
Kahden valtakunnan kansalaisena

”Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta 
Kristukselta!”

Tänään on 24 sunnuntai helluntaista, ja kirkollinen aihe kuuluu: ”Kahden 
valtakunnan kansalaisena.” Epistolateksti on kirjoitettuna Filippiäiskirjeen 3:17-4:1. 
Nousemme näitä sanoja kuulemaan Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. (Lue)

Rakas Jeesus: ”Vaateta heikot kulkijat sun matkavaatteellasi, voitele silmät sokeat nyt 
silmävoiteellasi. Sanasi lyhty käteemme, kärsimysmuotos eteemme aseta, Herra, 
aina”. Aamen.

Kirkkovuodessa tämä pyhä on merkitty kuuluvaksi arkipyhiin, sen kertoo meille 
vihreä väri ja kaksi kynttilää alttarilla. Toisaalta tämä on juhlapyhä, sillä onhan nyt 
isänpäivä, joka  samalla on liputuspäivä.

Kun puhutaan kahden valtakunnan kansalaisuudesta, niin aihe kertoo meille hyvin 
syvästi sen, ettemme ole ainoastaan verta ja lihaa, vaan meissä on jotain iankaikkista. 
Jotain sellaista, mikä ei katoa silloinkaan, kun me täältä ajasta lähdemme ikuisuuteen. 

Sielu eli persoonamme jää elämään ja se elää Jumalan luona tai sitten erossa 
Jumalasta. Riippuen siitä, mikä meidän suhteemme on Jumalaan ja Jeesukseen 
Kristukseen.. Jos me elämme epäuskossa ja muissa suurissa synneissä, niin meitä 
odottaa iankaikkinen ero Jumalasta, kuten epistola tekstimme meille siitä hyvin 
selvästi kertoi. 

Mutta sitten, jos olemme kasteen ja uskon kautta yhdistyneet häneen eli Jeesukseen 
Kristukseen, niin taivas odottaa. Niin kuin eräässä hengellisessä laulussakin sanotaan: 
”Taivas on uskoni määrä, matkalle en tahdo jäädä.” Sanoohan Jeesuskin: Mark.16:16: 
”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen”

Ja koska tänään on myöskin isänpäivä, niin kohdistan sanani erityisesti meille isille 
ja miehille. Tosin äidit ja naisetkin saavat ottaa sanasta sen mikä tuntuu olevan 
sopivaa.
Epistolatekstin alussa apostoli Paavali, joka oli miesten mies, vaikkei ollutkaan isä, 
sillä hänen sanotaan olleen poikamies, asettaa itsensä esikuvaksi meille miehille. 
Kyllä hänestä naisetkin saa ottaa esimerkkiä. Hän kirjoittaa, kuten kuulimme:  
”Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin 
me olemme teille esikuvana.”
 
Millaisen esikuvan apostoli Paavali sitten antoi uskovasta miehestä, voimme kysyä? 



Ja jos seikkaperäisesti kävisimme selvittämään kaikkea sitä, millainen apostolin 
elämä oli, niin siihen ei riittäisi yksi päiväkään, saati sitten lyhyt saarna.
Ja kun hän puhuu esikuvana olemisesta, niin hän ei suinkaan tarkoita elämää ennen 
uskoon tuloa, vaan sen jälkeistä elämää. Hänhän oli seurakunnan vainooja ennen 
kääntymystään, ja tämä elämä ei kelpaa meille esikuvaksi. Mutta uskovasta 
Paavalista voimme ottaa oppia. Hän kirjoittaa mm. tässä samassa Filippiläiskirjeen 
3.luvussa jakeissa 7-10. (lue)

Kun lähdemme purkamaan tätä katkelmaa, niin siitä nousee monia asioita esille.

Ensimmäiseksi. ”Mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut 
tappioksi”. 
Toisin sanoen. Kaiken entisen elämän lain kiivailijana ja seurakunnan vainoojana, 
hän lukee tappioksi. Sillä ei ole mitään arvoa Kristuksen rinnalla. Se entinen elämä 
kulki kohti kadotusta ja iankaikkista eroa Jumalasta. Ne olivat vain kuoleman tekoja. 
Kuoleman haju kuolemaksi, kuten hän Korinttolaiskirjeessä selvittää syntielämää.

Kristuksen tuntemisen rinnalla hän sanoo menettäneensä kaiken ja pitävän sitä roskan 
eli pois heitettävän arvoisena. Roskathan mekin tavallisesti heitämme pois. Niillä ei 
ole mitään arvoa. Ne on tarkoitettu poltettaviksi.

Toiseksi. Hän janoaa Kristuksen vanhurskautta.
”Ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, joka 
laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka 
tulee Jumalalasta uskon perusteella.”

Hänellä oli kipuna omavanhurskauden pelko. Eikä ihmekään, sillä hän ennen uskoon 
tuloaan, oli vihkinyt koko elämänsä lain täyttämiseen. Ja siksi hän ajatteli silloin, että 
Jeesukseen uskovat on hävitettävä, koska ne ovat vääräuskoisia.
Nyt hän janosi sitä, että Kristuksen lahjavanhurskaus pukisi häntä, sillä Kristus oli 
voittanut hänet Damaskon tiellä. Siellä sokeuden keskellä, hän oli saanut nöyrtyä 
parannukseen synneistään. 

Kristuksen hankkima vanhurskaus oli myös ainut toivo taivaaseen. Muuta tietä ei 
ollut perille pääsystä. Sanoihan Jeesus kerran epäilevälle Tuomaallekin, kun hän 
kyseli tietä sinne, minne Jeesus aikoi mennä. ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei  
kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Joh.14:6.

Eikö ole selvästi sanottu? Jeesus on ainut tie meillekin vapaaksi synnistä ja 
taivaaseen pääsystä. Se on se uskon ja armon  tie. Se on myöskin todellisen elämän ja 
totuuden tie.



Joko sinä ystävä olet käynyt tälle uskon, armon, totuuden ja elämän tielle, vai vieläkö 
sinä rakennat kenties omavanhurskauden tietä taivaaseen? 
Omavanhurskauden tie ei muuten koskaan vie perille, vaan sen tien päässä on 
kadotus, niin kuin jo aikaisemmin kuulimme.

Kolmanneksi. Apostolin janona oli, että hän oppisi entistä syvemmin tuntemaan 
Jeesuksen ja hänen ylösnousemuksen voiman.
Hän janosi myös sitä, että Hänen (eli Jeesuksen) kärsimyksen merkitys entistä 
kirkkaammin selviäisi hänelle.
Siinähän se evankeliumi onkin. Vain Jeesuksen haavat voivat meidät pelastaa. Vain 
Hänen täytetty työ on meillekin kylliksi. Virressä 299:5 me veisaamme: ”Ainoa 
anteeksiantamus, ainoa synnin sovitus ja ainoa tie armohon Jeesuksen risti yksin on.”
Muuta tietä ei olekaan kuin ikivanha armon tie.

Saihan apostoli Paavalikin kuulla tästä myös silloin, kun hän kipujen keskellä rukoili, 
että Herra ottaisi sen pistimen hänen elämästään pois. Herra vastasi: ”Minun 
armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.”

Rakkaat ystävät. Tyydymmekö me Jumalan armoon Jeesuksessa Kristuksessa? 
Apostoli lopulta tyytyi ja jopa kerskasi omasta heikkoudestaan, jotta Kristuksen 
voima asettuisi häneen asumaan. 

Oman heikkoutemme ja armon tie on meillekin kyllin. Toivon  mukaan näin on.
Jumala ei aina ota meiltä pois niitä pistimiä, jotka tekevät elämän vaikeaksi, koska 
niillä on oma merkityksensä. Ne tekevät meistä ylpeistä ihmisistä pieniä ja armoa 
tarvitsevia kristityitä. Siksi saamme niistäkin kiittää Häntä, koska ne pitävät meidät 
oikealla tiellä.

Neljänneksi. Apostolin vaelluksesta näkyy kirkkaasti se, että hän on kahden 
valtakunnan kansalainen. (Tämä näkyy mm. Fil.3:12-14) Lue.

Hän tunnustaa sen, että hän on vielä vajavainen ihminen. En ole tullut täydelliseksi, 
mutta siitä huolimatta minä Kristuksen ansion turvissa tähyilen taivaallisia, koska 
Kristus Jeesus on voittanut minut.

Rakkaat ystävät. Onko Jeesus Kristus saanut voittaa meissä kaiken sen 
lakihurskauden, lihan mielen ja kaiken sen, joka on esteenä matkalla kohti 
päämäärää, voittopalkintoa? 

Valitettavasti se synti tämän tästä nostaa meissä isissäkin ja miehissä päätään. Tuo 
syntiin taipuvainen sielumme pettää meidät usein. 
Sitä saamme yhä uudelleen ja uudelleen olla naulitsemassa ristille uskon ja Jeesuksen 
verihaavojen kautta.



Seuraavaksi hän tässä katkelmassa sanoo unohtavansa kaiken sen mikä on takana ja 
kurottavansa kohti päämäärää eli voittopalkintoa.

Sen vanhan Kristuksen kielteisen elämän mekin saamme unohtaa, sillä se herkästi 
tekee meidänkin elämämme vaikeaksi. 
Herkästi epäusko hiipii sydämiimme, jos me jäämme tuijottamaa sitä elämää, mitä 
olemme epäuskossamme eläneet. 

Jeesuksen armon kautta se epäuskoinen vanha elämä on meidänkin kohdallamme 
pyyhitty pois, samoin kuin se oli Paavalinkin kohdalla. Sitä ei enää ole, sillä kaikki 
entinen on mennyt ja uusi on sijaan tullut, sanoo apostoli Korinttolaiskirjeessään.
Kristuksen uhriveri on sen kaiken menneen pyyhkinyt pois.

Apostoli Paavali murehtii  tuossa päivän epistolassa siitä, kuinka se vanha elämä 
edelleen tekee seurakuntalaisissa työtään. Hän kirjoittaa: ”Sillä monet, joista usein 
olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin 
vihollisina, heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän 
kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä.”
Näin oli silloin monien kohdalla. Mutta tämä saattaa pitää paikkansa myös tänään ja 
tämän päivän Suomessa.

Materialismi näyttää valtaavan yhä enemmän sijaa ihmisten mielissä. 
Tämä näkyy mm. siinä, kun ihmiset ryntäävät suurin joukoin sinne, missä jotain 
ajallista saa hetken edullisesti. Ja monesti ostetaan sellaistakin, jota ei välttämättä 
tarvita. 
Mutta sitten, kun seurakunta kuuluttaa iankaikkista sanomaa, niin pienet joukot ovat 
siitä kiinnostuneita. Ilmainen ”Elämän leipä” ei tahdo kiinnostaa ihmisiä. Mitä siitä 
seuraa? Hengellinen kuolema…Ajallisesti on kaikkea mitä tarvitaan, mutta sielu 
huutaa tyhjyyttään. 

Uusi ihminen meissä elää vain kuolemattomasta Jumalan sanasta. Siksi apostoli 
Pietari kirjoittaa: ”Halatkaa kuin vastasyntyneet lapset Sanan väärentämätöntä 
maitoa, että sen kautta kasvaisitte pelastukseen”.

Taivaan valtakunnan kansalainen maailmassa tähyilee tämän ajallisen elämän lisäksi 
taivaalliseen, voittopalkintoon, kuten tuosta Paavalin elämän katkelmasta totesimme. 

Mekin toivon mukaan tähyilemme siis sinne, missä ei koi syö eikä ruoste raiskaa niitä 
aarteita, mitä olemme sinne uskossa ja rakkaudessa koonneet.
Tästähän myös Jeesus puhuu vuorisaarnassaan. Hän sanoo: ”Älkää kootko itsellenne 
aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat 
sisään ja varastavat.



Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä 
ei varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta.
Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.” 

Kysymme tämän jälkeen. 

Miten me sitten niitä aarteita taivaaseen kokoamme? 
Eikö juuri siten, että me elämme uskossa Jeesukseen Kristukseen puhtaalla omalla 
tunnolla ja kannamme näin Pyhän Hengen vaikuttamaa uskon ja rakkauden 
hedelmää.

Siihen kuuluu rukous toistemme puolesta, mutta myöskin rakkauden teot eri 
muodoissaan.
Siihen kuuluu vastuun kantaminen laajasti niin seurakunnassa kuin 
yhteiskunnassakin.
Siihen kuuluu myös se, että me isät kerromme Herran ihmeellisistä teoista myöskin 
tulevalle polvelle, jottei he unhottaisi Jumalan tekoja, vaan ottaisivat Herran sanasta 
vaarin. Tästä voimme lukea mm. Ps.78.alusta. 

Myös verojen maksaminen on yhteisen hyvän rakentamista ja heikommista 
välittämistä. Sanoihan Jeesus päivän evankeliumissakin: ”Antakaa siis keisarille,  
mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on.” Yhteiskunnalle siis verot ja 
Jumalalle itsemme. Sillä me kuulumme hänelle, koska olemme hänen luomiaan ja 
vielä lunastamiaan.

Kahden valtakunnan kansalaisuuteen kuuluu myöskin se, että me uskossa 
katselemme taivaallisia Raamatun lehdiltä, kuten kyseinen apostoli antoi meille 
esimerkkiä ja josta hän vielä kirjoittaa päivän epistolassa: 
”Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa 
Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin 
kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki  
itsellensä alamaiseksi.”

Toisin sanoen. Taivaan valtakunnan kansalainen maailmassa odottaa myöskin sitä 
hetkeä, jolloin hän saa riisuuntua tästä vajavaisesta synnin sitomasta ja kiusaamasta 
ruumiista taivaalliseen ruumiiseen. Siihen kirkastettuun ruumiiseen, josta myös sama 
apostoli puhuu tessalonikkalaiskirjeessään.

Siellä hän kirjoittaa mm. siitä, kuinka kuolleet nousevat ylös ensin, ja sitten me, jotka 
olemme Jeesuksen tullessa vielä elossa, ”temmataan yhdessä heidän kanssaan 
pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
Niin lohduttakaa siis toisianne Herran kanssa.”



Ja vielä lopuksi päivän epistolan viimeinen jae: ”Sentähden, rakkaat ja ikävöidyt  
veljeni, te minun iloni ja kruununi, seisokaa näin Herrassa lujina, rakkaat!”

Rukoilkaamme:     
Uskontunnustus:

Tämä saarna on pidetty Jämijärven kirkossa su 11.11.2007.
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