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

Tänään Tuomiosunnuntaina puhutaan kirkoissamme Kristuksesta kirkkauden 
Herrana. Aihe on siis: ”Kristus kirkkauden Herra.”
Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 25 luvussa, jakeet 31-
46. Näitä jakeita nousemme nyt kuulemaan Jeesuksen nimessä. (lue) 
Niin Pyhä Isä, pyhitä meidät totuudessasi, sinun sanasi on totuus. Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

Jeesusta kuvataan tässä kohden Ihmisen Pojaksi. Hän ei tule yksin, vaan hänen 
mukanaan seuraa kaikki enkelit. Todennäköisesti enkelit ovat niitä palvelijoita, jotka 
suorittavat kaikkien kansojen kokoamisen kirkkauden valtaistuimen eteen.
Toiset asetetaan oikealle puolelle ja toiset vasemmalle puolelle valtaistuinta.

Oikealle puolelle kootaan lampaat eli tosi uskovat, uudestisyntyneet Jumalan lapset.
Vasemmalle puolelle taas vuohet eli tyhmät neitsyet, jotka eivät ole pitäneet huolta 
elävästä uskosta. He ovat ilmeisesti puolivillaisia, muotojumalisia, maailmanmielisiä 
kirkon jäseniä. Heille kelpaa kaikki. He eivät näe tarpeelliseksi huolehtia uskosta 
Jeesukseen Kristukseen. He ehkä ovat niitä, jotka sanovat: ”Kyllä minä Jumalaan 
uskon, mutta ei Jeesuksella ole niin väliä.”
He ovat omapäisiä, eivätkä suostu kuuntelemaan Hyvän Paimenen, Jeesuksen ääntä.

Jeesus sanoo omistaan: Joh.10:27-28: ”Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja 
minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.
Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä 
heitä minun kädestäni.”

Opetuslapset ymmärsivät, mitä Jeesus tarkoitti tällä, sillä Israelin maalla oli silloin 
ja on edelleenkin lammaspaimenia, joiden kutsua ja ohjausta lampaat mielellään 
noudattivat ja edelleen noudattavat.

Hyvä paimen, Jeesus Kristus, myös sanoo tuntevansa omat lampaansa eli uskovat, 
jotka seuraavat Hänen ääntään.

Joku kysyy, että miten me tänään kuulemme Jeesuksen, Hyvän paimenemme äänen. 
Tämän äänen me kuulemme Pyhästä Raamatusta. Raamatun sanan kautta Hyvä 
Paimenemme puhuu meidän sydämillemme Pyhässä Hengessä, ja todistaa meille, että 
kuulumme Jumalalle Jeesuksen tähden. Room. 8:16 sanotaan: ”Henki itse todistaa 
meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.” 



Siksi on tärkeää, että me tutkimme ja kuulemme Jumalan sanan opetuksia. Uskohan 
syntyy Kristuksen sanan kuulemisesta, kuten apostoli kirjoittaa. Room.10:17. Sanan 
kautta usko myöskin kasvaa ja pysyy voimassa.

Edellä luetussa Joh.evank. kohdassa Hyvä Paimen lupaa antaa myöskin kaikille 
omilleen iankaikkisen elämän. Eikä se olekin suuri lupaus. ”He eivät ikinä huku eikä 
kukaan ryöstä heitä minun kädestäni”, sanoo, Jeesus Kristus.
 
Nämä ovat niin suuria lupauksia, että tällaisen Herran käsiin meidän kannattaa antaa 
pieni elämämme, eikä yrittää itse selvitä kaikesta. Ja koska Raamatusta tiedämme 
ettemme me iankaikkiseen elämään pääse oman hyvänkään vaelluksemme kautta. 
Perille viejäksi tarvitsemme uskon Jeesukseen Kristukseen, joka on tiemme avannut 
taivaaseen saakka. 

Ilmestyskirjassa, sen 4.luvun alussa kirjoitetaan: ”Ja katso, taivaassa oli ovi  
avoinna.” Kun Johannes katselee Patmos-saarella ilmestystä taivaasta, niin hän 
näkee, että taivaan ovi on avoinna.
Jeesus jätti sen auki, kun hän ylösnousemuksensa jälkeen astui taivaan kirkkauteen. 
Se on avoinna sinua ja minua varten, jotta kerran saisimme astua avoimesta ovesta 
sisälle taivaan paratiisiin. Se on avoinna kaikille, jotka uskovat Jumalan sanan 
lupaukset kohdallaan.
Tällaisia, Jeesuksen täydelliseen sovitustyöhön turvautuvia, ovat ne ihmiset, jotka 
kootaan kerran viimeisellä tuomiolla Kirkkauden Herran valtaistuimen oikealle 
puolelle Hänen tulemuksessaan.
Heille sanotaan: ”Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on 
ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.”

Nyt kysyn sinulta ja itseltäni. Olemmeko me tällaisia Hyvän Paimenen käsiin 
jättäytyneitä Jumalan lapsia? Vai olemmeko niitä, jotka eivät ole välittäneet antaa 
elämäänsä Jeesuksen hyvään hoitoon. 
Jos olemme näitä viimeksi mainittuja, niin kannatta tehdä pikainen ratkaisu Jeesuksen 
puoleen, ettemme joutuisi viimeisellä tuomiolla vuohien joukkoon vasemmalle 
puolelle.
Heillehän sanotaan: ”Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen 
tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.”

Jeesusta seuratessaan nämä oikealle puolelle erotetut (lampaat) Jumalan lapset olivat 
Pyhän Hengen vaikutuksesta tehneet monia hyviä tekoja, jotka ovat olleet samalla 
Jumalan tekoja uskovan ihmisen kautta. He ovat ruokkineet nälkäisiä, juottaneet 
janoisia. Ottaneet monesti näitä ihmisten silmissä outoja ihmisiä luokseen. He ovat 
tarjonneet yösijan kodittomille, sekä käyneet katsomassa sairaita ja vankeja heidän 
ahdistuksessaan. He ovat vaatettaneet alastomia jne. 



Monenlaista hyvän tekemistä, diakoniaa, he ovat harjoittaneet, pyyteettömän 
rakkauden kautta, sen tähden, että Jeesuksen rakkaus on ollut heidän sydämissään. 

Tästä on hyvänä esimerkkinä edesmennyt kreikkalaiskatolilainen (Äiti Teresa.) Hän 
todellakin viitoitti rakkauden evankeliumin tietä koko maailmalle Intian slummeissa. 
Joku ohikulkija oli sanonut hänelle, nähdessään hänen pesevän köyhän ja kurjan 
märkiviä haavoja. En tekisi tuota miljoonastakaan markasta. Silloin äiti Teresa oli 
rauhallisesti vastannut: ”En minäkään.” 
Hänen motiivinsa oli paljon suuremmat kuin raha. Sydämessä paloi Kristuksen 
antama Pyhän Hengen tuli. Se sai hänet liikkeelle niitten pariin, jotka olivat 
yhteiskunnan hylkäämiä, mutta Jumalan silmissä yhtä kalliita ja rakkaita, kuin kaikki 
muutkin.

Kirkkohistorian aikana Kristus on saanut monet hylkäämään helpon tien. Ovat 
suostuneet lähtemään lähetyskentille, sinne missä olosuhteet ovat olleet paljon 
vaatimattomampia kuin kotimaassa. 
Heidän sydämensä on Kristus saanut Pyhässä Hengessä niin valloittaa, että helppo 
elämä on saanut jäädä. 
Tällaisille, pyyteettömän rakkauden tielle lähteneille  on varattuna taivaassa kirkas 
kruunu. Dan.12:3 mm. kertoo, että ”taidolliset loistavat, niin kuin taivaan vahvuus 
loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet aina ja 
iankaikkisesti.”

Joitakin vuosia sitten eräs lähetysjohtaja vertasi näitä vähimpiä veljiä, joista 
evankeliumimme puhuu, lähetystyöntekijöiksi. Hän näki, että monesti lähetyskentällä 
lähetit joutuvat tällaisiin tilanteisiin. Ei heillä aina ole riittävästi ravintoakaan, ei 
kunnon kotia, ja jopa heitä vangitaan uskonsa tähden. He ovat usein hyvin yksinäisiä 
vieraan jumalakielteisen kulttuurin keskellä.

Juuri lähetystyön tukeminen rukouksin, taloudellisin uhrein ja kirjein on sitä 
rakkauden palvelua, jota voimme tehdä, ja johon myöskin Hyvä Paimenemme, Jeesus 
Kristus, mielistyy. Onhan hän antanut lähetyskäskynkin: ”Menkää kaikkeen 
maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia…”

Luonnollisesti kaikki muukin vähimmän veljen ja sisaren muistaminen ja auttaminen 
on Jumalalle mieluista työtä. 
Vaikka me armosta pelastummekin, niin se ei merkitse sitä, että olemme kylmiä ja 
rakkaudettomia lähimmäisiämme kohtaan. Rakkaus on kekseliäs sanotaan…

Ja samalla kun me vähimpiä veljiä ja sisaria palvelemme rakkauden hengessä, niin 
samalla me palvelemme Jeesusta, Häntä, joka kerran on tuleva tuomitsemaan eläviä 
ja kuolleita.



Hän sanoo omilleen: ”Tulkaa minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka 
on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.”
Kiittäkäämme ja rukoilkaamme…

Uskontunnustus…

Tämä saarna on pidetty Jämijärven kirkossa su 26.11.2006.


