
Valmistautuminen Herran paluuseen  (Saarna Ananin kirkossa 5.3.1989)
1. Joh. 2:24-28

24. Pysyköön teissä se, minkä olette
kuulleet alusta asti. Jos teissä pysyy
se, minkä olette kuulleet alusta asti,
tekin pysytte Pojassa ja Isässä. 
25. Ja tämä on se lupaus, jonka hän
on meille  antanut:  iankaikkinen elä-
mä... 
27. Mutta mitä teihin tulee, se voitelu,
jonka saitte häneltä, pysyy teissä, et-
tekä te ole kenenkään opetuksen tar-
peessa.  Hänen  voitelunsa  opettaa

teitä kaikessa, ja se opetus on totta
eikä  valhetta.  Niin  kuin  se  on  teitä
opettanut, niin pysykää hänessä. 
28. Ja nyt, lapset, pysykää hänessä,
että meillä hänen ilmestyessään olisi
rohkea  luottamus  emmekä  joutuisi
häveten  väistymään hänen  luotaan,
kun hän tulee. 

Paluun kynnyksellä
Kun olemme näin Suomeen paluun kynnyksellä, ajatukset suuntautuvat väkisinkin
toisaalta taakse kuluneeseen ja toisaalta eteenpäin. Mitä kuluneen neljän ja puolen
vuoden aikana on tapahtunut? Millaista työtä olemme tehneet?  Millaisiin ihmisiin
olemme tutustuneet? Millaista hyvyyttä ja rakkautta olemme saaneet osaksemme?
Millaisia koettelemuksia ja vaikeuksia olemme kohdanneet?

Kun ortodoksipiispa Paavalilta kysyttiin haastattelussa ennen eläkkeelle siirtymistä,
oliko hänellä elämässään mitään kaduttavaa, vastaus kuului: ”Paljon, kovin paljon
kaduttavaa! Päivittäin joudun Herran edessä syntejäni katumaan.” Vähäinen ei ole
ollut se hyvyyden ja armon määrä, mitä olemme osaksemme saaneet, mutta enem-
män on katumuksen aihetta.  Siksi katsoessamme taaksepäin emme rajoitu vain ku-
luneisiin neljään ja puoleen, vaan katsomme taaksepäin aina 1959 vuoden päähän
siihen huhtikuun perjantaihin, jolloin Jeesus Vapahtajamme lyötiin ristille, jotta minä
ja perheeni saisimme syntimme anteeksi. Ilman tuota menneisyyden suurta armo-
päivää elämä olisi liian raskasta kuljettavaksi. Mutta nyt Hänen armonsa riittää peit-
tämään veriruskeat syntimme. Toivomme, että myös Ananin seurakunta voisi antaa
anteeksi siinä, missä olemme itse kullekin kipua tuottaneet omilla synneillämme.

Toisaalta  katseemme kääntyy myös tulevaan.  Mikä on meillä  edessämme? Mitä
kohtaamme Suomessa? Millainen tulee olemaan tehtävämme siellä? Millaisiin vai-
keuksiin törmäämme yrittäessämme sopeutua sinne? Salliiko lastemme terveys vie-
lä paluumme Japaniin vai ei? Eteenpäin katsellessa on todellisia aiheita levottomuu-
teen. Siksi meidän onkin nostettava katseemme tulevia puoltatoista vuotta kauem-
maksi aina Jeesuksen toisen tulemisen riemulliseen päivään asti. Hän tulee takai-
sin. Koska olemme matkalla tuota voittoisaa päivää kohden, saamme olla turvalli-
sella mielellä.

Kristityn vaellus kohti suurta päätöstä
Menneen yllä lukee anteeksi annettu. Tulevan yllä lukee toivo.  

Kristityn elämä on vaellusta sillalla, jossa tukipilareina ovat nuo kaksi järkkymätöntä
tosiasiaa: 
- Jeesus tuli ottamaan pois syntimme, kukisti kuoleman ja Saatanan vallan sekä an-
toi Pyhässä Hengessä uuden elämän.
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- Jeesus tulee. Saamme olla aina Hänen kanssaan täydellisessä kirkkauden, puh-
tauden ja rakkauden uudessa valtakunnassa.

Herran omalle Jeesuksen paluu on kuin häät niitä odottavalle morsiamelle. Kristitty
ei ole siksi ensisijaisesti kiinnostunut siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, vaan sii-
tä Kuka tulee. Raamattu kyllä kertoo myös, mitä tapahtuu, mutta niin pian kuin tule-
vat tapahtumat erotetaan Herrasta, joudutaan harhaan. 

Ennen Jeesuksen toista tulemista asiat menevät maan päällä perusteellisen sekai-
sin aivan niin kuin presidentti Reagan viimeisessä haastattelussaan kautensa lopus-
sa totesi, vaikka kylmän sodan päättyminen sillä hetkellä näytti uumoilevan maail-
manrauhaa. Hän tiesi asian Raamatun todistuksen perusteella. Ennen Herran tuloa
joudumme kulkemaan läpi  sotien,  nälänhädän,  vainon,  maanjäristysten  samalla,
kun evankeliumi julistetaan todistukseksi kaikille kansoille. Harhaopit leviävät, laitto-
muus pääsee valtaan ja  joudumme näkemään valtavan tuhon kuin ydinsadossa
konsanaan.

Kuitenkaan uskova ei kiinnitä katsettaan noihin tapahtumiin vaan pääasiaan: Jee-
suksen tuloon. Hän saapuu kuninkaana, jolla on ehdoton ja lopullinen hallintavalta.
Hän tuomitsee koko ihmiskunnan ja saattaa täydellisen oikeudenmukaisuuden voi-
maan. Hän tulee pilvissä vapauttamaan omansa kaikista synnin seurauksista. Hä-
nen tulostaan alkaa uusi taivas ja uusi maa, joissa asuu vanhurskaus.

Jumalan valtakunnan työntekijän ensimmäinen ja tärkein asia on se, että hän itse
on valmis Herran tuloon, tapahtui se sitten milloin tahansa. Toinen huolen aihe on,
että ihmiset tulisivat Herran luo ja pääsisivät elävään yhteyteen Hänen kanssaan
sekä myös pysyisivät Hänessä huolimatta mitä moninaisimmista kiusauksista, joita
joudumme kohtaamaan matkan varrella. Jeesus korostamalla korosti, miten tärkeää
on pysyä Hänessä. Ilman Häntä emme voi tehdä mitään. Aina kuin kuvittelemme
selviävämme ilman Häntä, lankeamme syntiin.

”Pysykää Hänessä!”
Mihin kehotus pysyä Jeesuksessa tähtää? Siinä on ensiksikin kysymys uskollisuu-
desta  Herran  opettamalle  totuudelle: ”Pysyköön teissä  se,  minkä  olette  kuulleet
alusta asti. Jos teissä pysyy se, minkä olette kuulleet alusta asti, tekin pysytte Po-
jassa ja Isässä.” (1. Joh. 2:24) Pelastuksemme perustus on muuttumaton, siksi us-
kon vaellus on aina paluuta sanomaan Golgatan uhrista ja ylösnousemuksen voi-
tosta. Totuus on jo luonteensa perusteella muuttumaton. Meidän totuuden tuntemi-
semme kyllä kasvaa, mutta totuus itse ei muutu. Uskollisuus yhdelle suurelle totuu-
delle  ei  ole  aina  helppoa,  kun näemme itsessämme taipuvaisuuden muutoksiin.
Vain Jumalan armon voimalla voimme pysyä uskollisina totuudelle.

On kovin modernia olla epäilijä ja kyselijä, mutta epäilyn asenne vie ihmisen lopulta
pimeyteen, jossa ei totuutta löydy. Vastoin yleistä käsitystä on mahdollista löytää to-
tuus ja iloita siitä, että on päässyt omistamaan totuuden. Totuus, joka vanhurskautti
sinut, on myös pyhittävä sinut ja lopulta kirkastava sinut. Pysy siksi Jeesuksessa,
joka on Totuus. Se tapahtuu, kun annat Hänen sanansa pysyä sinussa.

Kehotus ”Pysykää Hänessä” tähtää toiseksi luottamuksemme muuttumattomuuteen.
Kun ensi kertaa maistoit toivoa, lepäsit yksin Jeesuksen varassa. Et turvautunut lain
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tekoihin, et tunteisiisi, et tietoosi, et päätöksiisi vaan yksin Jeesukseen ja Hänen
täytettyyn työhönsä Golgatalla. Usko ainoastaan! Tänäänkin sinulta kysytään tätä
samaa: Pysy yksin siinä, mitä Jeesus on ja mitä Hän on tehnyt. Pelastuksessa sinut
siirrettiin Kristus-laivaan, joka vie läpi myrskyjen kotisatamaan. Pysy vain laivan si-
sällä, älä lähde itse uimaan.

Jeesuksessa pysyminen merkitsee myös sitä,  että  teemme Hänestä  elämämme
päämäärän. Elämme Kristuksen kautta ja siksi myös Kristukselle:  ”Kristuksen rak-
kaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen: Yksi on kuollut kaikkien
puolesta, siispä kaikki ovat kuolleet. Hän on kuollut kaikkien puolesta, että ne, jotka
elävät, eivät enää eläisi itselleen vaan hänelle, joka on heidän tähtensä kuollut ja
noussut ylös.” (2. Kor. 5:14-15)

Emme elä rikkauden, maineen tai itsekorotuksen vaan Herran hyväksi. Pysyminen
Jeesuksessa merkitsee jatkuvaa Hänen seuraamistaan ja Hänen palvontaansa, jon-
ka liikkeelle paneva voima on Kristuksen meihin osoittama rakkaus. ”Maailma ka-
toaa ja sen himo, mutta se joka tekee Jumala tahdon pysyy iankaikkisesti.” (1. Joh.
2:17)

Pysyminen Jeesuksessa merkitsee sitkeää kuuliaisuutta Herralle. Hän on Päämies
ja me seuraajia. Edelleen se on jatkuvaa hengellistä yhteyttä Herran kanssa. Ku-
kaan ei ole elävä muuten kuin yhteydessä Herraan, elämän lähteeseen. Et ole pe-
lastettu, ellei Hän ole Pelastajasi. Et ole vanhurskautettu, ellei Hän ole sinun van-
hurskautesi. Anna siksi Hänen johtaa elämääsi. Hän on elämä, ei tämä maailma.

Jeesuksessa pysyminen on olemista ”kotona” Hänessä. Saamme asua Hänessä ja
rentoutua Hänen luonaan. Hän on lepopaikkamme, asuntomme. Pelkäätkö sinä tul-
la ajetuksi pois omasta kodistasi? Jakeen 27 loppu sanoo: ”Te pysytte Hänessä.”
Tämän varman tosiasian todettuaan Johanne kehottaa: ”Pysykää Hänessä!” Pysy-
minen ei ole mekaanista vaan elimellistä. Herran voitelu eli Pyhä Henki huolehtii sii -
tä, että voimme pysyä Jeesuksessa.

Kaiken, mihin Raamattu meitä kehottaa, se toisaalla myös lupaa meille. Herran käs-
kyyn sisältyy voima sen toteuttamiseen. Voima alkaa kuitenkin vaikuttaa vasta sit-
ten, kun olemme kuuliaisia Herran sanalle.

Lapset
Millaisia ovat kehotuksen saaneet uskovat? Apostoli Johannes kutsuu heitä lapsiksi
tai lapsukaisiksi. Ilmaisu kertoo hänen rakkaudestaan kirjeen saajiin, mutta ennen
kaikkea siitä, että he ovat Jumalan lapsia, Jumalan rakkauden kohteita.

Lapset ovat helposti muuttuvia ja tunteittensa heiteltäviä. Juuri siksi heitä tulee ke-
hottaa pysymään Vapahtajan yhteydessä. He ovat riippuvaisia Herran huolenpidos-
ta. Jeesus pitää omistaan huolta – tämä maailma lupaa paljon, mutta antaa lopulta
vain tyhjyyttä. Herran yhteydessä on yltäkylläinen elämä. Hänestä erossa olet kuin
heitteille jätetty pieni lapsi.

Kehotuksen motiivi
 ...että meillä hänen ilmestyessään olisi rohkea luottamus emmekä joutuisi häveten
väistymään hänen luotaan, kun hän tulee.
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Jeesuksessa pysyminen takaa meille turvan, luotettavan varmuuden. Se on yhteis-
ällistä luottamusta Herraan, joka on turvallisuutemme lähde. Hänen paluunsa on lä-
hellä. Jo nyt Hän on Pyhässä Hengessä kanssamme, niin kuin Hän lupasi lähetys-
käskyssä: ”Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” Hänen
tulemisensa päivänä tulee julkiseksi se, mikä on jo nyt todellisuutta elämässämme.
Herra on toisaalta jo nyt läsnä, mutta toisaalta vielä myös poissa. Elämme ”jo nyt –
ei vielä” jännitteessä. 

Turva ja luottamus on seurausta siitä, että jatkuvasti pysymme Herrassa. Jos pysyt
Hänessä nyt, kun et vielä näe Häntä, tulet olemaan rohkea, kun Hän yhtäkkiä ilmes-
tyy. Turva ja luottamus merkitsevät vapautta puhua. Kun Hän tulee, emme vaikene
peloissamme, vaan alamme ylistää Häntä iloissamme. Nyt puhumme Hänelle salas-
sa rukouskammioissamme, silloin avoimesti pyhällä arkuudella.

Minulla on monessa asiassa aihetta muuttua paremmaksi, mutta en voi parantaa
sitä evankeliumia, mitä olen julistanut. Olen valmis elämään sen varassa, kuole-
maan sen varassa. Sen varassa kohtaan Herran, kun Hän ilmestyy. Jos sinä pysyt
Herrassa,  niin  Hänen ilmestymisessään myös sinä ilmestyt:  Herran pelastustyön
täyteys tulee sinussa näkyviin.

Lopuksi
Jos Herra ilmestyisi tänään, en pelkäisi, mutta minua hävettäisi, kuinka vähän olen
Hänen hyväkseen tehnyt. Mitä meidän tulee nyt tehdä, kun Hän on ulkoisesti pois-
sa? Miten voimme valmistautua Hänen tulemiseensa? Olisiko meillä aihetta mennä
kuukaudeksi paastoamaan pois tästä pahasta maailmasta? Ei,  ellet  ole erityisen
laiska! Raamattu sanoo: ”Pysy Hänessä!” Pysy uskossa Häneen, pitäydy Hänen to-
tuuteensa ja seuraa Hänen esimerkkiään! Jos toimit niin, voit toivottaa Hänet terve-
tulleeksi, milloin ikinä Hän tuleekin.

Herran paluun aika on meiltä salattu. Tee työsi ja askareesi päivittäin pysyen Hä-
nessä. Oletko juuri nyt valmis? Hän tulee hetkellä, jota emme odota. Meitä odottaa
kirkkaus, kun pysymme Kristuksessa. Ole valmis, Herrasi tulee!
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