
”Taivaan kansalaisena maailmassa.” 
 
Lähden tätä puhettani rakentamaan  2Kor.5:17-21 jakeitten pohjalta. Siinä apostoli Paavali 
kirjoittaa: ”17. Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, 
on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. 
18. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen 
kautta ja antanut meille sovituksen viran. 
19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille 
heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. 
20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän 
kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan 
kanssa. 
21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä 
tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.” 
 
Apostoli kirjoittaa, että ”jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se mikä on 
vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.” 
Syvällisiä sanoja, eikö vain? 
 
Eikö juuri taivaan kansalaisen kuuluisi olla tällaisen eli  uuden luomuksen? 
Toisin sanoen se, mikä on vanhaa olisi kadonnut kristityn elämässä. 
 
Mutta valitettavasti, kun me katselemme itseämme ja myöskin toisiamme, niin kyllä se 
vanha ihminen taitaa elää hyvinkin voimakkaasti. Vallankin siellä, missä ei olla uskossa 
Jeesukseen Kristukseen. 
 
Uskovan ihmisen kohdalla sen vanhan tulisi saada jatkuvasti kuoloniskuja, jotta se ei 
pääsisi valtaan. Meidän tulisi elää Armon kantamina. Meidän tulisi syödä jatkuvasti 
eläväksi tekevää Jumalan sanaa. Eino J. Honkanen aikoinaan opetti, että se puoli meissä 
elää voimakkaammin, mitä sinä ruokit enemmän.... 
 
Sen uuden ihmisen meissä tulisi saada riittävästi Jumalan sanan väärentämätöntä 
Jumalan sanaa, jotta Kristus meissä saisi  hallita ja vallista. 
 
Valitettavasti se vanha tupaa tulemaan esille. 
Näin oli myös Korintton seurakunnassa. 
Vaikka seurakunnassa oli kaikki mahdolliset armolahjat, niin silti, he olivat lihallisia. 
 
Se uusi luomus ei ollut saanut täyttä jalansijaa heidän elämässään. Siellä oli juoppoutta, 
huoruutta, riitaa, eripuraisuutta jne. Kaiken maailman syntejä. 
Jopa niin räikeätä syntiä, että eräskin piti isänsä vaimoa. Tästä apostoli puhuu 1Kor.5:1. 
Se uusi ihminen, Kristus heissä, ei ollut todellakaan saanut jalansijaa heidän elämässään. 
Sitten apostoli jatkaa tuon kyseisen kohdan 18 jakeessa: ”Mutta kaikki on Jumalasta, joka 
on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran.” 
 
Toisin sanoen. Se että me olemme uskossa Jeesukseen Kristukseen, on todellakin 
Jumalan työtä meissä. Me emme ole sitä itse millään tavalla ansainneet.  Jumala on 
Kristuksessa sovittanut meidät itsensä kanssa. 
 
Ja niin kuin 19 jae sanoo: ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa 
eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.” 
Jumala ei katsonyt hyvällä sitä, kun ihminen lähti tottelemattomuuteen paratiisisa. Söi 



kielletyn puun hedelmää ja näin joutui ajetuksi paratiisin ulkopuolelle. 
 
Mutta tuhansia vuosia ihmiset joutuivat uhraamaan erilaisia eläinuhreja syntiensä edestä. 
Se oli todellakin vaivalloista ja kallista puuhaa. Se kuitenkin pyhitti vain lihan puhtauteen, 
kuten Heprealaiskirje siitä puhuu. 
Niinpä hän sitten rakkaudessaan lähetti oman Poikansa syntejämme sovittamaan. 
Syntimme vaati veriuhria ja siihen ei härkien ja vasikkain veri ollut kyllin puhdasta. 
 
Siihen tarvittiin Pyhä, Viaton ja Virheetön veri. Tällainen veri oli vain neitseestä syntyneellä 
Jumalan Pojalla. Se kelpasi Isälle sinun ja minun synnit sovittamaan. 
 
Ja tähän viitaten Heprealaiskirje sanoo, että ”ilman verenvuodatusta ei tapahtdu 
anteeksiantamista.” 9:22. 
Siksi veren evankeliumi, on se ainut oikea evankeliumi. Siksi sieltä mistä puuttuu veren 
evankeliumin ääni, ei ole täysipainoista evankeliumia. 
Sinisessä laulukirjassa lauletaan: ”Veri kaikkein kurjimman puhdistaa voi. Se veri riittää 
sullekin, se veri riittää mullekin. Se armon ja anteeksiannon toi. 
 
Tätä veren evankeliumin sovitussanomaa meidät on kutsuttu kuuluttamaan. 
Tuossa lukemassani Korinttolaiskirjeen kohdasaa apostoli sanoo, että Jumalan on antanut 
meille sovituksen viran ja sovituksen sanan. Sitä meidän tulee kuuluttaa. 
 
Ja kun me tätä sovituksen evankeliumia kuulutamme, niin Jumala kutsuu yhden jos 
toisenkin uskomaan tämän evankeliumin. Siksi uskomme on todellakin kokonaan Jumalan 
tekoa. 
”Jumala on kutsunut meitä evankeliumin sanalla”, kuten Katkismuskin opettaa. 
 
Edelleen apostoli kirjoitti, jakeessa 20: ”Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja 
Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa 
sovittaa itsenne Jumalan kanssa.” 
Silloin kun me evankeliumia julistamme, niin Jumala kehottaa julistajan kautta, 
että me suostuoisimme sovintoon Jumalan kanssa. 
Antaisimme sovittaa itsemme Jumalan kanssa, kuten sana meitä opastaa. 
 
Tänä iltapäivänä hän kehottaa minun ja Hilkka-vaimoni kautta.  Joskus toisella kerttaa taas 
jonkun toisen kautta. Ja  missä ikinä me itse kukanenkin kerromme Jeesuksen täytetystä 
työstä ihmiselle, siellä Jumala PUHUU MEIDÄN KAUTTAMME. 
 
Ja vielä jae 21 tästä kohdasta: ”Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki 
synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.” 
 
Ja kun me otamme sovituksen sanan vastaan, niin  sen ja Pyhän Hengen kautta Jumala 
tekee meidän synteihimme kuolleen sydämemme eläväski Kristuksessa, 
kuten Room.8:11 siitä meille kertoo: ”Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti 
Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, 
on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.” 
Uskon kautta uudeksi luomuksesksi tulleessa ihmisessä asuu myös Pyhä Henki. Se on se 
sovituksen vastaan ottava Henki. Se tuo myös sieluumme varmuuden siitä, että olen 
Jumalan lapsi. En joudu tuomittavaksi kadotukseen, koska Kristus on sovittanut minun 
kaikki syntini viimeistä piirtoa myöden. 
 
Room.8:1-4 sanotaan: ”Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa 



Jeesuksessa ovat. 
2. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja 
kuoleman laista. 
3. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala 
teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja 
tuomitsemalla synnin lihassa, 
4. että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan 
Hengen.” 
 
”Niin ei nyt ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat”, sanoo 
apostoli. 
Tässä nyt heitän kysymyksen. Olemmeko me yhdistyneet uskon kautta Jeesukseen 
Kristukseen, vai olemmeko me vielä epäuskossa? 
 
Sellainen ihminen joka elää epäuskoisella sydämellä ei ole ottanut vielä asemaa uskon 
kautta Kristukseen. Silloin hän elää kadotustuomion alaisessa tilassa. 
 
Tänään pappi julisti radiojumalanpalveluksessa, että meidät on kastettu taivaan 
kansalaiseksi tähän maailmaan. Se on tietenkin totta,  mutta monen kohdalla tämä 
kasteen armo on jäänyt muistojen historiaan. 
Eletään täysin epäuskoisella sydämellä, eikä haluta tietää Jeesuksesta yhtään mitään. 
Sovituksen evankeliumille on siis paljon tilausta, että mahdollisimman monet loytäisivät 
vankan perustan elämälleen. Eikä ainoastaan monet, vaan jos mahdollista,  niin kaikille 
tämä ihana evankeliumi saisi avautua. 
 
Tämä ihana evankeliumi on siis lahjaa Jumalalta meille syntisille ihmisille. Room.3:23-24 
sanotaan: 
”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla 
24. ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on 
Kristuksessa Jeesuksessa, 
25. jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, 
osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt 
synnit.” 
Siinä se on lyhykäisesti sanottu. Niin sinä kuin minäkin olemme syntisiä. Olemme tehneet 
syntiä sen tähden , että me olemme syntisiä syntymästämme saakka. 
 
Tämän tästä uskovankin kohdalla ne synnin himot ja juuret tuottavat tuskaa ja jopa 
suurtakin kamppailua syntiä vastaan. Jopa se epäuskokin tahtoo kaataa meidät tyystin, 
kun esim. emme saa niitä näkyviä tuloksia rukouksiimme. 
Tulee sellainen mieli, että onko sittenkään tämä Jumalan sana totta. Olenko ihan turhaan 
uskonut? 
Itse olen viime päivinä ollut ehkä kovimmassa uskon kriisissä. Epäusko on tahtonut viedä 
tilan sydämestäni... 
 
Mutta kiitos siitä, että meillä on tämä Jumalan sana, joka nujertaa epäuskon siementä 
sielustamme ja tietysti myöskin esirukous, jota Jesuskin on luvannut antaa omiensa 
puolesta. 
Sanoihan Jeesuskin kerran Pietarille: ”Minä olen rukoileva sinun puolestasi ettei sinun 
uskosi raukeaisi tyhjiin.” Se vaara on kyllä olemassa. 
 
Elämänsä lopussa apostoli Paavalikin todistaa Timoteukselle luovuttaessaan ikäänkuin 
viestikapulan hänelle: ”Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon 



säilyttänyt.” 2Tim.4:7. 
 
Uskon säilyminen loppuun asti on todellakin tärkeää. Me emme pääse perille, jos 
vihollisemme saa viedä meiltä uskon Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitustyöhönsä. 
Siksi tarvitsemme myöskin rukousta toistemme puolesta ettei näin onnettomasti pääsisi 
käymään. 
 
Ja sitten hän jatkaa tuossa seuraavassa jakeessa: ”Tästedes on minulle talletettuna 
vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä 
päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään 
rakastavat.” 
Taivaan kruunu on meitä kaikkia odottamassa, jotka olemme panneet toivomme Häneen, 
joka on meitä niin ihmeellisesti loppuun asti rakastanut. 
 
Puhe Vammalassa/Sastamalassa su 02.05.2010 klo 16 olevassa Kyllä elämälle 
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