
Uskon kestävyys ahdingoissa

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

Tänään on kuudes (6) sunnuntai loppiaisesta. Päivän aiheeksi tälle päivälle on 
annettu: ”Uskon kestävyys ahdingoissa.”

Evankeliumiteksti on kirjoitettuna Matt. evankeliumin 24 luvussa, jakeet 1-14.  Näitä 
jakeita Nousemme nyt kuulemaan Kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen. (lue) 
Pyhä Isä, pyhitä meidät totuudessasi, Sinun Sanasi on totuus. Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

Päivän evankeliumi kertoo siitä kuinka pyhäkkö oli Jeesukselle rakas paikka. Hän 
usein vieraili siellä. Pyhäkössä Hän usein myöskin opetti. Tälläkin kertaa Hän piti 
pitkän nuhdesaarnan kirjanoppineille ja fariseuksille. 

Lähdettyään pyhäköstä, Hän opetuslastensa katseet kiinnitti Jerusalemin temppeliin, 
josta he juuri olivat poistuneet. Hän sanoi: ”Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä 
sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta.”

Nämä Jeesuksen sanat jäivät opetuslapsia kovasti askarruttamaan, koskapa he 
Öljymäelle saavuttuaan kysyivät heti:  "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on 
sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" 

Jeesus ei suoraan vastannut opetuslasten kysymykseen, vaan Hän viittasi tuleviin 
tapahtumiin. Hän ensin varoittaa, ettei kukaan heitä eksyttäisi. Sitten hän ryhtyy 
puhumaan tulevista tapahtumista maailmassa.

Hän kertoo vääristä Kristuksista, jotka ilmaantuvat eksyttämään ihmisiä. Moni 
Jeesuksen sanojen mukaan hairahtuu näitten oppien mukana väärälle tielle.

Tulee sotia ja sanomia sodista ja ne saattavat peljästyttää monia. Jeesus kuitenkin 
varoittaa: ”katsokaa, ettette peljästy.”

Hän vakuuttaa opetuslapsilleen, että ”näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä  
loppu”. 

Jeesus jatkaa vielä aikain merkkien luettelemista, jotka ilmaantuvat ennen hänen 
toista tulemustaan. Hän sanoo, että ”kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta 
valtakuntaa vastaan ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.”

Eikö nämä aikain merkit ole kuin tästä päivästä otettuja? 
Kun avaamme vaikka television, niin saamme kuulla sotien melskettä ja sanomia 



sodista. Meidän olohuoneisiimme tuodaan nähtäväksi myöskin se, kuinka 
”kansakunta nousee kansaa vastaa.” Tässähän kerrotaan ihan niin kuin nyt monissa 
maissa tapahtuu. 

Toisin sanoen on sisäisiä mylläköitä kansojen sisällä. Muun muassa Tunisia, Jemen ja 
Egypti ovat suuressa kiehunnassa. Muutamia vain mainitakseni. Ollaan sisällis-sodan 
partaalla, niin kuin meillä aikoinaan. Me emme olleet partaalla, vaan se oli totisinta 
totta, kun valkoiset ja punaiset taistelivat vastakkain.

Tänään myös valtakunnatkin riitelevät keskenään. 
On lisäksi nälänhätää, maanjäristyksiä jne. Monenlaista katastrofia eri puolilla 
maailmaa.

Kaikki tämä, mitä näemme ja kuulemme tapahtuvan, on Jeesuksen sanojen mukaan 
kuitenkin vain synnytystuskien alkua. Tämä ei ole vielä loppu.

Jeesuksen sanojen mukaan, näyttää vaikeuksia tulevan myöskin niille ihmisille, jotka 
tunnustautuvat Jeesuksen seuraajiksi.
Jeesus sanoo, (jae 9): ”Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te  
joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.” 

Tässä Jeesus viittaa ensiksi omaan kansaansa. Israelin kansalla on vaikeat ajat 
edessäpäin. Se joutuvat kaikkien kansojen vihattavaksi. Silloin kansakunnat nousevat 
taistelemaan Israelia vastaan. Herra on kuitenkin Israelin rinnalla, niin ettei sitä voida 
kukistaa. 

Uskoville tulee myöskin vaikeat ajat. Jeesuksen nimen tähden heitä vainotaan, 
joitakin jopa tapetaan. Ennen Jeesuksen tuloa toisen kerran tänne maan päälle, 
näyttää tulevan vielä marttyyrien aika. Johan nytkin monissa maissa uskovia 
kidutetaan ja tapetaan, kun eivät halua luopua uskostaan Jeesukseen. 

Meillä täällä Suomessa on vielä tässä mielessä helppoa. Ja koska on niin helppoa, 
niin meidän ensirakkaus Herraamme kylmenee ja tulee mieltymyksiä maailmaan. 
Maailman henki herkästi valtaa meidät.

Valitettavasti vaikeuksien keskellä monien usko loppuu, niin kuin Jeesus tuossa 
jatkossa sanoo. Hän sanoo  jakeessa (10): ”Ja silloin monet lankeavat pois, ja he 
antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.” 

Uskon kestävyys ahdingoissa joutuu todellakin lujille. Tulee uupumusta, arkuutta 
uskossa vaeltamiseen. Uhrautuvan ja keskinäisen rakkauden puutteessa aletaan 
vihaamaan toinen toistaan. Ei ole enää yhteen puhaltamisen henkeä. Maailman kylmä 
ja kova henki saa vallan uskovienkin sydämissä. 
Ja kaiken lisäksi ”monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta”, sanotaan 
evankeliumissa. 
Toisessa paikassa sanotaan tästä samasta asiasta, että väärät profeetat eksyttävät jos 



mahdollista valitutkin. Saatanan taktiikkahan on saada mahdollisimman monta 
eksytettyä pois Kristuksen seuraamisen tieltä. Monesti hän tulee luoksemme 
valkeuden enkelinä ja väärien profeettojen sanoman välityksellä.

Huomaamme, että aikamoiseen seulaan ennen Jeesuksen tuloa ristikansa joutuu.
Siksi meidän tulisi oppia jo nyt pitämään huolta toinen toisestamme. 

Ensiksi. Meidän tulisi valvoa niin, että olisimme aina valmiit antamaan 
lähimmäisillemme anteeksi ja myöskin pyytämään tarvittaessa anteeksi. 
Miksi näin? Eikö siksi, ettei saatana saisi lyödä kiilaa uskovien välille. 
Kolossalaiskirjeessäkin sanotaan, (3:13): ”antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä  
on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te  
antakaa.”

Toiseksi. Meidän tulisi pysyä luotettavassa Sanassa. Timoteukselle apostoli Paavali 
kirjoitti: ”Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät,  
keiltä olet sen oppinut, 

15. ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä 
sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa  
Jeesuksessa”. (2Tim.3:14-15)

Pyhissä kirjoituksissa meidän tulisi pysyä. Ne tekevät meidätkin niin viisaiksi, että 
erotamme kaiken harhan ja lopulta pelastumme uskon kautta iankaikkiseen elämään. 

Psalmistakin kirjoittaa: ”Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun 
tielläni.” (Ps.119:105) 
Ja vielä jakeessa (130): ”Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat  
yksinkertaiselle ymmärrystä.”
Näin huomaamme jo muutaman Raamatun jakeen kautta, kuinka Pyhässä Jumalan 
sanassa on ihmeellinen viisaus ja valo. 

Ja samalla kun me sitä kätkemme sielumme sisimpään, niin se myöskin  vahvistaa 
uskoamme Jeesukseen Kristukseen. Näin me kestämme vaikeuksiemmekin keskellä 
loppuun asti. Sanottiinhan evankeliumissakin: ”Joka vahvana pysyy loppuun asti, se 
pelastuu.”

Kolmanneksi. Jumalan sanan lisäksi me tarvitsemme myöskin elävän 
seurakuntayhteyden, mutta myöskin toinen toistemme tukea. Hebrealaiskirjeessä 
sanotaan (10:25): ”Älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin 
muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta  
enemmän näette tuon päivän lähestyvän.”

Huomaamme, että seurakuntayhteys on tärkeä, koska siellä me saamme kuulla sitä 
Jumalan sanaa. 
Erityisesti sinne me saamme yhä uudelleen ja uudelleen kiiruhtaa, josta me saamme 



sitä elävää Sanaa, joka ravitsee ja ruokkii sieluamme. Se voi olla jumalanpalveluksen 
lisäksi pienpiiri, jossa saamme myös jakaa Sanaa toinen toistemme kanssa.

Neljänneksi. Me tarvitsemme rukoustukea. Se on todellakin tarpeellinen. Apostoli 
Paavali kirjoittaa  mm. (Kol. 4:2): ”Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen 
valvokaa.”

Kestäväisyyteen rukouksessa apostoli opastaa kirjeensä lukijoita. Tätä kestävyyttä 
mekin tarvitsemme rukouksiimme. Rukouksen tuli meidänkin sydämissämme niin 
herkästi sammuu monien kiusausten ja koettelemusten keskellä.

Vähän myöhemmin hän tässä samassa kirjeessään tuo terveisiä uskon veljeltään 
Epafrasilta, jonka hän näkee esimerkilliseksi rukoilijaksi. 

Hän kirjoittaa: ”Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen Epafras, Kristuksen 
Jeesuksen palvelija, joka rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne, että te  
pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto. 

13.Sillä minä annan hänestä sen todistuksen, että hän näkee paljon vaivaa teidän 
hyväksenne ja niiden hyväksi, jotka ovat Laodikeassa, sekä niiden, jotka ovat  
Hierapolissa”.

Epafras rukoili sitä, että hänen uskonveljensä ja sisarensa pysyisivät vahvoina 
kaikessa siinä, mikä on Jumalan tahto. Hänellä oli aitoa huolta ja rakkautta 
heimolaisistaan uskon tiellä. 

Hän ymmärsi sen , että rukous voi todellakin paljon. Siksi hän näki paljon vaivaa 
rukouksissaan läheistensä puolesta. Onko meillä tällaista huolta ja rakkautta 
lähimmäisistämme, voimme kysyä?

(Gal. 6:2):ssakin kirjoitetaan: ”Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte  
Kristuksen lain.” 

Tämä on sitä Kristuksen ikeen ottamista päällemme, kun me huolehdimme 
toisistamme ja rukouksessa kannamme läheistemme taakkoja Hänelle, joka on ne jo 
kantanut puolestamme ristillä.

Sitten vielä Paavali kirjoittaa (Room.15) luvun alussa: ”Mutta meidän, vahvojen,  
tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. 
2. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän 
rakentuisi.”

Siinä on hieno ohje meille, jottei kukaan jäisi taipaleelle. Erityisesti vahvojen 
uskovien tulee kantaa niitä, jotka jotenkin ovat uskossaan vielä lapsia tai sitten jollain 
tavalla heikompia. Näinhän perheissämmekin huolehdimme toinen toisistamme.

Näin me toimimme Jumalan tahdon mukaan ja hoidamme uskoamme 



alkuseurakunnan tavoin. (Ap.t. 2) lukuhan kertoo siitä meille. Siellä kirjoitettaan 
jakeessa (42): ”Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja  
leivän murtamisessa ja rukouksissa.”

Tänäänkin olemme toteuttamassa tätä alkuseurakunnan tapaa. Olemme olleet 
apostolien opetuksessa eli Sanan opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja 
rukouksissa. Rukoustyötä saamme vielä jatkaa kodeissamme ja pienissä soluissa.  

Me saamme käydä vielä leivän murtamiseen eli ehtoollispöytään, joka oli tuon (Ap.t. 
2:42) neljäs osio. Siinä saamme nauttia Kristuksen ruumiin ja veren syntiemme 
anteeksiantamiseksi.

Hyvä ystävä! Kysyn nyt sinulta, miten sinä olet valmistautunut Jeesuksen tuloon tai 
ajallisen elämän loppumiseen? Joko sinä olet siinä ristisaatossa, joka kulkee kohti 
luvattua maata eli taivaan kotia, vai oletko vielä epäuskossa? 

Jos näin on, ettet vielä ole elävässä uskossa, niin tänään on pelastuksen päivä. Tänään 
on mahdollista sanoa Jeesukselle. Minä haluan ottaa sinut vastaan henkilökohtaisena 
Vapahtajanani. Tule minun sydämeeni ja anna epäuskoni ja kaikki syntini anteeksi ja 
täyttä minut Pyhällä Hengelläsi.

Tällaiseen rukoukseen Jeesus sanoo: ”Poikani, (tyttäreni), ole turvallisella mielellä;  
sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi”.  Mene rauhaan! 
Tämän rukouksen voit rukoilla vaikkapa tuossa ehtoollispöydässä, joka kohta 
eteemme avataan.

Evankeliumitekstimme viimeisessä jakeessa puhutaan maailman laajuisesta 
lähetystyöstä. Siitä lähemmin seuroissa tämän jumalanpalveluksen jälkeen.

Kiittäkäämme ja rukoilkaamme...

Uskontunnustus...

Tämä saarna on pidetty Muhoksen kirkossa su 13.02.2011.




