
Kyllä elämälle
Jumalan armoa ja rauhaa teille hyvät ystävät! Tänään ajattelin puhua tämän 
tilaisuuden aiheesta eli: ”Kyllä elämälle.” Otan tähän aiheeseen liittyen joitakin 
Raamatun henkilöitä, jotka olivat sanoneet kyllä elämälle eli kyllä Jumalalle ja 
Jumalan tahdolle.

Ensimmäiseksi otan esille Nooan.  Hänestä sanotaan (1Moos.6:9): ”Nooa oli  
aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä.” 

Nooa oli aikoinaan sanonut kyllä elämälle eli kyllä Jumalan tahdolle. Hän oli 
aikalaistensa joukossa hurskas ja nuhteeton mies, sanottiin. Hän vaelsi myöskin 
Jumalan yhteydessä.

Samaan aikaan maa turmeltui ja oli täynnä väkivaltaa. Huomaamme kuinka 
syntiinlankeemus alkoi jo ensimmäisten ihmisten aikana kylvää synnin hedelmää. 
Turmelus ja väkivalta levisi hyvin nopeasti, kun oltiin irti Jumalasta ja Hänen 
tahdostaan.

Onneksi oli yksi ihminen, Nooa, sanonut kyllä Jumalalle ja Hänen tahdolleen. Siksi 
Jumala uskoi hänelle suuren tehtävän. Hän rakensi arkin Jumalan käskystä, jonka 
turvin hän perheineen pelastui, kun tuli vedenpaisumus maan päälle. Sekin Jumalan 
käskystä. Synti sai tuomionsa. Ainoastaan Nooa ja hänen sukunsa pelastui.

Nooa oli kuuliainen Jumalalle. Jakeessa (22) tässä samassa (1Moos.6) luvussa 
sanotaan: ”Ja Nooa teki näin; aivan niinkuin Jumala hänen käski tehdä, niin hän 
teki.” Huomaamme, että kuuliaisuus tuotti siunauksen...

Toiseksi otan uskon isämme Aabrahamin. Aabraham (siinä vaiheessa vielä Abram) 
oli myöskin kuuliainen Jumalan äänelle. Kun Jumala sanoi: ”Lähde maastasi,  
suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. 

2) Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi  
suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi.

3) Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua 
kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." 

4) Niin Abram lähti, niinkuin Herra oli hänelle puhunut.” 

Kun Jumala sanoi, että lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, 
minkä  minä sinulle osoitan, niin hän lähti. Hän joutui Jumalan kutsun edessä 
jättämään tutun ja turvallisen elinympäristön, sukunsa ja isänsä kodin. Ei ollut 
mikään helppo ratkaisu. Se vaati Abramiltakin varmaan paljon kypsyttelyä, 
pohtimista ja rukousta ennen kuin hän oli valmis lähtemään. 

Näihin kipuihin myös tänä päivänä joutuu moni lähetystyöhön aikova, kun hän on 



Jumalan kutsun edessä kyselemässä Jumalan tahtoa kohdallaan. Tyhjän päälle 
lähettijääkään ei lähetetä. Herrahan lupaa mm. Matteuksen lähetyskäskyssä, että Hän 
on joka päivä lähettämänsä henkilön kanssa, maailman (eli elämän) loppuun asti.

Tyhjän päälle ei Abramiakaan lähetetty. Herra lupasi tällä uudella tiellä siunata 
Abramia suurella kansalla. Hän lupasi tehdä myös hänen nimen suureksi.
Abram lähetettiin siunaukseksi. Hänessä  Herra lupasi siunata kaikki sukukunnat 
maan päällä. Siinä on jo lupaus Jumalan siunauksesta, joka tulee kaikkien osaksi 
Jeesuksessa Kristuksessa.

Hänet lähetettiin siunaukseksi. Se oli suuri tehtävä. Kerran opettaja oli kysellyt 
oppilailta, että miksi he haluaisivat tulla isona? Oppilailta oli tullut monia hyviä 
vaihtoehtoja. Ammattikirjo oli hyvin laaja.

Yksi oppilas mietti pitkään, eikä heti osannut vastata, miksi hän halusi tulla. Niin 
opettaja kysyi , että miksi sinä, (olkoonpa vaikka Juuso), haluaisit tulla isona? Hetken 
päästä hän oli sanonut: ”Minä haluan tulla siunaukseksi.” Se oli hieno ja paras 
vastaus...

Kun Herra on pelastanut meidät, niin meidätkin lähetetään siunaukseksi tähän 
maailmaan. Meidät lähetetään siunaamaan kanssamatkustajia. Sanotaanhan 
sanassakin: ”Siunatkaa, että siunauksen perisitte.”

Meidät lähetetään siunaukseksi lähelle ja kauas julistamaan evankeliumia  sekä 
palvelemaan niillä lahjoilla, jotka olemme saaneet Herraltamme, rikkaalta antajalta...

Kolmanneksi muutama sana Mooseksesta. Hänhän oli voimakas kansanjohtaja, 
joka johdatti Israelin kansaa läpi Siinain erämaan. Tehtävä ei ollut helppo, sillä kansa 
napisi jatkuvasti. Eikä Mooses mielellään tähän tehtävään olisi ryhtynytkään. Mutta 
pitkällisen Jumalan suostuttelun ja erämaavaelluksensa kypsyttämänä hän oli valmis 
sanomaan Herralle, kyllä. Herra lupasi vielä Aaronin hänelle tueksi.

Hebrealaiskirjeessä sanotaan hänestä (11:24-27): ”Uskon kautta kieltäytyi Mooses  
suureksi tultuaan kantamasta faraon tyttären pojan nimeä. 

25.Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin  
saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa,

26.katsoen "Kristuksen pilkan" suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet;  
sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. 

27.Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa; sillä koska hän 
ikäänkuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti.”

Ihmeitä usko saa aikaan. Ensiksi hän kieltäytyi olemasta faaraon tyttären poika. 
Faaraon tytärhän oli hänen kasvattiäiti. Ei siis oikea biologinen äiti. Hän halusi siis 



itsenäistyä oikealla tavalla. Ilmeisesti hän etsi juuriaan. 

Oikean kodin, jossa hän lopulta viihtyi, oli Jumalan kansa. Hän halusi yhdessä 
Jumalan kansan kanssa kärsiä vaivaa ja kantaa vastuuta. Hän varmaankin koki niin, 
että kun hän on Jumalan kansan yhteydessä, niin hän varjeltuu monilta synneiltä...

Kristuksen pilkan hän koki suuremmaksi rikkaudeksi, kuin Egyptin aarteet. Mistä 
syystä? Näin voimme kysyä. Eikö juuri siitä syystä, että hän oli sen tehtävän saanut 
Herralta. Ja myös siitä syystä, että Jumalan kansan keskellä yhdessä kohotettiin katse 
yhä uudelleen ja uudelleen palkintoa kohden, eli taivasta kohden. Herran siunaukset 
olivat paljon enemmän kuin Egyptin aarteet. 

Hyvät ystävät. Eikö se ole näin meidänkin kohdallamme? Maailman aarteet eivät 
meidänkään sieluamme tyydytä. Herran siunaus tuo paljon enemmän sisäistä iloa, 
rauhaa, lepoa, toivoa ja lopulta iankaikkisen elämän Jumalan luona taivaassa.

Ja samalla tavalla kuin Mooses, mekin saamme uutta voimaa, rohkeutta ja iloa arjen 
kilvoitukseen siitä, että nostamme katseemme palkintoa kohden. Kyllä elämälle 
merkitsee samaa, kuin kyllä Jumalalle, kyllä Jeesukselle, kyllä syntien 
anteeksiantamiselle ja kyllä taivaalle...

Tämähän oli apostoli Paavalinkin asenne elämään. Hän oli Damaskon tien 
kokemuksen seurauksena sanonut kyllä Jeesukselle ja kyllä Jumalan valtakunnan 
työlle Herran kutsun edessä. Kyllä elämälle Paavalin kohdalla on luettava sekin, kun 
hän kirjoittaa Filippiläiskirjeessään: ”elämä on minulle Kristus, ja kuolema on 
voitto.”...

Myös se, kun hän kirjoittaa vähän myöhemmin tässä samassa kirjeessä (3:7-9): 
” Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi.  
8. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen,  
minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt  
kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen 

9. ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta,  
sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen  
vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella;”

Entisen elämän tappioksi lukeminen on samaa, kuin sanoa kyllä elämälle ja kyllä 
Jeesukselle. Jeesus oli tuonut apostolin elämään niin  paljoa suuremman siunauksen, 
että kaiken entisen sai unohtaa ja lukea tappioksi Jeesuksen rinnalla. Se oli roskan 
arvoista. Paavali janosi olla vanhurskautettu Jeesuksessa Kristuksessa. Se lain kautta 
tullut vanhurskaus oli roskaa Jeesuksen vanhurskauden rinnalla. Se oli vain kuoleman 
haju kuolemaksi...

Apostoli sanoi myös kyllä taivaan todellisuudelle. Hän kirjoittaa (3:12-14): ”Ei 



niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä 
riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on 
voittanut minut. 

13.Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen 
sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin,

14.minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut  
taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.” 

Miten on meidän kohdallamme? Olemmeko me sanoneet kyllä Jeesuksen tuomalle 
vanhurskaudelle ja hylänneet sen vanhurskauden, joka lain kautta tulee? Vai vieläkö 
me yritämme rakentaa sitä vanhurskautta, josta laki puhuu? Jos näin on , niin elämä 
on raskasta raadantaa. Siitä puuttuu ilo, rauha ja lepo sekä taivaan todellisuus.

Mekin saamme Jeesuksen tähden hyljätä ja unohtaa kaiken sen, mikä on takana ja 
kurottautua Jeesuksessa kohti tulevaa voittopalkintoa. Jumala on Jeesuksessa 
kutsunut meidät katselemaan taivaan ihanuutta ja Hänessä myöskin lunastettua 
maailmaa...

Tämä puhe on pidetty Kyllä elämälle tilaisuudessa Sastamalassa su 03.04.2011.


