
”Kun sinun sanasi avautuvat”
Puheeni aihe eli teema on otettu Psalmista (119:130). Kyseinen jae kuuluu 
kokonaisuudessaan seuraavasti: ”Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat  
ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä.” Jumalan sanasta tässä on kyse. 

Maailmassa on monia turhia sanoja, jotka eivät anna valoa meidän tiellemme. 
Päinvastoin. Epäuskossa lausutut sanat, jopa johdattavat meidät pimeyteen ja 
epätoivoon.

Herran sanat sen sijaan johdattavat meidät valoon ja vapauteen. Aikaisemmin 
tässä samassa Psalmissa sanotaan jakeessa (105): ”Sinun sanasi on minun 
jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.”

Israelin maalla on ollut sellainen aika, että on käytetty jalkalamppua, joka on 
valaissut askeleen verran tietä eteenpäin. Siitä kai psalmista on saanut tämän 
hyvän vertauksen. 

Näin Jumalan sana, kun me sitä syömme ja juomme eli kätkemme sitä 
sisimpäämme, valaisee meidän sisäistä maailmaamme, niin että osaamme kulkea 
oikeaan suuntaan.

On kuitenkin tärkeää huomata,  että omassa hengessämme me emme 
ymmärrä sanaa. Se ei avaudu meille. Ja koska se ei avaudu meille, niin me 
emme myöskään ymmärrä sitä niin kuin tulee. Omassa viisaudessamme me 
tulkitsemme sanaa oman lihallisen ymmärryksemme mukaan. Tässä mielessä 
me olemme itsessämme yksinkertaisia, vaikka inhimillisesti olisimme hyvinkin 
viisaita ja tietäviä.

Pietari kirjoittaa toisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa, jakeessa (20): ”Ja 
tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin 
neuvoin selitettävissä, sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen  
tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä 
saivat Jumalalta.”

Eikö olekin ehdottomasti sanottu? ”Ettei yksikään Raamatun profetia ole  
kenenkään omin neuvoin selitettävissä…”
Miksi ei, kysymme? Eikö siksi, että Pyhä Henki on sen kirjoituttanut ja  siksi 
tarvitaan Pyhä Henki sen avaajaksi. 
Siksi on hyvin tärkeää, että kun me kuulemme tai luemme Jumalan sanaa, niin 
me pyydämme rukouksessa, että Herra avaisi Sanansa meille Pyhän Henkensä 
kautta. Ja kun Sana avautuu, niin se myöskin valaisee, rohkaisee ja ravitsee.



Korinttolaiskirjeessä, sen ensimmäisessä luvussa kirjoitetaan: ”Sillä kun,  
Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa,  
niin Jumala näkin hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne,  
jotka uskovat.”

Erityisesti ristin sanoma pysyy suljettuna ihmisen omalle viisaudelle. Järjelle se 
on hullutusta, mutta uskolle ei. Usko sen omistaa ja iloitsee siitä. Pyhä Henki 
tekee sen mahdolliseksi, niin että uskomme sen. Johanneksen evankeliumissa, 
sen (16) luvussa kirjoitetaan Pyhästä Hengestä seuraavaa: ”Ja kun hän tulee,  
niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin…”

Ja kun me Sanaa kuulemme tai luemme Pyhän Hengen johdossa, niin 
ensimmäiseksi  Pyhä Henki kirkastaa synnin. Sen hän tekee lain sanan kautta. 
Hän näyttää myös sen, ettemme oman viisautemme ja hyvänkään vaelluksen 
kautta pelastu ja pääse irti synnistä. Me tarvitsemme jotain enemmän. Me 
tarvitsemme Jumalallista pyhyyttä ja puhtautta pelastuaksemme ja 
vapautuaksemme synnin kuoleman ja perkeleen vallasta. 

Näin Pyhä Henki sanan kautta valaisee meille, että olemme itsessämme 
kadotuksen omat, olemme sidotut syntiin ja sitä kautta kuolemaan.  Ja koska 
Jumala on rakkaus, niin Hän näyttää Pyhän Henkensä kautta myös sen, miten 
me pääsemme synnistä vapaaksi.

Tuo sama Johanneksen evankeliumin kohta jatkui. Kertaan sen jakeen alusta 
vielä ja jatkan vähän pidemmälle: ”Ja kun hän tulee, niin hän näyttää 
maailmalle todeksi synnin.” Tähän saakka me jo tulimmekin. Mutta sitten se 
jatko: ”ja vanhurskauden.”

Toisin sanoen. Syntivalo ei meitä vielä pelasta. Vaan tarvitsemme lisäksi vielä 
Sanan valoa, sitä että Jeesus Kristus on pyhällä vaelluksellaan ja Golgatan 
uhrillaan maksanut meidän syntivelkamme. Hän on täyttänyt  lain, mitä me 
emme ole pystyneet, emmekä koskaan pysty täyttämään.

Tein aikoinani tutkielman Ryttylän lähetyskoulussa Herännäisyyden 
hajaannuksesta. Yksi hajaannukseen johtavia syitä oli opillinen erimielisyys.
Oli Niskasen linja ja Paavo Ruotsalaisen linja.

Niskasen linja oli se, että syntivalo riittää pelastukseen. 
Paavo Ruotsalainen ei sitä hyväksynyt. Hän korosti sitä, että tarvitaan lisäksi
Kristus-valo.

Urho Muroma oli sitten käynyt Siionin virret lävitse ja todennut, että niissä on 
enemmän opillisesti ”niskaslaisia” virsiä, kuin Paavo Ruotsalaisen ajatuksen 
mukaisia virsiä.



Muroman opetus oli ja sitä mieltä olen itsekin, että tarvitaan molempaa valoa. 
Tarvitaan sitä, että sana saa näyttää meille syntisyytemme Pyhässä Hengessä, 
mutta myös Kristuksen syntiemme sovittajana. Eli molempaa valoa tarvitaan. 
Muutoin me joudumme toivottomuuteen.

(Room.3:23) sanotaan: ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan 
kirkkautta vailla.” Eikö olekin ehdotonta sanaa. Kaikki niin hyvin juutalaiset 
kuin me pakanat olemme syntiä tehneet. Olemme jopa läpikotaisin synnin 
turmelemia, saastaisia, jumalattomia, lain rikkoneita pakanoita. Olemme siis 
itsessämme vailla Jumalan kirkkautta, vailla Jumalan hyväksyntää, vailla 
taivasosuutta, vailla iankaikkista elämää.

Mutta sitten tulee ihanaa evankeliumia meille Jumalan sanan rikkoneille 
syntisille pois poikenneille (Room.3:24-25): ”Ja saavat lahjaksi vanhurskauden 
hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä…”

Vanhurskaus eli Jumalalle kelpaaminen annetaan meille lahjana uskon kautta.
Ei kysytä, mitä hyvää sinä olet tehnyt. Kuinka hyvin sinä olet lain täyttänyt.
Miksi ei kysytä? Siksi, koska Jumalan Poika Jeesus Kristus on sen  täyttänyt 
sinun puolestasi ja minun puolestani. Hän on oman uhrinsa kautta maksanut 
lunnaat meidän edestämme. Kuoleman rangaistus on siis kärsitty …

Synnin syyllisyys on sovitettu. Taivas on avattu. Kadotustuomio on poistettu. 
(Room.8) luvun alussa kirjoitetaan: ”Niin ei siis ole mitään kadotustuomiota 
niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat…” Kadotustuomion pelko saa väistyä 
meidän sielustamme uskon kautta Jeesukseen Kristukseen.

Tuossa (Joh.16) luvussa sana jatkoi vielä, että kun Pyhä Henki tulee, niin hän 
näyttää myöskin tuomion. Toisin sanoen. Pyhä Henki  evankeliumin sanan 
kautta näyttää senkin, että sielunvihollisella ei ole mitään valtaa meihin, sillä 
Jeesus on Golgatan työn ja ylösnousemisensa kautta tuominnut saatanan omaan 
mahdottomuuteensa. Sanassa sanottiin:”Tuomion, koska tämän maailman 
ruhtinas on tuomittu.”

Epäuskon kylväjä on saanut tuomionsa. Jo Raamatun alkulehdiltä saamme 
lukea tästä tuomiosta. (1Moos.3:15): ”Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle:  
Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän 
eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko 
elinaikasi.
Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen 
siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä  
kantapäähän.”



Golgatalla tämä käärmeen, eli vihollisen pää murskattiin. Siellä vihollinen 
pisti naulojen kautta Jeesuksen kantapäähän. Samalla ne olivat sovituksen 
naulat, joilla meidänkin synnit naulittiin ristille. 

Uskothan sinä, hyvä ystävä, tähän. Sinä saat olla Jeesuksen uhrityön kautta 
todellakin vapaa kaikista synneistäsi ja omista pelastumisyrityksistäsi. Usko 
koko elämäsi Jeesuksen Kristuksen hoitoon. Jeesus sanoo vielä: ”Poikani  
tyttäreni, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi.”

Tämä puhe on pidetty Laviassa 26.1.2005
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