on: ”Olen ympärileikattu ja siis pelas-
tunut! Olen kastettu ja siis pelastunut.”

Ympärileikkaus
Aabraham sai ympärileikkauksen todisteeksi siitä, että hän oli uskonut Jumalan lu-
paukseen ja Jumala oli lukenut hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Jumala piti siis it-
sessään syntistä ja jumalatonta Aabrahamia itselleen kelpaavana eikä lukenut tälle 
yhtään syntiä syyllisyydeksi. Jumala oli antanut Aabrahamin kaikki synnit anteeksi, 
koska tämä oli ottanut vastaan eli uskonut Jumalan lupauksen Messiaasta, joka so-
vittaisi kaikki hänen syntinsä.

Ympärileikkauksessa miehen sukupuolielimen esinahka leikataan pois, niin että hän 
on täysin alaston ja paljastettu Jumalan kasvojen edessä. Joka kerta, kun mies käy 
tarpeellaan, hän saa muistutuksen siitä, että Jumala näkee hänet täysin, kaikki hä-
nen syntinsä ovat Herran silmien edessä, mutta samalla hän saa muistuttaa itseään 
siitä, että Messiaan vanhurskaus peittää uskovan kaiken saastaisuuden ja synnin. 
Hän kelpaa Jumalalle yksin Jumalan armon ja lupauksen perusteella.

Nyt Paavali muistuttaa, että pelkkä ympärileikkaus ei takaa mitään muuta kuin tuo-
mion,  koska ympärileikatut  tunsivat  Jumalan lain.  Vain  ne,  jotka  myös vaeltavat 
Aabrahamin uskossa ja siksi myös Pyhän Hengen voimassa noudattavat lain vaati-
muksia, ovat todellisia juutalaisia.

Kristillinen kaste
Vastaavasti yksikään ihminen ei voi kelvata Jumalalle pelkästään sen vuoksi, että 
hänelle on joskus annettu kristillinen kaste. Jeesus sanoi:  "Totisesti, totisesti minä 
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sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Ju-
malan valtakuntaan.” (Joh. 3:5) Vesikasteen lisäksi tarvitaan Pyhän Hengen kaste. 
Toki ihanne on, että molemmat tapahtuvat yhtä aikaa, mutta Raamattu ei tee niiden 
järjestyksestä tai  ajallisesta läheisyydestä mitään oppia vaan edellyttää, että mo-
lemmat ovat totta. Vesikaste kuuluu siis pelastukseen, mutta ilman Pyhän Hengen 
synnyttämää elämää, kukaan ei voi tulla Herran omaksi.

Kristuksen ympärileikkaus tarkoittaa siis sitä, että Jumala herättää synnissään kuol-
leen ihmisen kokonaan uuteen elämään. Pyhä Henki liittää hänet Kristuksen kuole-
maan, niin että hänen syntinsä saavat rangaistuksensa Golgatalla. Pyhä Henki liit-
tää hänet myös Jeesuksen ylösnousemukseen, niin että Kristuksen elämä tulee hä-
nen elämäkseen. Kristus kuoli hänen syntiensä rangaistuksen Golgatalla ja hänelle 
luetaan Jeesuksen täydellinen elämä, ikään kuin hän itse olisi sen elänyt. Näin Jee-
suksen täydellinen lain täyttäminen luetaan hänen hyväkseen. Viimeisellä tuomiolla 
hän ei saa mitään rangaistusta, koska sen suoritti hänen sijastaan Jeesus Golgatal-
la. Sen sijaan hän saa palkan Jeesuksen tekemistä hyvistä töistä.

Kristuksen ympärileikkaus tapahtuu silloin, kun ihminen saatuaan Pyhän Hengen 
kutsun parannukseen, tunnustaa syntinsä ja uskossa turvautuu kasteessa tarjottuun 
Kristuksen sovintokuolemaan ja ylösnousemuselämään. Se on kokonaan Jumalan 
armotyö alusta loppuun. Siitä alkaa sitten myös vaellus uskossa. Pyhä Henki syn-
nyttää pelastetussa halun ja voiman vaeltaa Jumalan sanan opetusten mukaan.  
 

Tutki itseäsi!
Paavalin viesti meille tänään kuuluu: 
Tutki itseäsi Jumalan kasvojen edessä! Anna Sanan totuuden valon tunkeutua sy-
dämesi  syvyyksiin.  Ja jos se paljastaa, että  elät  yhä fariseuksena uskoen omiin 
mahdollisuuksiisi selvitä pyhän Jumalan edessä, taivu rukoilemaan psalmin kirjoitta-
jan kanssa: ”Jos näet tieni johtavan vaivaan, ohjaa minut iankaikkiselle tielle.” (Ps. 
139:24) 

Naganon tie
Lopuksi pieni esimerkki siitä, mihin laki voi ihmisen johtaa, kun sitä lähdetään tosis-
saan noudattamaan eikä vain jäädä teoreettisesti pohdiskelemaan tuleeko siitä mi-
tään vai ei:

Eräs Japanin rautateillä työskennellyt Masao Nagano niminen nuorukainen Hokkai-
don saarelta  oli  joutunut  kosketukseen kristittyjen kanssa.  Hän oli  lukenut  myös 
Raamattua jonkun verran. Hän kiinnostui siinä määrin, että meni kysymään eräältä 
pastorilta, mistä kristinuskossa oikein oli kysymys. Kun pastori selitti, miten Jumala 
lähetti  oman Poikansa Jeesuksen kärsimään Golgatan ristillä meidän syntiemme 
tähden, Nagano vastasi:
"Kyllä minä sen ymmärrän, että Jumala on luonut kaiken ja rakastaa meitä ihmisiä, 
mutta puhetta Jeesuksen kärsimyksestä en käsitä. Miksi se tarvittiin?" 
Silloin pastori antoi hänelle neuvon: 
"Päästäksesi ymmärtämään ristin salaisuuden sinulle riittää se, että otat yhden Ju-
malan sanan ja  lähdet  noudattamaan sitä  tosissasi  elämässäsi.  Ota  esimerkiksi 
sana: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi!' Mieti mielessäsi joku henkilö esimer-
kiksi paras ystäväsi. Päätä tästedes osoittaa hänelle rakkautta yhtä paljon kuin itsel-
lesi." 
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Nagano otti haasteen vastaan. Hän valitsi rakkautensa kohteeksi erään työtoverinsa 
Japanin rautateiltä. Hän ryhtyi tosissaan auttamaan häntä. Tuli tilanne, jossa hänen 
ystävänsä varasti erään työtoverinsa palkkapussin ja joutui kiinni. Nagano onnistui 
kuitenkin suurella vaivalla pelastamaan ystävänsä työpaikan ehdolla, että hän toimi-
si ystävänsä esimiehenä ja vastaisi hänestä jatkossa. Mutta jos rakastamine on vai-
keata, niin ei rakkauden vastaanottaminenkaan ole helppoa. Se edellyttää nöyryyt-
tä. Naganon ystävä ei kyennytkään ottamaan hänen rakkauttaan vastaan nöyrästi. 
Kateus nousi. Hän alkoi vihata auttajaansa. 

Mutta kun Nagano oli aikansa saanut hyville teoilleen pelkkää kielteistä palautetta, 
lopulta hän huomasi, että myös hän alkoi vihata ystäväänsä. Yritys rakastaa osoitti 
hänelle, kuinka suunnattoman paha hänen oma sydämensä oli. Naganon oli pakko 
palata pastorin luo tunnustamaan: "Nyt ymmärrän, miksi Jeesus ristiinnaulittiin. Se 
tapahtui minun kauhean sydämeni ja katkeruuteni ja vihani tähden." 

Mutta nyt Naganolle kelpasikin jo syntien anteeksiantamuksen sana. Hänet kastet-
tiin ja hän sai kokea Jumalan yli ymmärryksen käyvän rauhan, kun kaikki synti pyy-
hittiin pois Jeesuksen veren kautta. Jumalan sanan noudattaminen paljasti hänelle 
synnin, mutta vei hänet myös armon ja Jumalan rakkauden osallisuuteen. Lain nou-
dattamista ei ole milloinkaan tarkoitettu pelastustieksi, vaan itseensä uskonsa me-
nettäneen tieksi pelastajan eteen armoa anomaan.

Mutta  osallisuus  Pyhässä  Hengessä  Naganon  sydämeen  vuodatetusta  Jumalan 
rakkaudesta alkoi vaikuttaa hänessä. Hänestä tuli rautatieläisten kristillisen yhdis-
tyksen innokas julistaja. Hän alkoi julistaa sitä ristin evankeliumia, jonka kautta Ju-
mala oli hänet pelastanut. 

28. helmikuuta 1906 tapahtui Shiokari-solassa rautatieonnettomuus. Junan viimei-
nen vaunu irtautui muusta junasta ja alkoi kiihtyvällä vauhdilla vieriä kohti mutkaa, 
jonka alla avautui syvä rotko. Vaunussa ollut Nagano yritti käsijarrulla saada vaunun 
pysähtymään, mutta se oli jäätynyt kiinni eikä toiminut. Lopulta hän heittäytyi kisko-
jen ja pyörien väliin ja sai viime tingassa omalla ruumiillaan vaunun pysähtymään. 
Hän kuoli, mutta kaikki muut matkustajat pelastuivat.  

Hänen kuolemansa ja uskonsa kosketti  monia. Nagano oli  valmistautunut kuole-
maan milloin tahansa. Siitä oli osoituksena testamentti, jota hän kantoi aina muka-
naan. Veren tahraamana se löydettiin hänen taskustaan.  Siinä hän tunnusti uskon-
sa ristiinnaulittuun ja ylösnousseeseen Jeesukseen ja esitti toivomuksensa hauta-
jaistensa suhteen. Hänen kuvallaan varustettuna sen teksti painettiin kortiksi, jota 
levitettiin laajalti. Moni sen saanut kääntyi kristityksi.

Nagano löysi  totuuden noudattamalla  Jumalan sanaa.  Hän löysi  ensin  totuuden 
omasta syntisyydestään, mutta sitten myös Jumalan rakkauden suuruudesta Kris-
tuksen uhrissa. Hän sai myös kokea, että Jumalan sana kykenee muuttamaan mei-
dän elämämme, kun suostumme sen alle.

Entä Sinä?
Oletko Sinä jo taivuttanut ajatuksesi ja sydämesi ja elämäsi Jumalan sanan alle, vai 
uskotko sinä edelleen itseesi? Jos taivut Herran käden alle, saat nähdä, että Herra 
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pelastaa Sinut ja antaa Sinulle uuden sydämen. Alat kaivata sitä valtakuntaa, jossa 
vanhurskaus asuu ja lähdet jo täällä ajassa etsimään tärkeimpänä asianasi sitä, että 
Jumala saisi hallita Sinua ja että Hänen vanhurskautensa saisi toteutua Sinun ja lä-
heistesi elämässä, niin aina maan ääriin asti.
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