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Kotiseurapuhe 
 
Jumalan armoa ja rauhaa teille hyvät ystävät! 
Kiitos erityisesti teille tämän kodin vanhemmat, Marja ja Matti, kun kutsuitte meidät näihin 
seuroihin. 
Kotiseurat ovat luonteeltaan sellaiset, että ne tuovat meidät lähelle toisiamme eri tavalla 
kuin yleisissä tiloissa pidetyt seurat tai tilaisuudet. 
Kotiseuroissa me olemme lähellä alkuseurakunnan käytäntöä. Silloinhan ei ollut vielä 
yleisiä tiloja, jossa olisi kokoonnuttu. Seurakunnan kokoontumiset olivat kodeissa. Luen 
nyt Kol.kirjeen 4.luvusta jakeen 15: ”Tervehdys Laodikeassa oleville veljille ja Nymfalle 
sekä hänen kodissaan kokoontuvalle seurakunnalle.” 
 
Koti oli se paikka, jossa seurakunnat kokoontuivat. 
Näinhän on ollut tapana myöskin melkein näihin päiviin asti mm. rautaesiripun takana, 
jossa yleiset kokoontumiset ovat olleet suurennuslasin alla... 
Myös erilaisissa piilopirteissä on kokoonnuttu Jumalan sanaa kuuleemaan. 
 
On hyvin tärkeää myöskin se, että kodeissa viljeltäisiin muutoinkin Jumalan sanaa. Tästä 
on hyvänä esimerkkinä  Ps.78. Siellä kirjoitetaan mm. jakeet 3-8:   
(Lue Raamatusta) 
Eikö ole niin, että isien lapsilleen kertominen Jumalan suurista ihmeistä ja töistä tapahtuu 
parhaiden kodeissamme. 
 
Koti on se paikka, jossa lasketaan perusta lastemme hengelliselle kasvulle. Seurakunta on 
siinä normaalisti vain täydentämässä ja vahvistamassa kotien kristillistä kasvatusta. 
 
Jos näin saa Jumalan Hengessä ja rakkaudessa tapahtua, niin ennen pitkää lapsi oppii 
turvautumaan siihen samaan Herraan, johon myöskin heidän vanhempansa uskovat. 
 
Kun lapsi oppii turvautumaan Jumalaan ja Hänen armoonsa Jeesuksessa 
Kristuksessa, niin siitä kehittyy turvallinen pohja elämälle ja vahva itsetunto. 
 
Ihminen ymmärtää, että olen Jumalan hyväksymä ja Jumalan rakastama yksilö. 
Hän tietää parhaiden minun tarpeeni. Ja sen tähden juuri Hän, voi ohjata minun elämääni 
oikealla tavalla Sanansa ja Henkensä avulla. 
Samalla Sanan lupaukset vahvistavat Jumala-suhdettani, mutta myös ihmisten välisiä 
suhteita parhaalla mahdollisella tavalla. 
 
Sanoohan Pietarikin 1 kirjeensä 2.luvun alussa: ”Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki 
vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, 2. ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet 
lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, 3. jos 
"olette maistaneet, että Herra on hyvä." 
 
Eikö se ole ihanaa evankeliumia, että saamme panna kaikki sydäntämme raskauttavat 
asiat pois. Heittää ne Herran ristin juurelle. ”Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, 
sillä hän pitää teistä huolen,” sanoo apostoli Pietari myöhemmin kirjeessään. 
Evankeliumia on  myös se, että meillä on kirjoitettuna Jumalan sana, jota saamme syödä 
ja juoda vapaasti kenenkään häiritsemättä. 
 
Muistan omasta lapsuudestani sen, kun isä vaati meitä poikia istumaan ja 
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kuuntelemaan sunnuntaisin hänen Postillan lukuaan. 
Tosin se usko ei vielä silloin kovin syvälle juurtunut sieluuni, mutta perusta sinne oli 
laskettu. 
Ja lisäksi meidät vietiin kotiseuroihin kuulemaan Jumalan sanaa. Meilläkin oli aina silloin 
tällöin seurat kodissamme. 
 
Varmaan nämä varhaiset Jumalan sanan kuulemiset vaikuttivat sitten myöhemmin sen, 
että kun Lahdessa vielä epäuskossa ollessani, kotiini tuli Jehovantodistajia 
keskustelemaan ikuisen elämän asioista. 
Minä heti tajusin, että nämä eivät ole oikeita Jumalan sanan julistajia, kun he puhuivat, että 
heidän joukostaan vain yksi vanha ”patriarkka” pääsee taivaaseen ja he toiset jäävät 
maanpäälliseen paratiisiin. Opetus ei ollut sitä, mitä lapsena olin kuullut. 
 
Sitten kävi niin, että työtoverini, joka näki minun elämäntilanteeni, että olin luisumassa 
entistä syvemmälle turmion tiellä, suositteli minulle tohtori Tournierin kirjoja. Otin 
kehotuksesta vaarin. 
 
Niitten lukeminen johti siihen, että minäkin aloin kiinnostua ikuisen elämän  asioista. 
Lisäksi Jumala herätteli minua vielä yöllisen unen kautta sillä seurauksella, että astelin 
jonkin ajan kuluttua Keski-Lahden kirkkoon ja ehtoollispöytään, syntien tunnustamiseen ja 
sitä kautta uskoon tulemiseen. 
 
Ihmeellinen on Jumalan suunnitelma. 
Minulle kävi kuten Katekismuksessa kirjoitetaan, että Jumala herättelee meitä elämän 
kohtaloiden, hyvyyden ja myöskin Jumalan sanan kuulemisen kautta. 
 
Kristuksen sanan kuuleminen ja vastaanottaminen toi  sydämeeni uskon ja Pyhän Hengen 
lahjan niin kuin Roomalaiskirjeessä on kirjoitettu: ”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta 
kuuleminen Kristuksen sanan kautta.” Samalla tavalla usko myöskin vahvistuu 
sydämissämme. Sen olen myös kokenut ja se on myös Raamatun opetus. 
 
Galatian seurakunnassa judaistit opettivat Raamatun sanan vastaisesti ettei usko yksin 
riitä. Tarvitaan vielä ympärileikkaus ja lain noudattamista ennekuin ollaan oikeita uskovia. 
Paavali tästä tuohtui kovasti. Hän kirjoittaa Gal.3:1-3 jakeissa: 
”Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus 
oli kuvattu ristiinnaulittuna? 
2. Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa 
kuulemisesta? 
3. Niinkö älyttömiä olette? Te aloititte Hengessä, lihassako nyt lopetatte? 
 
Jo näistä muutamista jakeista käy ilmi se, että jatko uskon tiellä on samaa kuin uskoon 
tuleminen. 
Toisin sanoen. Usko kasvaa ja vahvistuu siten, että me uskossa otamme Raamatun 
lupaukset vastaan. 
Jos me joudumme lain tekojen tielle, niin silloin Kristus on turhaan kuollut. 
Laki ei anna sitä voimaa, mitä me tarvitsemme jokapäiväiseen uskon kilvoitteluun. 
 
Armo kasvattaa meitä uskossa. 
Tässä samassa Galatalaiskirjeen luvussa jakeissa 24-26 sanotaan: 
”Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi 
tulisimme. 
25. Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia. 
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26. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. ” 
 
Eikö olekin selvästi sanottu? 
”Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia.” 
Emme siis enää ole lakikasvattajan alaisia, sillä me olemme uskon kautta Jumalan lapsia. 
Emme tekojen kautta, vaan uskon kautta Kristuksen tekoon luottaen. 
 
Tiituksen kirjeen 2.luvussa sanotaan, jakeissa 11-12: ”Sillä Jumalan armo on ilmestynyt 
pelastukseksi kaikille ihmisille 
12. ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, 
eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, 
 
Siinä tulee esille maailman laaja Jumalan pelastussuunnitelma. 
Jumalan armo on ilmestynyt kaikille ihmisille pelastukseksi, sanoo apostoli. 
Se merkitsee sitä, että Kristus on Jumalan armosta sovittanut koko maailman itsensä 
kanssa. 
Tästä puhuu apostoli Paavali myös Korinttolaiskirjeessään 2Kor.5:19: ”Sillä Jumala oli 
Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan,” 
 
Palaamme jälleen Tiituksen kirjeeseen. 
Apostoli jatkaa: ”ja kasvattaa meitä.” 
Nyt kun olemme pelastuneet, saaneet syntimme anteeksi, niin armo on nyt meidän 
kasvattajamme. Armo siis kasvattaa. 
No millä tavalla se sitten kasvattaa, kysymme? 
Sana jatkaa, ” että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme 
siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,” 
Armo siis vaikuttaa sen, että me emme enää tahdo vaeltaa siinä missä epäuskossa 
ollessamme  vaelsimme. 
Olemme siis valmiit hylkäämään kaiken jumalattoman menon sekä synnissä elämisen. 
Armo johtaa siveään ja Jumalan armon vaikuttamaan vanhurskaaseen, puhtaaseen 
vaellukseen. Armo antaa siihen voiman, mutta laki ei. 
 
Siksi me saamme yhä uudelleen ja uudelleen nostaa katseemme ristiinnaulittuun 
Kristukseen. 
Siitähän puhuu meille myöskin Heb-kirje 12.luku, jakeet 1-3: ”Sentähden, kun meillä on 
näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, 
ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa 
kilvoituksessa, 
2. silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona 
olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle 
puolelle. 
3.  Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä 
kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. 
 
12.luvun alku viittasi edelliseen lukuun, jossa meille puhutaan uskon isistä ja äideistä. He 
ovat meille hyviä todistajia uskossa vaeltamisesta. Mutta myös monet muut 
vuosituhansien aikana vaeltaneet uskovat. 
 
Heidän vaelluksensa rohkaisee meitä jatkamaan matkaa eteenpäin uskossa ja lujasti 
luottaen Raamatun lupauksiin ja siihen, mitä Herramme Jeesus Kristus on meidänkin 
edestämme tehnyt. 
Tuossa lukemassani kohdassa myöskin kehotettiin panemaan kaikki painot ja synnit pois 
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sydämiltämme, jotka helposti meidät kietovat ja vievät mukanaan ellemme valvo. 
Siinä myöskin neuvottiin kilvoittelemaan uskon kilvoitusta siten, että silmät ovat 
suunnattuna Jeesukseen. 
Ei siis lakiin, vaan Jeesukseen, joka on kärsinyt ristin meidän edestämme, häpeästä 
välittämättä. 
 
Vihollisemme houkuttelee meitä katselemaan vain omaa heikkoa ja kurjaa 
vaellustamme, jotta me masentuisimme ja jopa menettäisimme uskomme. 
Mutta Herran sana rohkaisee meitä nostamaan päämme kohti ristiinnaulittua Kristusta. 
Ja kun tulee erilaista vastustusta, niin silloinkin on hyvä nostaa katse Jeesukseen, joka on 
saanut osakseen myöskin hyvin paljon vastustusta itseänsä kohtaan, kuten Luukas 
Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa. Etemme väsyisi ja menettäisi toivoamme. 
 
Toivo ei myöskään saata häpeään. Näin sanotaan mm. Room.5.luvussa. 
Miksi toivo ei saata häpeään, kysymme? Room.kirje sanoo: ” sillä Jumalan rakkaus on 
vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.” 
Meille on siis annettu uskoon tultuamme Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä. 
Tämä Jumalan rakkaus, Pyhässä Hengessä, varjelee meidän sydämemme ja 
ajatuksemme Kristuksessa Jeesuksessa, niin, ettemme joudu häpeään, emmekä pulaan 
uskossamme. 
Ja filippiläiskirje puhuu meille myöskin Jumalan rauhasta, joka on kaikkea ymmärrystä 
ylempi. 
 
Siellä kirjoitetaan Fil.4:6-7: ”Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne 
rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, 
7. ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän 
sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.” 
 
Eikö olekin hieno kohta? 
Meidän ei tarvitse uskovinakaan mistään murehtia, vaikka niitä murheen aiheita olisi 
kuinka paljon tahansa. 
Me saamme ne kertoa Herrallemme, Jeesukselle Kristukselle. 
Hän murheen sijaan lahjoittaa meille rauhansa ja leponsa, joka apostolin mukaan on 
kaikkea ymmärrystä ylempi. 
Eikö olekin hieno vaihtokauppa? 
Pietarikin vielä kirjoittaa.”heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää 
teistä huolen.”    
 
Ruloilemme... 
 
Tämä puhe on pidetty Hautamäen kotiseuroissa Vammalassa la17.010.2009. 


