
Jeesus maailman valo

Elämme nyt vuoden pimeintä aikaa. Päivä on melkein lyhimmillään. Jonkun 
minuutin se lienee jo pidentynyt. Mutta joka tapauksessa, yö on nyt vielä 
pidempi kuin päivä. Valoa kohti olemme kuitenkin menossa vuoden kiertokulun 
mukaan.

Usein näin kaamoksen aikaan ihmiset etsiytyvät monenlaisten keinovalojen 
maailmaan. Ehkä hyväkin. Harvoin kuitenkin keinovalot tuovat iloa kovinkaan 
paljon sisäiseen maailmaamme. Ehkä hivenen voivat lievittää pimeän tuomaa 
masennusta, mutta siinä kaikki.

Ja kun tätä R-tunnin aihetta mietiskelin ja rukoilin aiheen löytymiseksi, niin 
”Jeesus maailman valo” nousi eteeni sellaiseksi aiheeksi, josta ajattelin nyt 
puhua. Jeesus maailman valohan on loppiaisen aihe, ainakin meillä Suomessa, 
miten lie täällä?

Jeesus valoa me totisesti tarvitsemme. Hän tuo tullessaan valon meidän 
sielumme sisimpään, myöskin näin pimeänä vuodenaikana, samoin kuin silloin, 
kun auringon valo loistaa ympärillämme. Sanotaanhan mm. Psalmissa (36:10): 
”Sinun valkeudessasi me näemme valkeuden.”

Ja Psalmissa (119:105): ”Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus  
minun tielläni.” Näissä Raamatun kohdissa kerrottiin Herran ja Hänen sanansa 
tuomasta valosta. Ja tässä samassa Psalmissa (119: 130) kerrotaan vielä: ” Kun 
sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle  
ymmärrystä.”

Me syntiin langenneet ihmiset olemme itsessämme niin pimeitä ja 
yksinkertaisia, ettei se Jumalan valo tahdo loistaa meille. Mutta kun Pyhä Henki 
tekee Jumalan sanan eläväksi, ja  avaa sen, niin silloin sieluumme loistaa 
taivaallinen valo. Se on sitä Jeesus valoa, se on sitä Kristus valoa, jota me niin 
kipeästi tarvitsemme.

Sanoihan itse Jeesus kerran opetuslapsilleen (Joh.8:12): ”Minä olen maailman 
valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva 
elämän valkeus."

Ja Luukkaan evankeliumissa, luvussa (2), jakeissa
(29-32) vanha ja hurskas Simeon julistaa Herran temppelissä nähdessään Jeesus-
lapsen: ”Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan; 
sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, 
jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, 
valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille."



Hurskas Simeon sai rauhan sielulleen, kun näki Jeesus –lapsen ja uskoi hänet 
Jumalan lähettämäksi Messiaaksi. Näin tapahtuu meillekin ja monille on 
tapahtunutkin.

Kun Pyhä Henki avaa meille pelastuksen Jeesuksessa, niin sydän saa rauhan ja 
levon. Se näkyy myöskin muille. Se näkyy jopa valkeuden hyvinä tekoina, kuten 
Jeesus julistaa vuorisaarnassaan (Matt.5:14-16): 
”Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla  
kätkössä; 
15. eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se  
loistaa kaikille huoneessa oleville. 
16. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän 
hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.”

”Te olette maailma valkeus”, julistaa Jeesus. Kuinka tämä on mahdollista 
kysymme? Eikö Jeesus olekaan maailman valo? On kyllä, niin kuin olemme 
lukeneet Raamatusta. Mutta myös Hänen omansa ovat maailman valkeus, sanoo 
itse Herramme. Onko tässä jotain ristiriitaa, kysymme? Ja vastaus on, ei ole.

Tuo (15) jae tuossa lukemassamme kohdassa kertoo meille siitä.
Siinähän sanottiin: ”eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan 
lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville.”
Meitä kristittyjä verrataan lamppuun, joka on sytytetty. Sana on Pyhän Hengen 
kautta sytyttänyt meissä uskon valon ja tämä loistaa kaikille huoneessa oleville.

Vaatimusten kautta se ei loista, mutta jos Jeesus saa hallita meitä Pyhässä 
Hengessä, niin silloin se näkyy myöskin ulkopuolella oleville. ”Se loistaa 
kaikille huoneessa oleville”, sanottiin sanassa. Se loistaa tai ainakin näkyy 
kaikille läsnä oleville kanssamatkaajille.

Ja kun ihmiset näkevät meissä tämän uskon valon, niin se saa heidät kaipaamaan 
tätä samaa valoa, samaa rauhaa, joka sinussa ja minussa on. Näin tapahtui kerran 
minunkin kohdalla. 

Luin sveitsiläisen tohtori Tournierin kirjaa. Sen kautta Pyhä Henki alkoi vetää 
minua puoleensa. Lukemani sana vaikutti sielussani niin, että aloin nähdä, että 
olen väärällä tiellä. Jumalan rakkauden työ ja valo tohtori Tournierin 
persoonassa sanan välityksellä, sai minut kaipaamaan sitä samaa.

Se sai minun sielussani aikaan rukouksen: ”Herra ohjaa minut oikealle tielle.”

Eikä siitä mennyt kovinkaan kauan, kun Jumala johdatti minut kirkkoon ja siellä 
ehtoollispöytään ja sen jälkeen vielä syntieni tunnustamiseen, sille ihmiselle, 
jota kohtaan olin rikkonut.



Seurauksena oli se, että seuraavana aamuna rukoillessani ja katua kävellessäni 
työpaikalle, koin kuinka syntini pyyhittiin pois. Tuli sellainen olo, että jos olisi 
siivet, niin lähtisin lentoon. Kiitos ja ylistys valtasi mieleni ja sydämeni.

Työpaikalle mentyäni, työtoveri katsoi minuun ja sanoi: ”Sinä olet tainnut saada 
lottovoiton, kun olet niin onnellisen näköinen.”  Sanoin, että onhan niitä 
muitakin voittoja. En vielä silloin rohjennut kertoa, mitä oli tapahtunut. Mutta ei 
mennyt kauaakaan, kun kerroin uskoontulostani kaikille työtovereilleni.
Siitä on jo kulunut yli 36 vuotta, mutta silti koen olevani keskenkasvuinen. 

Pidemmälle en ole edistynyt. Aina, joka päivä tunnen tarvitsevani Jeesusta.
Se lienee myös Herran tahto. Jos tulisin omillani toimeen, niin silloin kulkisin 
Herramme ohi. Joka tapauksessa Sana tuli rakkaaksi. Oikein halaamalla halasin 
Jumalan sanaa…Nousi halu hakeutua raamattukurssille, jossa sain työkseni 
perehtyä Jumalan sanaan…

Itsessämme meissä ei olekaan valoa, joka tarttuisi toiseen. Valoa tarvitsemme 
itsemme ulkopuolelta. Kun Jumalan sana saa runsaasti asua meissä, niin se Sana 
Pyhässä Hengessä valaisee mielemme ja saa aikaan kiitosmieltä ja iloa 
elämässämme.

Näin myöskin apostoli Paavali kehottaa Kolossan kristityitä, mutta myöskin 
meitä, tämän ajan opetuslapsia (Kol.3:16): 
”Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen 
toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä  
lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.”

Kun Jumalan sana saa runsaasti asua meissä, niin silloin me saamme sitä 
Sanan opetusta valoksi elämäämme. Saamme jakaa sitä sitten eteenpäin. 
Voimme opettaa ja neuvoa toinen toistamme. Tässä on ihannekuva pienpiiristä. 

Pienpiireissä, Raamattu-ja rukouspiireissä tällainen jakaminen parhaiden 
tapahtuu. 
Toinen hyvä tapa on tietysti kahdenkeskiset keskustelut vaikkapa toistemme 
kodeissa. Sana, mitä olemme oppineet, on tarkoitettu jaettavaksi eteenpäin. 

Miksi? Eikö juuri siksi, että me kaikki saisimme uskossamme vahvistua ja 
lujittua, ettei saatana saisi syöttää meille epäuskoa Vapahtajaamme kohtaan.
Ja kun me Sanassa  ja sitä kautta uskossamme vahvistumme, niin se näkyy myös 
ulospäin ilona ja riemuna, hyvinä Hengen hedelminä, joista myöskin Gal.kirje 
meille puhuu.

Tällaisia valotuikkuja meidän tulisi olla. Näin myöskin apostoli Paavali 
opettaa meitä Filippiläiskirjeessään. Hän kirjoittaa (2:15-16): 



”että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset  
kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin  
tähdet maailmassa, 
tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen  
päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt.”

Valo ei lähdekään meistä itsestämme, vaan se lähtee Jeesuksesta ja Jumalan 
sanasta, kuten olemme jo edellä kertoneet. 
Se lähtee myöskin siitä, että valvomme uskossamme ettei mikään katkeruuden 
juuri eikä muukaan synti pääse pesiytymään sieluumme. 

Niinhän apostoli opasti meitä, että olisimme moitteettomat ja puhtaat Jumalan 
lapset kieron ja nurjan maailman keskellä. Tämän moitteettomuuden ja 
puhtauden saa Jeesus Kristus meissä aikaan Pyhän Henkensä ja veriarmonsa 
kosketuksen kautta.

Puhdistetun sydämen kautta sitten Pyhä Henki vaikuttaa sen, että me 
valaisemme Kristus elämää. Pyhä Henki antaa meille myös sen rohkeuden, niin 
että olemme valmiit pitämään tarjolla elämän sanaa.

Lopulta se valo onkin sitten siinä elämän sanassa, jota me julistamme.
On suurenmoinen asia se, että tätä sanaa meidän ei tarvitse julistaa omassa 
varassamme. Ei, vaan olemme saaneet Pyhän Hengen voimaksemme niin kuin 
Apostolien tekojen (1:8):ssa meille kerrotaan. Siinä kirjoitetaan: 
” vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan 
minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina 
maan ääriin saakka." Pyhä Henki tekee meistä Kristuksen todistajia, valon 
tuojia kaikkeen maailmaan.

Jo aikoinaan, yli 700 vuotta ennen Kristusta profeetta Jesaja kirjoitti luvussa 
(52:7): ”Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka 
julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo 
Siionille: "Sinun Jumalasi on kuningas!"

Kun Pyhä Henki saa vallata meidät, niin evankeliumin eli ilosanoman 
julistaminen ei ole raskasta, vaikka joskus me joudummekin rukouksessa 
taistelemaan, ettei lihamme pääsisi voitolle ja tekemään esteitä julistustyölle.

Jesaja sanoi ilosanoman julistamista suloiseksi. Jalat on silloin keveät, kun 
Herran Henki valtaa meidät. Tämän me uskovat olemme varmaankin kaikki 
kokeneet.

Ylistys nousee sielustamme Herramme puoleen. Kerron erään tarinan, joka on 
kuulemma tosi. Uskonveljet olivat olleet kerran saunomassa. Saunomisen aikana 
oli Pyhä Henki yllättänyt porukan oikein iloöljyllä ja se kuului ulos asti.



Silloin sen paikan vahtimestari oli vetäissyt oven auki ja sanonut: ”Pullo pois.”
Hän ilmeisesti ajatteli ettei muutoin voi niin iloita kuin humalassa. Pyhä Henki 
onkin ilon Henki se on myöskin vapauden Henki, josta Raamattu puhuu. 

Muun muassa Galatalaiskirjeen 5.luvun alussa sanotaan: ”Vapauteen Kristus  
vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne  
orjuuden ikeeseen.” 

Tämän Pyhän Hengen Jeesus myöskin lähetti meille taivaasta, kun Hän meni 
sinne. Hän ei siis jättänyt meitä orvoiksi taistelemaan omassa varassamme.

Muun muassa (Joh.16:7) on sanat: ”Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille  
on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule  
teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.”

Nyt kun Jeesus on ruumiillisesti pois tästä maailmasta, niin nyt Pyhä Henki 
toimii täällä. Hän voi olla saman aikaisesti eri puolella maailmaa läsnä.

Ajatelkaamme, kuinka valtava asia se on, kun Jeesus on Pyhässä Hengessä läsnä 
joka puolella maailmaa saman aikaisesti. Tätä ei meidän pimeä ja syntinen 
ymmärryksemme tahdo käsittää. 

Hän Jeesus toimii nyt täällä Ruotsissa, mutta myöskin meillä siellä Suomessa, 
että Afrikassa, Aasiassa, Amerikassa jne. joka puolella maailmaa yhtä aikaa.
Tämä on valtavaakin suurempi asia. Se ei meidän pieneen ymmärrykseemme 
tahdo millään sopia. Mutta näin se vaan on.

Jeesus siis lupasi lähettää Pyhän Henkensä tänne meidän luoksemme. Ja sen 
Hän teki, kuten olemme jo kuulleet. Pyhä Henki laskettiin opetuslasten keskelle 
ensimmäisenä helluntaina. Siitä alkoi uusi seurakunta-aika.

Ja jatkossa tässä Joh. evankeliumissa (16:8-11),Jeesus sanoo:
”Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden 
ja tuomion: 
synnin, koska he eivät usko minuun; 
vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe; 
ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.”

Pyhän Hengen valo Raamatun sanan kautta näyttää meille langenneen tilamme. 
Hän näyttää millaista tekoa me olemme itsessämme. Me olemme syntisiä ja 
syntiin sidottuja. Olemme Aadamin ja Eevan syntiturmeluksen perineet 
luonnollisen syntymämme kautta. 

Kukaan meistä ei ole syntynyt tänne maailmaan synnittömänä, paitsi Jumalan 
Poika Jeesus Kristus. Roomalaiskirjeessä on kirjoitettu (3:10-12):



"Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, 
ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; 
kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään,  
joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.”

Eikö olekin selvää Sanaa? 
-Ei ketään vanhurskasta 

− ei ketään ymmärtäväistä
− ei ketään, joka etsii Jumalaa 
− kaikki ovat poikenneet pois 
− kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet 
− ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään

Tällaisen kuvan Jumalan sana tekee meistä langenneista ihmisistä. Itsessämme 
olemme todellakin syntiin sidottuja ja avuttomia tekemään elämässämme 
Jumalan tahtoa. Tämän Pyhä Henki tahtoo näyttää meille. Näin meidän oman 
ponnistuksemme tie nousee täysin pystyyn.

Joku saattaa ajatella, että kyllähän minä voin tehdä paljonkin hyvää ja olen 
tehnytkin. Näin varmaan onkin. Monesti näyttää siltä, että epäuskoiset ihmiset 
näyttävät olevan paljon jalompia arjen keskellä, kuin me kristityt, jotka 
sanomme olevamme uskossa.

Mutta pelastusta emme kukaan kykene ansaitsemaan omilla teoillamme. 
Sen me saamme osaksemme Jumalan avun ja armon kautta, emme omien 
tekojemme kautta.

Pyhä Henki siis näyttää meille todellakin ensimmäiseksi Sanan kautta synnin, 
mutta toiseksi, Hän näyttää meille vanhurskauden, joka on Kristuksessa 
Jeesuksessa.
Pelastukseen tarvitaan syntivalo, se että olemme täysin avuttomia pelastamaan 
itsemme, mutta myöskin armon valo. 

Armovaloon kuuluu se, että me ymmärrämme, että Kristus on tehnyt pelastusta 
ajatellen, kaiken puolestamme. Siihen emme voi mitään omaamme lisätä, sillä 
Hän on kantanut syntimme viimeistä piirtoa myöden Golgatan keskimmäisellä 
ristillä. 

Tarvitaan siis molemmat valot,  kuten aikoinaan Urho Muroma julisti ja opetti.
Ellemme näe syntisyyttämme ja syntejämme, niin ei meille kelpaa Jumalan 
armokaan, jonka Jeesus Kristus on puolestamme hankkinut. Näin Pyhä Henki 
näyttää meille synnin ja vanhurskauden, jonka saamme osaksemme lahjana 
uskon kautta Jeesuksessa Kristuksessa.

Kolmanneksi. Pyhä Henki näyttää meille myöskin tuomion.



Sen tuomion, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Hän on saanut 
kuoliniskun Jeesuksen Golgatan työn kautta. Jeesus on polkenut rikki saatanan 
eli käärmeen pään, kuten syntiinlankeemuskertomuksessa sanotaan:
”se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."

Hän on tuomittu ja murskattu, mutta silti se tekee täällä paljon tuhoa ihmisten 
elämässä ja maailmassa. Miksi näin, kysymme? Eikö juuri siksi, että ihmiset 
eivät ole suostuneet syntisiksi ja ottamaan pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa 
vastaan. Uskoviakin se kiusaa hyvin monella tavalla ja useinkin myös saa 
lankeamaan syntiin. 

Mutta meidän ei tulisi koskaan jäädä makaamaan synnin lätäkköön, vaan 
uudelleen ja uudelleen tulisi rientää uskossa ristin juureen, tunnustaen 
lankeemuksemme, ja pyytää niitä anteeksi. 
Sillä Jeesus on voittanut synnin ja saatanan.

Me tarvitsemme yhä uudelleen armoa armon päälle, sillä olemme 
uskovinakin vielä vajavaisia. Synnin olemus on joka päivä naulittava ristiin 
uskon kautta. 

Jeesus maailma valo kutsuu tänäänkin kaikkia kiusatuita ja raskautettuja sieluja 
luokseen. Hän kutsuu (Matt.11:28-30) jakeitten mukaan: ” Tulkaa minun tyköni,  
kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. 
Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja  
nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. 
Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

Kiittäkäämme ja rukoilkaamme…
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