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JEESUS - LUPAUSTEN TÄYTTYMYS
Luuk. 4:16-22

16. Jeesus tuli Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu. Hän meni tapansa mukaan
sapatinpäivänä synagogaan ja nousi siellä lukemaan. 
17. Hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi sen ja löysi kohdan, jossa oli
kirjoitettuna: 
18. "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia
köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta, sokeille näkönsä
saamista, päästämään sorretut vapauteen 
19. ja julistamaan Herran otollista vuotta." 
20. Käärittyään kirjan kokoon Jeesus antoi sen palvelijalle ja istuutui. Kaikkien
synagogassa olevien silmät katsoivat tarkkaavasti häneen. 
21. Hän alkoi puhua heille: "Tämä kirjoitus on tänään käynyt toteen teidän korvienne
kuullen." 
22. Kaikki todistivat hänestä hyvää ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka lähtivät hänen
suustaan. He sanoivat: "Eikö tämä ole Joosefin poika?" 

Luetko Raamattua?
Jeesus toimi tekstinlukijana synagogajumalanpalveluksessa! Jeesus luki Raamattua.
Mutta sitten Hän käänsi kuulijoiden huomion itseensä. "Minä se olen, josta tässä on
kirjoitettu! Nyt tämä minkä luin toteutuu teidän silmienne edessä." 

Luetko Sinä Raamattua? Jos luet Raamattua, miksi teet niin? Jos taas ennen luit, mutta
nyt et enää lue, mistä se mahtaa johtua? Mitä Sinä löydät Raamatusta sitä lukiessasi?
Koetko ehkä elämäsi onnellisimmat ja suurimmat hetket juuri Raamatun äärellä, kun voit
sanoa Herralle: "Sinähän puhut juuri minulle! Sinä rakastat tällaista. Kiitos siitä, kuka ja
millainen olet ja mitä olet tehnyt hyväkseni. Olet juuri sellainen kuin Raamattu Sinusta
kertoo!"

Raamatun torjujat
Tilastojen mukaan uuden raamatunkäännöksen ilmestymisestä huolimatta Raamatun luku
on maassamme kovaa vauhtia vähenemään päin. Eräs merkittävistä syistä tähän
murheelliseen kehitykseen on se, että ne, jotka opettavat Raamattua Raamatun opettajille
ovat tulleet samaan johtopäätökseen kuin tekstimme Nasaretin asukkaatkin. Jeesus ei ole
mitään muuta kuin Joosefin, puusepän poika. 

"Voi olla, että Hän oli harvinaisen lahjakas uskonnonperustaja, koska Hänellä riittää yhä
seuraajia eri puolilla maailmaa. Mutta eipä nyt kuitenkaan mitään sen enempää.
Uskontojahan nyt riittää vähän jokaiseen lähtöön. Ei Jeesusta tarvitse ottaa sen
vakavammin kuin muitakaan uskonnonperustajia. Joissain kohdin Hän opetti ihan oikein,
joissain kohdin erehtyi pahan kerran ja joissain kohdin Hänen opetuksensa ovat aivan
liian ahdistavia nykyihmiselle." 

Millä nuo Jeesuksen arvostelijat muuten mahtavat mitata Jeesusten opetusten
totuudellisuutta? Omalla hienolla tieteellisellä totuudellaanko, totuudella joka oli eilen yhtä
ja tänään aivan muuta. Kaiken lisäksi jokaisen kriitikon suussa on hänen ikioma suuri
totuutensa. Jos mittaat Raamattua itselläsi, et voi päästä yhtään sen pitemmälle kuin
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Jeesuksen kotikaupungin synagogavieraatkaan. Kunpa Raamattu pääsisi mittaamaan
Sinua ja avaamaan silmäsi näkemään Jeesuksen.

Nasaretilaisten ensi ihastus Jeesuksen vakuuttavaan ja poikkeukselliseen tapaan puhua
ei tarkoittanut, että he olisivat myös uskoneet Jeesusta. He eivät peruskateudeltaan
voineet hyväksyä sellaista ajatusta, että joku heidän keskellään kasvanut voisi olla heidän
yläpuolellaan. Meidän aikamme Raamatun repijöillä on yhtä suuri usko itseensä, kuin
nasaretilaisillakin.

Uususkonnollisuus
Hiukan pitemmälle kehitettynä sama usko itsestä kaiken mittana, usko oman tietonsa ja
kokemuksensa kaikkir i it tävyyteen näkyy myös laajalle levinneessä
uususkonnollisuudessa. Siinä kielteinen johtopäätös vain käännetään ylös alaisin. Ei
sanota: "Emme voi ottaa Jeesusta vakavasti, koska Hän on meikäläisiä" vaan sanotaan:
"Jos kerran Jeesus saattoi sanoa tuon itsestään, niin mehän voimme sanoa saman
itsestämme. Hänhän on meikäläisiä." Näin on päästy taas ylpeyden ääripäähän.
Uususkonnollinen suomalainen korottaa itsensä jumalaksi, löytää itsestään jumalalliset
voimat ja suunnattomat käyttämättömät voimavarat. "Mutta eikö Jeesuskin ollut vain
Joosefin poika?" Tällainen uususkonnollisuus voi helposti saada myös kristilliset vaatteet.
"Jos uskot niin kuin Jeesus, niin kykenet samaan mihin Hän!" julistaa menestyksen
teologia.

Raamattu on mielenkiintoinen
Raamatun luvun vähentyminen ei johdu siitä, ettei Raamattu olisi mielenkiintoinen kirja.
Monet kirjailijat ja taiteilijat hakevat jatkuvasti teemansa  Raamatusta. Sehän on
ällistyttävän ajankohtainen, kun se kuvaa esimerkiksi tätä aikaamme. Esimerkiksi
luokkatoverini Jouko Turkka kirjoitti kirjan "Häpeä" ja on sillä listoilla kirjallisuuspalkinnon
saajien kisassa. Raamattu kuvasi asiaa jo kaksi tuhatta vuotta sitten näin: "Heidän
kunnianaan on heidän häpeänsä!"

Auktoriteettiusko on häiriköintiä
Raamatun luvun vähentymisen syy on yksinkertaisesti se, että suomalaiset eivät enää
tarvitse mitään ulkopuolista Jumalaa eikä Jumalan ulkoapäin tulevaa puhetta. Heillähän
on jo kaikki mitä he tarvitsevat. Raamattu kelpuutetaan kyllä virikekirjaksi, mutta voi noita
ahdasmielisiä, joille Raamattu on kaiken mitta ja jotka vaativat muitakin taipumaan
Raamatun Sanan alle. He ovat pääsemässä yhteiskunnassamme (ainakin
eduskunnassamme) "häiriköiden kunniakkaaseen porukkaan".

Raamatun lukijat
Luulen, että tänään tänne kirkkoon kokoontuneista kuitenkin suurin osa lukee Raamattua.
Jotkut teistä lukevat paljon, joidenkin lukuinto on kasvamassa, Sana aukeaa uudella
tavalla. Mutta joillakin teistä työ, harrasteet ja TV tuntuvat vievän kaiken ajan, niin että
Raamatulle ei tahdo enää löytää riittävää rakoa elämässänne, vaikka asiain tila saattaa
häiritä mieltänne. Tekstimme Nasaretin synagogasta kertoo, että Jeesus luki Vanhaa
Testamenttia. Vuorisaarnassa, kuninkaallisessa valtaistuinpuheessaan Jeesus
korostamalla korosti:  "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan.
En ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja
maa katoavat, laista ei katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, kunnes kaikki on
tapahtunut." (Matt. 5:17-18)
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Etsi Jeesusta Raamatustasi!
Mitä varten Jeesus sitten luki Raamattua? Kyllähän Jeesus tiesi mitä Raamattuun on
kirjoitettu, koska Hän itse oli koko Vanhan testamentin antanut Mooseksen ja profeettojen
kautta. Jeesus luki sitä synagogassa osoittaakseen meille, millainen on oikea Raamatun
lukutapa. Hän luki profeetta Jesajan 62. lukua. Sitten Hän suuntasi kuulijoidensa silmät ja
korvat itseensä päin ja sanoi: "Tässä teidän edessänne on se, josta lukemani profetia
puhui. Minussa toteutuu teidän keskellänne kaikki se, mitä juuri luin."

Jos haluat lukea Raamattuasi oikein, etsi siitä samaa, mitä Jeesus itse. Etsi siitä
Jeesuksen Kristuksen kasvoja ja Jeesuksen puhetta ja Jeesuksen tekoja. Älä
ensimmäiseksi kysy, mitä Raamattu puhuu sinusta itsestäsi tai sinulle, vaan mitä se
kertoo Jeesuksesta ja Hänen ihmeellisistä teoistaan. Muista myös, että jokainen Vanhan
testamentin kohta on annettu meille viime kädessä kirkastamaan Jeesusta, Hänen
suuruuttaan, Hänen totuuttaan ja Hänen armoaan. 

Peili taivaan katseluun
Puhuessaan rakkaudesta Paavali viittaa peiliin, josta näemme jo nyt jotain taivaaseen
nousseen Jeesuksen ja Isän rakkauden valtakunnasta: 

"Nyt me näemme vielä kuin kuvastimesta, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista
kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta silloin tiedän täydellisesti, kuten minut
itsenikin täysin tunnetaan." (1.Kor. 13:12-13) 

Raamattu on peili, mutta ei ensi sijassa itsensä ihailua varten, vaan sitä varten, että sen
kautta saisimme välähdyksiä Jeesuksen suunnattoman rakkauden olemuksesta,
saisimme välähdyksiä taivaasta. Jos haluat ihailla sitä, mitä maan päällä tapahtuu, avaa
TV:si. Näet loputtomasti väkivaltaa, himoja, vääryyttä ja pimeyttä sekä suunnatonta
rakkauden ikävää, joka ei voi löytää mistään tyydytystään. Sillä rakkaus voi tulla vain
taivaasta. Avaa siksi mieluummin Raamattusi ja lähde sen lehdiltä tähyämään Jeesuksen
Kristuksen armokasvoja. Pyhä Henki tekee Sanasta Sinulle elävän veden virran. Sana
alkaa Pyhän Hengen virtana pulputa sydämestäsi. Sinunkin suustasi Sana voi levitä ja kir-
kastaa Jeesuksen ihanuutta.

Testamentti
Japanissa lähetystyössä ollessamme tapasimme monia uteliaita, jotka halusivat tietää,
mitä Raamattu oikein opettaa. Usein lähdin liikkeelle Raamatun nimestä. Raamatun
varsinainen nimi on Testamentti. Uusi Testamentti on nimensä mukaisesti Jeesuksen
testamentti meitä varten. Se tuli voimaan Hänen kuolemansa kautta. 

Lue Raamattua kuin testamenttiasiakirjaa. Monilla suomalaisilla on unelma rikkaasta
Amerikan serkusta, jonka ainoaksi perijäksi hän osoittautuu. Jos Sinun käsiisi tulisi aito
testamentti, jolla Sinulle luvattaisiin muutama kaupunkiasunto, pari kolme maatilaa ja
huvipursia Amerikasta, niin luulen, että Sinulle tulisi kiire säästää menolippu Amerikkaan
päästäksesi katsomaan tuota Sinulle testamentattua omaisuutta. Jeesus on
testamentannut Sinulle Jumalan lapseuden, taivaan, iankaikkisen elämän, ilon ja rauhan.
Oikea tapa lukea Raamattua on siksi tutkia ihmeellisen Testamentin tekijää ja Hänen
lahjojaan. Jeesus nousi ylös haudasta ja elää tänään. Hän on keskellämme ja puhuu
meille omassa sanassaan. 
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Et Sinä Raamattua lukemalla mitään ansiollista työtä tee. Ei kukaan Raamatun
tuntemuksensa perusteella taivaaseen pääse. Sinne pääset vain, kun otat vastaan
Jeesuksen valmistaman uhrin ja sovitustyön siunauksena pelastuksen lahjan. Mutta on
vähintään outoa, ellei Jeesukselta syntinsä anteeksi saanut ja uuden elämän saanut
ihminen ole kiinnostunut lainkaan Jeesuksesta itsestään. Raamattu on kirja Hänestä ja
Hänen teoistaan.

Voideltu Kuningas
Mitä sitten Jeesus lukemassaan Jesajan profetiassa Itsestään oikein sanoo:

"Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia
köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta, sokeille näkönsä
saamista, päästämään sorretut vapauteen  ja julistamaan Herran otollista vuotta." 

Jeesus lähti liikkeelle Pyhän Kolminaisuuden salaisuudesta. Herran Jumalan eli
taivaallisen Isän Pyhä Henki on Jeesuksen päällä. Jeesus ja Isä ovat yhtä. Jeesus toimi
Pyhän Hengen voitelemana Vapauttajakuninkaana lähtiessään liikkeelle julkiseen
toimintaansa. Jeesus lähti näin varustettuna julistamaan evankeliumia köyhille.
Jeesukselle evankeliumin julistaminen ei ollut vain hyvän sanoman puhumista, hyvien
uutisten viestittämistä tai välittämistä, vaan ennen kaikkea hyvän uutisen sisällön
valmistamista.

Evankeliumi - hyvä uutinen
Hyviä uutisia on tietenkin monenlaisia. Noin kymmenen vuotta sitten eräs jo
seitsemänkymmenen ylittänyt japanilainen Menda-niminen mies työnnettiin pyörätuolissa
ulos oikeussalista. Hänen kätensä olivat kohollaan voiton asennossa ja hän huusi niin
lujaa kuin jaksoi: "Minä voitin!" Tämä mies oli 30 vuotta aikaisemmin pidätetty epäiltynä
ryöstömurhasta. Hänet oli sitten tuomittu kuolemaan, niin kuin tänäkin päivänä Japanissa
saa edelleen kuolemantuomion raaoista murhista. Koska hän oli vankilasta toistuvasti
vedonnut uuden tuomion saamisen puolesta, kuolemantuomion toimeenpanoa oli lykätty
vuodesta toiseen. Näinä raskaina vuosina hänen suurimpana rohkaisijanaan oli ollut
omantunnon todistus syyttömyydestä ja eräiden kristittyjen vankilalähettien tuki. Vuosien
tuska ja avuttomuus mursivat hänet elävän Jumalan, viimeisen Tuomarin eteen. Hänestä
oli tullut kristitty. Nyt jo terveyden petettyä hänen vetoomuksiinsa taivuttiin varsinkin, kun
löytyi joitain todisteita hänen syyttömyytensä puolesta. Hän sai uuden oikeudenkäynnin ja
siinä hänet tuomittiin syyttömäksi. Hänen riemullaan ei ollut rajoja.

Syyttömälle oli hyvä uutinen saada oikea tuomio. Mutta entä Sinä ja minä? Me olemme
syyllisiä Jumalan edessä. Sinä ansaitsisit et vain kuolemantuomiota vaan myös
iankaikkisen kadotustuomion kaikesta siitä synnistä, jota olet tähänastisessa elämässäsi
harjoittanut ja tehnyt. Eikö Sinulle ole hyvä uutinen, että Jeesus Kristus kävi kuolemaan
Sinun sijastasi, Hän kärsi Golgatan ristillä sen iankaikkisen tulen rangaistuksen, joka
Sinulle olisi kuulunut. Ja nyt hän julistaa Sinulle. "Sinua ei tuomita. Saat armon. Saat
lahjaksi iankaikkisen elämän. Sinulle tuleekin pelkkää taivasta ja riemua Jeesuksen uhrin
tähden. Jeesus on Sinun Vapauttajakuninkaasi."

Vain köyhille, vangituille ja sorretuille
Eivät suinkaan kaikki ihmiset iloitse tästä hyvästä sanomasta. Päin vastoin joku saattaa
loukkaantua. "Taasko minua yritetään syyllistää ja pelotella kadotuksella!" Niin, eivät
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Jeesuksen evankeliumia ota vastaan muut kuin köyhät. Rikkaat nasaretilaiset hylkäsivät
Jumalan lahjan, joka oli heille jokaiselle tarjolla.  Ei Jeesus voi vapauttaa muita kuin
vangittuja. Niitä, jotka tietävät olevansa oman kateutensa, ylpeytensä, itsekkyytensä,
katkeruutensa ja himojensa vankeja ja syyllisyytensä vankeja ja omien syntiensä
seurausten vankeja. Heille Jeesus antaa vapauden. He saavat syntinsä ja syyllisyytensä
anteeksi. He saavat Pyhän Hengen, joka lähtee murtamaan heissä syntisen luonnon
valtaa. He saavat Jeesuksen totuuden sanan, joka vapauttaa heidät Sielunvihollisen
sorrosta ja valheen verkosta. Ylösnoussut Herra vapauttaa kuoleman pelon alla olevat.
Kuoleman valta on murrettu.

Näkö sokeille
Jeesus ei ainoastaan tuonut valoa meidän pimeytemme keskelle, vaan Hän tekee vielä
enemmän. Hän avaa sokeitten silmät. Jos kuulet ihmisten ilohuudot, kun he ovat nähneet
Jeesus-valon ja päässeet vapaiksi, mutta sinä et näe mitään, niin se kertoo, että Sinä olet
yhä sokea. Mutta Sinullekin Jeesuksella on hyvä sana: "Minä avaan sokeain silmät!" Ala
kuin sokea Bartimeus huutaa Herralta armoa. Herra tulee silloin luoksesi ja avaa silmäsi.
Niin kuin Bartimeus sai nähdä ensimmäiseksi Jeesuksen kasvot, samoin hengellisesti
sokea, jonka silmät Jeesus avaa, saa nähdä ensimmäiseksi Hänen kasvojensa
ihanuuden.

Japanissa Ananin seurakunnassa toimi jonkin aikaa evankelistaharjoittelijana H. Hänen
tiensä Herran luo alkoi siitä, kun hänen reumainvalidi isänsä alkoi käydä kirkossa.
Yasushia kristinusko ei kiinnostanut ennenkuin hän sairastui vakavaan silmien
verkkokalvosairauteen. Molempiin silmiin vuoron perään jouduttiin tekemään leikkaus
eivätkä lääkärit antaneet paljonkaan toiveita näön säilymisestä. Ennen jälkimmäistä leik-
kausta hoitajat pyysivät H:n äitiä tulemaan sairaalaan niin, että ennen leikkausta H saisi
vielä katsella äitinsä kasvoja, jos vaikka olisi kysymys hänen viimeisestä päivästään
näkevänä. Edellisen leikkauksen jälkeisten pimeydessä silmät sidottuna vietettyjen
viikkojen aikana hänen isänsä lukema Raamatun sana oli alkanut puhutella. Mutta tämän
toisen suuren paikallispuudutuksessa suoritetun leikkauksen aikana Herra teki ihmeensä.
Herra ilmestyi näkyvällä tavalla hänen kasvojensa eteen ja kirkasti hänelle suunnattoman
rakkautensa ja uhrinsa Golgatalla. Hänen hengelliset silmänsä avautuivat ja lopulta myös
fyysiset silmät jäivät näkeviksi. Yasushi kastettiin ja hänestä tuli Herran seuraaja. Jeesus
avaa sokeitten silmiä tänäänkin. 

Nyt on pelastuksen päivä
Jeesus julistaa yhä Herran otollista vuotta, Herran riemuvuotta. Vaikka maamme ja
kansamme yllä vallitse laajalti hengellisen kuoleman synkkä yö, yhä tänään jatkuu Herran
otollinen aika, riemuvuosi, Jumalan kutsun armonaika. Maailmanlaajuisesti näemme
Herran suurten tekojen leviävän ennennäkemättömällä nopeudella, vaikka myös varjot
syvenevät. Vapauttaja Kuningas liikkuu yhä Sanansa ja Henkensä voimalla. Hän pelastaa
jokaisen, joka sydämestään huutaa Häntä avukseen. 

Toinen adventti tulee
Jeesus keskeytti profeetta Jesajan lukemisen kesken lauseen. Hän sulki kirjan ja sanoi:
"Tämä kirjoitus on tänään käynyt toteen teidän korvienne kuullen." Syy oli ilmeinen.
Profetia oli toteutumassa kuulijoiden silmien edessä vain siihen asti. Mutta profetia jatkui.
Koko profetia kuuluu: 
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Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan
ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille
vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,  julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän
Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia,  panemaan Siionin
murheellisten päähän - antamaan heille - juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen
sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän nimensä on oleva
"vanhurskauden tammet", "Herran istutus", hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.  (Jes. 62:1-
3)

Tulee se päivä, jona Jeesus Kristus tulee takaisin. Tulee Jumalan vanhurskaan tuomion
"kostonpäivä eli päivä, jona Jumala palkitsee", jolloin kaikki synti, vääryys, pimeys ja
kuolema lopullisesti hävitetään. Alkaa juhlapäähineiden, iloöljyn ja vanhurskauden suuret
juhlat, Karitsan häät. Silloin Jeesuksen toisessa tulemisessa pääsemme kirkkauden
valtakuntaan ja koko meidän olemme siellä on oleva Kristuksen ja Isän kirkkauden
ilmoitukseksi.

Jeesus lopetti siis kesken lauseen, koska nyt vielä jatkuu armon aika. Mutta se päättyy
kerran, ehkä pikemmin kuin aavistammekaan ja tulee se toinen päivä, jona Jeesus tulee
avaamaan uudestaan saman Jesajan kirjan kohdan ja tulee lausumaan taivaallisessa
seurakuntakokouksessa: "Tänään on myös tämä jatko toteutunut teidän silmienne
nähden." 

Mihin Sinä suuntaudut elämässäsi
Siksi on viisautta tänään suuntautua tuohon tulevaan suureen juhlaan, eläen Golgatalla
hankitun armon varassa. Jeesus on Kuningas, Hän tulee takaisin. Anna Hänen päästä
myös Sinun kuninkaaksesi. Avaa Raamattusi ja anna Hänelle puheenvuoro. Anna Hänen
puhua Itsestään Sinun janoiselle sielullesi.

Oletko Sinä jo Hänen vapauttamansa. Ellet vielä ole, Herra kutsuu Sinua! Hän ei mitään
niin halua, kuin vapauttaa Sinut, ottaa Sinut omakseen ja antaa Sinulle iankaikkinen
pelastus, elämä!Jos tunnet jo Herran, anna Herralle suurempi hallintavalta sydämessäsi.
Kuuntele ja katsele Häntä lisää Sanasta. Kerro sitten myös lähelläsi oleville ja muillekin,
millainen on Raamatun Jeesus, Herra ja Vapahtaja!


