
Jumalan kansan koti-ikävä

”ARMO TEILLE JA RAUHA JUMALALTA, MEIDÄN ISÄLTÄMME, JA 
HERRALTA JEESUKSELTA KRISTUKSELTA!”

Rukoilkaamme…

Tämän kolmannen (3) pääsiäisen jälkeisen sunnuntain aiheena on: ”Jumalan kansan 
koti-ikävä” ja evankeliumiteksti on otettu Johanneksen evankeliumin 17 luvusta, 
jakeet 11-17, ja kuuluvat Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä seuraavasti: (lue)

Tämä Johanneksen evankeliumin 17 luku kuuluu Jeesuksen jäähyväispuheeseen 
opetuslapsilleen. Tässä luvussa hän rukoilee ensiksi itsensä puolesta, sitten 
opetuslastensa puolesta ja lopuksi kaikkien uskovien edestä. Alkuosan jakeet 1-5 
koskettavat hänen Golgatan sovitustyötään. 

Hän on käymässä kärsimyshistoriansa kovimpaan hetkeen, sovittamaan 
ihmiskunnan syntivelkaa. Se ei varmastikaan ollut Jeesukselle helppoa,  vaikka hän 
olikin toiselta olemukseltaan Jumala.    Hänen inhimillinen puolensa huusi tuskaa 
ihmiskunnan syntien edestä…

Hän kertoo Isälleen kuinka hän on täyttänyt sen työn, minkä hän oli Isältään saanut. 
Hän on julistanut Isän kirkkautta opetuslapsilleen sekä suuremmallekin kansalle 
hyvin monella tavalla. 
Hän on parantanut sairaita, pessyt opetuslasten jalkoja ja näin näyttänyt esimerkkiä 
seuraajilleen. Ennen kaikkea hän oli julistanut Jumalan valtakuntaa, joka on tullut 
lähelle…jne…Moninaista laupeudentyötä hän lyhyen elämänsä aikana harjoitti. Hän 
herätti jopa kuolleita.

Hänellä on myöskin paimenen hätä opetuslastensa puolesta. Hän vuodattaa 
sydämensä heidän edestään Isän eteen. Hän näkee itsensä  olevan jo pois maailmasta, 
kun hän rukoilee: ”Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja 
minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle 
antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin.”

Hän tietää, että maailmassa on monta vaaraa opetuslapsilla sen jälkeen, kun hän on 
astunut takaisin Isän kirkkauteen. Saatana kiertää Jeesuksen omia täällä kuin kiljuva 
jalopeura, etsien kenen hän saisi niellä. Niin kuin meille myöskin apostoli Pietari 
kirjeessään kirjoittaa.

Myöskin eräässä liikenteeseen liittyvässä laulussa lauletaan, että monta vaaraa ompi 
liikenteessä. Näin on myöskin Jumalan lasten elämässä. Saatanasta sanotaan, että hän 
on tuhanten juonten mestari…



Ei siis turhaan Jeesus kirkkauden Herra rukoillut opetuslastensa puolesta, että 
taivaallinen Isä varjelisi heidät, ja huomatkaamme, Jeesuksen nimessä.
Niinhän tuossa jakeessa pyydettiin, että Pyhä Isä varjelisi heidät nimessään eli siinä 
nimessä, minkä Hän oli Pojalleen Jeesukselle antanut.

Siksi on meillekin hyvin tärkeää se, että me lähestymme taivaallista Isäämme 
Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. 
Joh.14:13 Jeesus myöskin opastaa: ”Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen 
minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.”

Jeesuksen nimessä me voimme anoa Jumalalta kaikkea sitä, mikä liittyy meidän 
elämäämme tavalla tai toisella. Saamme rukoilla ajallisia tarpeita, mutta myöskin 
hengellisiä. Jeesuksen nimessä me voimme vastustaa myöskin sitä pahaa, mikä 
yrittää meidät syöstä epätoivoon, masennukseen ja mitä erilaisimpiin pimeyden 
laaksoihin ja lopulta jopa epäuskoon.
Eräässä hengellisessä laulussakin me laulamme: ”Kaikki pahat henget, kaikki pahat 
henget, väistyy nimessä Jeesuksen…”

Eikä se rukous Jeesuksen nimessä tarvitse olla pitkäkään. Voimme vain huokaista 
Jeesuksen puoleen: ”Jeesus armahda, Jeesus auta.” 
Tärkeää on vain se, että rukouksemme saa oikean osoitteen…

Tässä evankeliumitekstimme 1 jakeessa on myöskin hyvin tärkeä rukous, minkä 
Jeesus rukoilee: Se on se, että hänen opetuslapsensa olisivat yhtä, niin kuin Jeesus ja 
Isä olivat ja ovat edelleenkin yhtä.
Yhteydenhän se ”vanha kehno” eli saatana haluaisi riistää Jeesukseen uskovien 
elämästä. Yhteyden Isään ja Poikaan, mutta myöskin yhteyden toisiimme.

Jeesuksen rukous sisältääkin tämän kaksinaisen opetuksen.

Ensiksi sen, että me olisimme yhtä Jeesuksen kanssa, niin kuin Jeesus oli yhtä Isän 
kanssa. Eikö se silloin merkitse sitä, että me pidämme huolen siitä, ettei mikään erota 
meitä Jumala-yhteydestä. Ja tämän yhteys säilyy meissä Jumalan Pojan Jeesuksen 
kautta. 

Se merkitsee jokapäiväistä parannusta ja uskoa syntien anteeksiantamiseen Jeesuksen 
nimessä ja Hänen kalliissa sovintoveressä. Se merkitsee Sanan lupauksiin, 
luottamista…Se merkitsee siis lyhyitä tilivälejä Herramme kanssa.

Tänäänkin saamme tätä yhteyttä hoitaa tämän saarnan kautta ja kohta myöskin 
ehtoollisen leivän ja viinin kautta. Eli nauttimalla uskossa Jeesuksen ruumiin ja 
veren.



Toiseksi. Jeesuksen rukous merkitsee sitä, että me pidämme huolen, ettei mikään 
synti erota meitä toinen toisestamme. Eikö se merkitse sitten sitä, ettemme anna 
anteeksiantamattomuuden hengen lyödä kiilaa veljien ja sisarten välille. 
Vihollisen tarkoitushan on se, että me alkaisimme sotimaan toinen toisiamme vastaan 
anteeksiantamattomuuden ja katkeruuden hengessä. 

Vikoja ja virheitä meissä on varmaankin kaikissa. Tämä meidän on hyvä muistaa. Ja 
kun Jeesus antaa meille jatkuvasti syntimme anteeksi, niin emmekö myöskin me voisi 
antaa veljillemme ja sisarillemme  heidän vajavuutensa …anteeksi.
Muuten meillä on vaikea iloita Jeesuksen anteeksiantamuksesta kohdallamme, jos 
emme halua luopua sydämemme kovuudesta toisiamme kohtaan. Eikö näin olekin 
hyvät ystävät, myös täällä Jämijärvellä?

Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä, sen 7 jakeessa  Pyhä Henki opastaa 
seurakuntaa: ”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa,  
niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri  
puhdistaa meidät kaikesta synnistä.”

Eikö olekin ihana asia se, että meillä on tällainen Pyhä Raamattu, joka neuvoo meitä 
oikealle tielle. Ohjaa meitä puhtaan ja pyhän, viattoman Jeesuksen Kristuksen 
vuodatetun veren äärelle, jossa meidän sydämemme saa puhdistuksen. 
Ja sitä kautta Sana luo Pyhässä Hengessä yhteyttä Herraan ja toinen toisiimme. Tulee 
sellainen Hengen yhteys, jossa koemme olevamme samaa perhettä, sisaria ja veljiä 
Kristuksessa Jeesuksessa. 

Sanoohan jo Vanhan liiton profeetta Jesajakin tästä oikeuden käynnistä Jumalamme 
edessä hyvin voimakkaasti. Jes.1:18: ”Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme,  
sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; 
vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.”

Hyvä ystävä. Eikö tämäkin sana kerro meille sen, että olivatpa meidän syntimme 
miten suuret tahansa, me saamme käydä oikeutta Herramme edessä ja pyytää 
syntejämme anteeksi. Sana myös lupaa täyden anteeksiantamuksen veriruskeistakin 
eli suurimmistakin synneistä.

Välittihän myös yksi tämän sunnuntain sana Jes. 54:10 ehdottomasta Jumalan 
armosta. Siellä sanottiin: ”Sillä vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun 
armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun 
armahtajasi.”

Näin huomaamme, että Jumalan puolelta kaikki on lujaa, varmaa ja ehdotonta. 



Hän odottaa meiltä myöskin sitä, että emme anna minkään itseämme houkutella pois 
tästä liitosta ja armosta. Vaan tulemme rohkeasti yhä uudelleen hänen eteensä 
sellaisena kuin olemme, joko hyvillä mielellä veisaten kiitosta ja ylistystä 
Herrallemme tai sitten katumuksessa ja parannuksessa pyytäen puhdistusta 
synneistämme.

Päivän evankeliumitekstimme jatkossa Jeesus kertoo antaneensa Jumalan sanan 
opetuslapsilleen. Hän kertoo myöskin sen, että tämän sanan johdosta maailma vihaa 
heitä, koska he eivät ole tästä maailmasta, niin kuin ei Hän itsekään ollut tästä 
maailmasta. 

Monesti myös tänä päivänä uskovaa Jumalan sanaan luottavaa ihmistä 
kummastellaan. Miksi? Eikö juuri siksi, että synnissä elävän ihmisen kohdalla usko 
Jumalaan ja Jeesukseen tuntuu hullutukselta. Uskovaa monesti pidetään vähän 
tärähtäneenä. 

Epäuskoinen ihminen tuntee sanan jotenkin tuomitsevalta.  Sana kirvelee. Ja sitähän 
se onkin, sillä se ei anna ihmiselle sielun lepoa ilman parannusta ja uskoa Jeesukseen 
Kristukseen. Sanan äärellä ei voi tehdä syntiä kevyellä mielellä. 

Usein armon sana tuntuu pahennukselta, sillä ihminen luonnostaan haluaisi itse 
itsensä pelastaa omien tekojensa kautta. Lahjan vastaanottaminen ilman korvausta 
tuntuu vaikealta ja jopa vääryydeltä. Se on hyvin nöyryyttävää.

Sitten Jeesus rukoilee Isää: ”En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta,  
vaan että sinä varjelisit heidät pahasta.” 

Jeesuksen rukous on se, että nyt kun Hän lähtee kärsimyksen ja ylösnousemuksen 
kautta pois heidän luotaan tästä maailmasta taivaan kirkkauteen, niin opetuslasten 
tehtävä on jäädä tänne, välittämään rakkauden viestiä ihmisten hätään ja tuskaan. 
Siksi Jeesus rukoilee, että Isä varjelisi heidät pahasta.
 
Ja sitten hän vielä rukoilee sitä, että Isä pyhittäisi heidät totuudessa eli Hänen pyhässä 
sanassaan, Raamatussa, sekä myös hänessä itsessään. Jeesushan on Raamatun 
mukaan itse tie totuus ja elämä.

Ja lopuksi ajatus päivän aiheesta.
Eikö se hyvät ystävät ole niin, kun moninainen vaiva ja vastoinkäyminen kohtaa 
täällä, niin herkästi tulee ikävä kotiin eli taivaan kotiin. Tämän koki myöskin apostoli 
Paavali, kun hän kirjoitti Filippläisille: ”halu minulla on täältä eritä ja olla 
Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi; mutta teidän tähtenne on 
lihassa viipymiseni tarpeellisempi…”



Vaikeudet tuntuivat niin ylivoimaisille, että olisi mieluummin muuttanut Herran luo, 
ikuiseen lepoon. Kolikossa oli kuitenkin toinen puoli. Seurakunta tarvitsi vielä häntä. 
Työ oli kesken. Näin mekin saamme ajatella. Jumalamme aika ei ole vielä tullut, 
mutta se varmasti tulee eikä viivyttele…Sitten usko vaihtuu näkemiseksi…

Sitä odottaessa me saamme sanoa kuin apostoli Paavali Filippiläiskirjeen 3 luvussa, 
jakeissa 12-14: ”Ei niin, että jo olisin sen saavuittanut tai että jo olisin tullut 
täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, 
koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä 
voittaneeni; mutta yhden minä teen; unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen 
sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, 
johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa 
Jeesuksessa.” 

Rukoilemme…

Tämä saarna on pidetty Jämijärven kirkossa su 17.04.2005.


