
 
Lääke kaikkiin haavoihin 
 
Veisasimme tuossa virressä: "Vain sinä tunnet minut Vapahtaja, ja tiedät 
lääkkeen kaikkiin haavoihin." 
Vuoden 1800 loppupuolella elänyt Hansen on osunut oikeaan virressään, kun 
hän tuo heti tämän virren alussa kaksi hyvin keskeistä asiaa esille. 
 
Erilaisia haavoja 
Virrren alku antaa heti ymmärtää, että meillä ihmisillä on erilaisia haavoja, jotka 
tarvitsevat hoitoa. 
Tässä hän puhuu niistä haavoista, jotka on synti saanut meissä aikaan. Synnin 
haavoista on kysymys.  
 
Yleinen lääketiede tuo avun meidän fyysisiin, ulkoisiin haavoihin.  
Ja psykiatrian avulla yritämme hoitaa mielen alueen haavoja.  
 
Mutta synnin haavoihin ei mikään lääketiede tuo todellista ja lopullista apua. 
Niitäkin haavoja yrittää yhteiskuntamme hoitaa lääkkeiden ja ja psykiatrian 
avulla, mutta pahasti epäonnistuen.  
Tosin näidenkin kautta voidaan saada lievitystä tuskaan, mutta lopullista apua ja 
pelastusta ne eivät saa aikaan. 
 
Synnin haavat hoitaa meidän Vapahtajamme Jeesus Kristus.  
Eikä ainoastaan hoida, vaan hän pelastaa meidät kuolemasta elämään. 
Kadotuksesta taivaan iloon ja rauhaan.  
 
Näinhän meille jo pienoisevankeliumi Joh.3:16 kertoo. 
Siellä kirjoitetaan: "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi 
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä 
olisi iankaikkinen elämä." 
 
Uuden käännöksen mukaan, "jottei yksikään, joka häneen uskoo,  joutuisi 
kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän." 
 
Ilmestyskirja puhuu vielä rajummin tuosta hukkumisesta ja kadotuksesta.  
Siellä, sen 20.luvun viimeisessä jakeessa  kirjoitettaan viimeisestä tuomiosta, 
että "joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen." 
 
Hyvä kirkkovieras ja radion kuuntelija. Oletko sinä varmistanut kohdallasi sen, 
että nimesi kerran löytyy elämän kirjasta kun käydään viimeiselle tuomiolle 
Herramme edessä. 
 
Miten minä sen varmistan ehkä joku kysyy mielessään?  
Tämän kysymyksen äärelle apostoli Paavalikin johdatti korinttolaiset ja nyt myös 



meidät, kun hän kirjoittaa 2 kirjeensä 13 luvussa sen 5 jakeessa:  
"Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne 
itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta." 
 
Usko Jeesukseen Kristukseen ratkaisee iankaikkisen elämän Jumalan luona. 
Jos elämme elämämme epäuskoisella sydämellä synnissä , niin silloin me emme 
pääse perille taivaan ihanuuteen. 
Sinne päästään vain uskon kautta Jeesuksen täytettyyn työhön Golgatan ristillä. 
 
Joku saattaa ajatella ja sanoakin, että eikö se pappien suorittama kaste sitten 
yksin pelastakaan? Tähän täytyy sanoa, että valitettavasti, se ei yksin riitä. 
(Lapselle kyllä riittää, mutta kasteen armosta luopuneelle ei.) 
 
Tarvitaan usko kasteen Kristukseen, jotta voisin päästä perille. 
Sanoohan Jeesuskin Mark.evankeliumin 16 luvussa jakeessa 16: "Joka uskoo ja 
kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.”  Eikö 
olekin selvä sana.  
 
Tarvitaan siis kaste ja usko  pelastukseen.Kaste yksin ei riitä.  
Vaikka olis kastettu, mutta sydämessä vallitsee epäusko, niin kastettu ihminen 
epäuskonsa tähden joutuu kadotukseen.  
Niinhän Jeesus asian ilmaisi. 
"Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen", oli Jeesuksen opetus. 
 
Tämä oli myöskin apostoli Paavalin opetus. 
Luemme Kol.kirjeen 2 luvusta jakeen 12. Siellä sanotaan näin:  
"ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, 
 jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta,  
jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista."  
 
Kaste on siis Kristuksen kuolemaan kastamista. 
Siksi tarvitaan myöskin kastetulle Raamatun opetusta, jotta usko kasteen 
Kristukseen syntyisi sydämeen.  
Ja näin Kristus saisi nousta kasteen haudasta elämään ihmisen sydämessä 
Pyhän Hengen kautta. 
 
Elääkö Kristus sydämessäsi?  
Tätähän apostoli Paavalikin peräsi korinttolaisilta, kun hän kirjoitti: "Vai ettekö 
tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä?" 
 
Tämä sama apostoli kirjoittaa myös Galatian seurakunnalle omasta 
kokemuksestaan:  
"Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle.  
Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu,  
20. ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän 
lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua 



ja antanut itsensä minun edestäni."  
 
Hän siis todistaa, että laki on tappanut hänet. Laki ei antanut hänelle elämää, 
vaan se toi kuoleman. Se herätti hänessä kaikkinaisia synnin himoja ja hän kuoli. 
Ja me ymmärrämme, että kuollut ei voi itseään millään tavalla pelastaa. Hän 
tarvitsee toisen, joka voi hänet nostaa kuoleman syvyydestä elämään.  
Ja tämä toinen oli Jeesus, joka oli Paavalinkin kaikki synnit sovittanut.  
 
Uskon kautta Golgatan sovitustyöhön Paavalikin sai nousta Kristuksessa uuteen 
elämään.  
Nyt oli hyvä kirjoittaa, "ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa." 
 
Näin Jeesus Kristus Vapahtaja tuli Paavalillekin lääkkeeksi synnin haavoihin. Ja 
näin hän on tullut vuosituhansien aikana miljoonille ihmisille eri puolella 
maailmaa, meillekin, jotka uskomme. 
 
Mutta meille käy herkästi, että yhä uudelleen ja uudelleen me saamme 
tunnustaa, että synti on voittanut meidät.  
Saamme silloin sanoa kuten virren tekijäkin:  
"Jos luoksesi en pääse voittajana, saan tappioni tuoda kuitenkin." 
 
On ihana asia se, että tappiotkin saamme uudelleen ja uudelleen tuoda 
Vapahtajamme verihaavoihin.  
Sanoohan Jeesus: "Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos."   
 
Jeesuksen Golgatan verilähde on aina auki. 
Se oli kerran auki ristin ryövärillekin, jota ei edes keretty kastaa, ja joka pyysi: " 
Jeesus, muista minua kun tulet valtakuntaasi."  
Tähän Jeesus vastasi: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun 
oleman minun kanssani paratiisissa."  
 
Se on auki tänäänkin. 
Tänäänkin Jeesus sanoo kaikille syntinsä tunteville ja katuville, sinulle ja minulle: 
"Poikani (tyttäreni) ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle 
anteeksi." 
 
Rukoilemme: Kiitos Jeesus sanastasi! Kiitos että sinä kannoit kaikki meidän 
syntimme ruumiissasi ristin puulle. Kiitos, että sinun haavasi parantavat sisäiset 
haavamme tänäänkin ja tuovat eheyden sieluumme. 
Anna nytkin kaikki syntimme anteeksi veresi tähden ja täytä sydämemme Pyhällä  
Hengelläsi, niin että voisimme vaeltaa ehyemmin sinun viitoittamaa polkua.  
Tee meistä rohkeita sinun todistajiasi. Tätä me pyydämme ja rukoilemme sinun 
nimesi kiitokseksi ja kunniaksi, Jeesus. Aamen. 
 
 
Tämä puhe on pidetty Kajaanin kirkossa su 17.08.2008. 


