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Kohti elämän eheyttä 
 
Tälle illalle annettu aihe on sellainen, että tätä voisi käydä lävitse terapeuttisesti psykiatrian 
näkökulmasta käsin. Mutta koska olemme tässä suhteessa maallikoita, niin emme lähde 
tälle tielle.  
Me otamme sen puolen tästä aiheesta, jota katselemme siitä näkökulmasta, mitä 
Kolmiyhteinen Jumala, Jumalan sana, seurakunta ja keskinäinen yhteys ihmisten välillä 
saa aikaan. 
Nämä ovat hyvin tärkeitä elementtejä kristityn eli uskovan ihmisen elämässä. 
 
Ensiksi. On hyvin tärkeää, että me hakeudumme sinne missä Kolmiyhteinen Jumala 
toimii, eli seurakuntaan. Tällä tarkoitan sitä, että menemme sinne, missä koemme 
saavamme Jumalan sanasta sitä evästä, joka ravitsee, joka synnyttää uskoa, toivoa ja 
rakkautta. 
Hebrealaiskirjeessäkin sanotaan 10:25: ”älkäämme jättäkö omaa 
seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme 
toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.” 
Seurakuntayhteys on todellakin tärkeää, sillä siellä tarjotaan meille sitä Sanan leipää, jota 
me kipeästi tarvitsemme. 
 
Se on tärkeää ensiksi sentähden, että usko syntyisi ja toiseksi sentähden, että usko 
pysyisi tuoreena ja kasvaisi. 
Alkuseurakunnan ihmisistä sanottiin, että ” he pysyivät apostolien opetuksessa ja 
keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.” 
 
Seurakunnassa, uskovien yhteydessä, toisten kanssa tapahtuu se, mihin viittasin.  
Siellä Kolmiyhteinen Jumala toimii ja tekee työtään ihmisten sielussa ja hengessä. 
Siellä on esillä normaalisti apostolien olepetus, joka on myöskin Jeesuksen opetusta. Sillä  
kaikki se apostilinen sana, mikä meillä on Raamatussa, on annettu meille Pyhän Hengen 
kautta. Siksi se on myöskin Jeesuksen opetusta meille, kun me sitä uskon hengessä 
Raamattuun luottaen opetamme ja vastaan otamme. 
 
Pietari kirjoittaa 2Piet.1:19-21:  
19.”Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä 
vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja 
kointähti koittaa teidän sydämissänne.  

20. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään 
omin neuvoin selitettävissä; 

21. sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän 
Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.” 

 
Kun me otamme profeetallisesta sanasta vaarin, niin sen vaikutus on sama, kuin että me 
sytyttäisimme valolampun pimeään huoneeseen. 
Sanan valo paljastaa meille meidän pimeät puolemme ja johtaa meidät valon lähteelle 
puhdistumaan. Se johtaa sille lähteelle, jossa meidän kaikki pahat tekomme on sovitettu eli 
Golgatalle. 
 
Lauletaanhan yhdessä hengellisessä laulussakin: ”Golgatalle saavuin synteineni, Sinne 
painoi ytyhjyys maailman. Rauhatonna kuljin taakkoineni, Kunnes  kunnes kuulin tiestä 
Golgatan.” (Sininen laulukirja numero 48.) 
 
Golgatan tiestä kuuleminen on ihana asia, sillä se tieto, mitä siitä kerrotaan, johtaa 
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armahtajan verisen ristin juurelle. Tästä Hänen työstään on pajon puhuttu viimeisen viikon 
aikana. 
 
Golgatalla, todellakin päivä valkenee ja alkaa paistaa meidän synkkään sielumme 
sisimpään, se kirkas  armon aurigon valo. Usko ottaa tämän Armon Sanan vastaan ja 
iloitsee siitä. 
 
Tuo Pietarin kirjeen kohtakin toi esille myöskin sen tosiasian, että apostolinen sana, joka 
on annettu Pyhän Hengen kautta, niin avautuu myöskin Pyhän Hengen voimasta. Ja Pyhä 
Henki toimii erityisen voimakkaasti rukoilevan seurakunnan keskellä. 
 
Ja tuossa Ap.t.2:42: puhuttiin myöskin rukouksesta. He pysyivät Apostolien olpetusten ja 
seurakuntayhteyden lisäksi myöskin rukouksissa.  
 
Yhdessä toisten kanssa rukoileminen on tärkeää. Toki Herramme kuulee ne yksittäiset 
rukouksemmekin, mutta  yhteisissä rukoushetkissä saamme sitä kaivattua rukoustukea, 
jota me tarvitsemme.  
 
Siellä voimme esittää myös rukouspyyntöjä yhteiselle rukousalttarille. Se myös vahvitaa 
uskoamme, toivoamme ja myös rakkauttamme Jumalaa ja lähimmäisiämme kohtaan. 
 
Valitettavasti me monesti koemme, että nouseeko rukoukseni kattoa korkeammalle, kun ei 
näy rukouksen tuloksia. Omaisia ei tule uskoon, vaikka vuosikymmeniä olen rukoillut 
heidän puolestaan jne, jne. Monet kysymykset meidän epäileväisestä sielustamme nousee 
Jumalankin puoleen...Näin minäkin olen kipuillut. 
 
Herra kuitenkin yllätti minut tiistaita vasten yöllä...Hän laski sydämelleni sen Sanan, jonka 
hän oli enkelin kautta antanut 2000 vuotta sitten Kornelikselle. Ap.t.10:4B:  
”Sinun rukouksesi ...ovat tulleet muistoon Jumalan edessä.”  
 
Yritin kysellä, että mitkä rukoukset? 
Olenhan rukoillut lukemattomien ihmisten ja asioitten puolesta. Ymmärsin, että kaikki 
rukoukset ne ovat sinne Jumalan muistoon menneet, sillä en kyselyihini saanut sen 
kummempaa vastauta. 
Minun on tyytyminen siihen, että ne ovat Jumalan muistissa.  
 
Minun ainakin täytyy ihmetellä Jumalan muistia, kun ihmisiä on maapallolla miljardeja ja 
Jumala muistaa ne kaikki. 
Minun pienet aivoni ei tahdo muistaa sitäkään, mitä minä esim. eilen tein...Ja vallankin 
sitä, että mikä tuon ja tuon ihmisen nimi on. 
 
Mutta kiitos Herralle, että Hänellä on hyvä muisti. Ja Hän muistaa mysökin sen, mitä 
Hänen Poikansa Jeesus Kristus on tehnyt meidän kaikkien puolesta. Ja itseäsä kieltää 
Hän ei saata. 
 
Ja tietysti vielä  Herran Pyhän ehtoolisen nauttiminen on tärkeää. Se oli tärkeää myös 
alkuseurakunnan uskoville. He pysyivät myös siinä.  
 
Apostoli opettaa ehtoollisesta 1Kor.11:26: ”Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte 
tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee.”  
 
Ehtoollisen nauttiminen on myöskin todistus siitä, että me turvaudumme Herran 
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kuolemaan syntiemme sovittajana. Sitä saatanakin pelästyy. 
 
Tosin sen syömisen ja juomisen erottaminen on tärkeää. Se ei oli mässäilyyn tarkoitettu, 
kuten alkuseurakunnassa oli käynyt. 
 
Apostoli varoittaa jatkossa tuossa samassa 1 Korinnolaiskirjeen luvussa 11: ” 
27. Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva 
vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. 

28. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä 
maljasta; 

29. sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa.”  
 
Tällä tavalla kun me olemme Sanan ja sakramentin hoidossa yhdessä toisten 
kanssa, niin me samalla kuljemme kohti elämän eheyttä uskossamme ja  
elämässämme. 
 
Sitä kautta pikkuhiljaa kirkastuvat meille myöskin ne tehtävät seurakunnassa eli siinä 
uskovien yhteisössä, jossa me saamme sitä evästä elämäämme. Tehtäviä on vaikkapa 
tämän Kanlähetys-liikkeen parissa. Erilaisia palvelutehtäviä meille kaikille Herramme on 
varannut niitten lahjojen mukaan, mitä hän on itsekullekin antanut, että me niillä 
asioisimme. 
 
 
Tämä puhe on pidetty Porin majataloillassa to 08.04.2010. 


