
Herran palveluksessa 
 
Tänään Apostolien päivänä puhutaan kirkoissamme Herran palveluksessa olemisesta. 
Markuksen evankeliumin 3 luvussa jakeet 13-15.  
13. ”Ja hän nousi vuorelle ja kutsui tykönsä ne, jotka hän itse tahtoi, ja he menivät hänen 

tykönsä.  
Niin hän asetti kaksitoista olemaan kanssansa ja lähettääksensä heidät saarnaamaan,  
ja heillä oli oleva valta ajaa ulos riivaajia.” 
 
Evankeliumin ensimmäisessä jakeessa kerrotaan siitä kuinka hän tapansa mukaan nousi 
vuorelle. Vuorella Jeesus usein lähestyi Isäänsä kaikessa rauhassa. Nyt hän kutsuu tykönsä 
läheisimmät 12 opetuslastaan. 
 
Ensimmäinen tehtävä opetuslapsilla oli olla vain Jeesuksen kanssa.  
Tämä onkin hyvin tärkeää ajatellen Jumalan lapseutta ja palvelemista Hänen 
valtakunnassaan. 
Olemalla Jeesuksen kanssa opitaan tuntemaan Häntä ja Hänen tahtoaan. 
Samalla tavalla kuin me olemme toistemme kanssa ja sillä tavalla opimme tuntemaan 
toisiamme. 
 
Jos me emme koskaan olisi yhteydessä uskon veljiin ja sisariin, niin emme kovinkaan hyvin 
oppisi tuntemaan heitä eivätkä he meitä. Yhdessä ollessamme tulevat esille myöskin meidän 
heikot kohtamme samoin kuin vahvuutemmekin. 
 
Perheessä kaikkein parhaiten opimme tuntemaan toisiamme, niin hyviä kuin huonojakin 
puoliamme. Myöskin ne vahvuudet ja heikkoudet tulevat esiin. Sanotaanhan: ”Rauta tautaa 
hioo ja ihminen toistansa.”  
Tämä toteutuu todellakin parhaiten perheessä, mutta myöskin pienissä soluissa, joissa 
olemme tiiviisti yhdessä. 
Perheissä ja pienpiireissä, jossa ollaan tiiviisti yhdessä tarvitaan myöskin paljon armahtavaa 
mielenlaatua, anteeksiantamusta ja anteeksipyytämistä.  
 
Ne ovat melkein jokapäiväistä leipää. Miksi näin? Eikö juuri siksi, että me olemme heikkoja 
saviastioita, jotka loukkaannumme ja loukkaamme myöskin herkästi toinen toistamme. Mutta 
siinä juuri se kasvu tapahtuukin, kun olemme valmiit sovintoon toistemme kanssa. 
 
Jeesuksen kanssa ollessamme, opimme häneltä vain hyviä ominaisuuksia. 
Ja kun olemme Jeesuksen kanssa, niin Hän pääsee vahvistamaan meidän heikkoja 
kohtiamme.  
Hän myös rohkaisee vahvuuksiemme käytössä. Hän myöskin pesee meidät puhtaaksi, kun 
likaamme itsemme tehdessämme syntiä.  
Hän siis kokonaisvaltaisesti hoitaa meitä. 
 
Herra käyttää tässä työssään Sanaa ja sakramentteja sekä toisiamme.  
Sanan lukeminen, kuuleminen ja sydämiimme kätkeminen on ensiarvoisen tärkeää.  
Emme voi väheksyä myöskään seurakuntayhteyttä jossa Sana on esillä, emme myöskään 
ehtoollispöytää, jossa saamme nauttia Kristuksen ruumiin ja veren uskon kautta. 
Pienpiiri, Raamattu-ja rukouspiiri on hyvä, koska siinä toteutuu jakamisen periaate parhaalla 
mahdollisella tavalla.  
Pienpiireissä tulevat esille myös erilaiset lahjakkuutemme ja mahdolliset armolahjamme, joita 
Herra on jakanut ruumiinsa jäsenille. 
On tärkeää huomata, että jokaiselle uskovalle on annettu jokin armolahja. Myös luonnon 
lahjat voidaan laittaa Herran seurakunnan käyttöön. 



Tämä on juuri sitä, mikä kuuluu tuohon ensimmäiseen osioon: ”Olemaan Jeesuksen kanssa.” 
 
”Olemaan Jeesuksen kanssa” osioon kuuluu myöskin se, kun me puhumme Jeesukselle 
rakkaista lähimmäisistämme, jotka eivät vielä ole löytäneet vahvaa pohjaa elämälleen 
Jeesuksessa. Siihen kuuluu sekin, kun me kerromme Vapahtajallemme, että he alkaisivat 
etsimään elämän tietä kohdallaan. 
Sanoohan Jeesus Matt.7:7-8:ssä: ”Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; 
kolkuttakaa, niin teille avataan.  Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle 
avataan. ” 
Tässä Jeesus siis kehottaa etsimään. 
Siinä on myös tuo lupaus: ”Te löydätte.” 
 
Siksi me ollessamme Jeesuksen kanssa, rohkenemme puhua Hänelle, että rakkaat 
läheisemme alkaisivat etsiä elämän tietä oikeasta suunnasta; jumalanpalveluksista, seuroista 
ja muista hengellisistä tilaisuuksista sekä hengellisestä kirjallisuudesta ja kaikkialta sieltä, 
missä Jumalan sana on terveesti läsnä tai esillä. 
 
Valitettavasti monet etsivät elämän tyhjyyteen sisältöä sellaisista paikoista, mistä sitä ei 
löydy. Niin meikin olemme etsineet, kun emme ole tienneet paremmasta hengen ravinnosta 
mitään. 
 
Herra kuitenkin rakkaudessaan kutsuu meitä Pyhän sanansa kautta, jotka niin herkästi 
harhailemme pois elämän vetten lähteiltä.  
Mm. Jesajan 55 luvussa sanotaan, jakeissa,1-3:  
”1. Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, 
ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa.  
2. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? 

Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. 
Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä 
teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot.”  
 
Janoavaisia siis kutsutaan,  sinne, missä virtaa Pyhän Hengen virta; Sanan äärelle, 
Kristuksen ristin juurelle, anteeksiantamuksen lähteelle... 
 
 Herran armoalttarin ruoka ja juoma on ilmaista.  ”Ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman 
rahatta, ilman hinatta viiniä ja maitoa.” 
 
Eikö se ole ihana asia, kun Herra tarjoaa kaikille elämän leipää ilmaiseksi.  
Kaikki olemme samalla viivalla, niin ajallisesti rikkaat kuin köyhätkin. 
 
Tosin hengellisesti köyhät saavat juoda kylläisiksi itsensä. Sensijaan itsessään sisäisesti 
rikkaat lähetetään tyhjinä pois sanoo Sana eli Raamattu. 
 
Usein käy kuitenkin niin, mistä seuraava jae varoittaa, jae 2:  
”Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa 
minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä.” 
 
Eikö olekin tuttua meille tänä päivänä. Turhia rahan reikiä on paljon. Työ-ja eläkeansiot 
menevät kuin ”kankkulan kaivoon”, niin kuin sanotaan. Eikä ”kankkulan kaivosta” sielun 
ruokaa ja juomaa löydy.  
Sielu jää huutamaan tyhjyyttään. Uskovinakin me saatamme turhuuksien kaivolla uhrata 
paljon rahaa, saati sitten ne, joille elämäntie ei ole vielä kirkastunut. 
 
Sana siis kuuluttaa: ” Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu 



lihavuuden ääressä.  
3. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. ” 
Eikö olekin ihania lupauksia? -”Sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä.” 
Jumalan sana on niin lihavaa ja ruokkivaa, että se virvoittaa sielumme.  
Ja kun itse saamme syödä ja juoda virvoittavaa Jumalan sanaa, niin se vaikuttaa sen, että 
me myöskin puhelemme Jeesukselle, että Hän antaisi Sanan janon myöskin läheisillemme. 
 
Puhelemme siksi, että hekin kallistaisivat korvansa Herran sanan puoleen ja saisivat kuulla 
rakkaan Vapahtajamme kutsun ja tulla Hänen armahdettavakseen. Samalla heille itsekullekin 
avautuisi tuo ihana asia, että syntini kaikki on jo maksettu ja kuormani kannettu, minä saan 
olla Jeesuksen ansion tähden vapaa. 
 
Lähdin liikkeelle siitä, mihin Jeesus kutsuu, eli olemaan Hänen kanssaan.  
Ja kun näin olemme Hänen kanssaan, niin siitä seuraa ihan kuin itsestään se, että me 
alamme kohta saarnaamaan ja palvelemaan Hänen nimensä kiitokseksi ja kunniaksi, kuten 
olemme jo kuulleet.  
 
Näin kävi Saulus tarsolaisellekin. Ap.t.9:19-20: ”19. Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän 
vahvistui. Ja hän oli opetuslasten seurassa Damaskossa jonkun aikaa.  
20. Ja kohta hän saarnasi synagoogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan Poika.” 
Minäkin olen tänään puhunut olemisesta, mutta myöskin olen saarnannut. Toisin sanoen 
vellit ja puurot ovat menneet sekaisin. Mutta sehän ei ole vaarallista. 
 
Tähän loppuun sopii myöskin ottaa tämän päivän epistolateksti. 
Se  ikäänkuin tiivistää minun puheeni. Se on 2Tim.3:14-17: ”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. 
16. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen 

opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,  
että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.” 
 
Apostoli Paavali kehottaa nuorta, Herran palveluksessa olevaa saarnaajaa, Timoteusta, 
pysymään siinä minkä hän oli oppinut jo lapsuudesta asti. Timoteus nimittäin tunsi pyhät 
kirjoitukset eli Raamatun.  
 
Siksi Sanan lukeminen ja kuuleminen on äärimmäisen tärkeää myös meille, koska se 
Pyhässä Hengessä vastaanotettuna pelastaa kuolemasta elämään.  
Samalla se myöskin kasvattaa uskoamme, toivoamme ja niitä hyviä Hengen hedelmiä, joista 
Raamattu puhuu.  
 
Raamatun sana antaa myös sitä viisautta, joka johtaa yhä syvemmälle Kristuksen 
tuntemisessa.  
Se antaa lisäksi mm. sen viisauden, että me pelastumme yksin uskosta, yksin armosta ja 
yksin Kristuksen tähden.  
 
Raamatusta saamme myöskin sitä viisautta, jota tarvitsemme ihan tavallisessa arkisessa 
elämässämme. 
Eikö kannatakin tutustua entistä paremmin ja syvemmin Raamattuun, koska se on niin ihana 
ja valtava siunauksen sekä viisauden lähde?  
 
Tämä puhe on pidetty Kajaanin Kl-kodilla su12.07.2009. 


