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Kallisarvoinen helmi 
 
Jumalan armoa ja rauhaa teille hyvät ystävät! 
Tänään Jumala etsii täällä kallisarvoista helmeä. Juuri sinä olet kallisarvoinen helmi 
Jumalan silmissä. Sinua Jumala etsii. 
 
Luen tähän alkuun Matt.13:45-46 jakeet: ”Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka 
etsi kalliita helmiä, 46. ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen hän meni ja myi kaikki, 
mitä hänellä oli, ja osti sen.” 
 
Rakas ystävä! Jumala on kuin kauppias, joka tänäänkin etsii kalliita helmiä. 
Sinä, joka itseäsi pidät halpana ihmisenä, sellaisena, joka ei ole minkään arvoinen, ei pidä 
paikkaansa. 
Sinä olet Jumalan silmissä paljon kalliimpi kuin luuletkaan. 
Herra sanoi kerran Israelille ja sen Hän sanoo myös sinulle ja minulle Jes.43:4: ”sinä olet 
minun silmissäni kallis ja suuriarvoinen.” 
 
Ja vähän myöhemmin palvelijalleen Israelille Jes.49:3-5: 
"Sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni." 
4. Mutta minä sanoin: "Hukkaan minä olen itseäni vaivannut, kuluttanut voimani 
turhaan ja tyhjään; kuitenkin on minun oikeuteni Herran huomassa, minun palkkani on 
Jumalan tykönä. 
5. Ja nyt sanoo Herra, joka on minut palvelijakseen valmistanut hamasta äitini 
kohdusta, palauttamaan Jaakobin hänen tykönsä, niin että Israel koottaisiin hänen 
omaksensa - ja minä olen kallis Herran silmissä, minun Jumalani on tullut minun 
voimakseni.” 
 
Herra sanoo Israelille, että sinä olet minun palvelijani. 
Mutta Israel puolestaan sanoo, että ”hukkaan minä olen itseäni vaivannut, kuluttanut 
voimani turhaan ja tyhjään.” 
 
Eikö tässä ole tutut tunnot myöskin meille? 
Usein mekin näin valitamme, kun kaikki ei menekään niin kuin me olemme toivoneet tai 
halunneet. 
Lopulta kuitenkin Israelkin tunnustaa: ”minä olen kallis Herran silmissä, minun Jumalani on 
tullut minun voimakseni.” 
Haluathan sinäkin tunnustaa, kuten Israel, että ”minä olen kallis Herran silmissä.” 
 
Sinä olet kallis Jumalan luomana, mutta myöskin sen tähden, että kalliin Jumalan Pojan 
veri on vuotanut Golgatan kummulle sinun syntiesi tähden. 
 
Sanoohan Pietarikin 1Piet.1:18-19 jakeissa: ”tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette 
hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, 19. vaan 
Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan,” 
 
Kristuksen veri oli kallis veri, jolla Jumala osti sinut vapaaksi synnistä ja syyllisyydestä. 
Kullalla ja hopealle ei voinut sinun syntejäsi maksaa. Siihen tarvittiin virheettömän Jumalan 
Karitsan veri, joka oli kyllin arvokas. 
 
Ja Heprealaiskirjeen kirjoitta kirjoittaa Jeesuksesta vähän samaan tyyliin kuin Pietari. 
Heb.9:12-14: Hän ”meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta 
kerta kaikkiaan kaikkienpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. 
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13. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, 
pyhittää lihanpuhtauteen, 
14. kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta 
uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista 
palvelemaan elävää Jumalaa! 
 
Vanhan liiton aikana vuodatettiin paljon kauristen ja härkäin verta ihmisten syntien 
edestä. Se oli valtavan työlästä touhua. Paljon eläimiä tarvittiin jo tätäkin uhritoimitusta 
varte. 
Se pyhitetty kuitenkin vain lihan puhtauteen ja se oli myöskin esikuvallista. 
 
Kuinka paljoa kalliimpi oli Kristuksen veri, jolla meidät lunastettiin vapaaksi synneistämme. 
Se on myöskin ”puhdistava meidän oman tuntomme, ”huomaa, ”kuolleista teoista” eli 
synneistä, palvelemaan elävää Jumalaa.” 
 
Kun sinä tulet Kristuksen verilähteelle, niin siellä tapahtuu ihana vaihtokauppa. Kuolleet 
teot eli synnit pyyhitään pois ja tilalle annetaan puhdas sydän, joka palvelee uudella 
mielellä elävää Jumalaa. 
Eikö olekin hieno vaihtokauppa? 
 
Eräässä Sinisen laulukirjan laulussakin lauletaan: 
1.”Synnit poissa autuutta oi! Synnin maassa ken käsittää sen voi? Sydän kaihon täytös 
kerran totta on! Päättyissä taistelon. 
2.Synnit poissa, tahratta maan Taivaan rannalla valkoverhon saan, Siellä äänin kirkkain 
Herran kiitos vain Kaikuvi laulussain. 
3.Synnit poissa, murhekin pois, Kaikki mainen, mi tuskan tuonut ois, Katkes kaikki kahleet, 
täällä painaneet, Kuivuivat kyyneleet.” 
 
Eikö se olekin ihana päämäärä. Tälle tielle kannattaa siis lähteä. 
 
Pietarikin kutsuu, 1Piet.2:4: ”tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin 
ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis,” 
 
Me olemme arvokkaita ja kalliita helmiä Herralle, koska olemme Hänen luomiaan ja 
lunastamiaan. 
Jumalan Pojan kallis veri on virrannut Golgatalla, jotta me saisimme puhdistuksen 
synneistämme ja tulisimme Hänelle otolliseksi ja saisimme myöskin sen ihanan ja kalliin 
uskon, jonka Herra antaa. 
Jopa uskoakin voimme verrata kallisarvoiseen helmeen. 
Tätä helmeä kannattaa lähteä hakemaan, sieltä, missä uskon kulta kirkastuu. Se voi löytyä 
myös täältä tänä iltana. 
 
 
Tämä evankelioiva puhe on pidetty Puumalan telttapäivillä ti 21.07.2009. 


