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Kristus auttajamme 
 

Aiheen pohjalta herää kysymys, tarvitsemmeko me auttajaa?  
Emmekö me usein kuule sanottavan: Itse olen polkuni valinnut, omat ajatukseni ovat 
minua johtaneet tätä tietä, mitä olen kulkenut. 
En ole kenenkään apua tarvinnut, itse olen leipäni tienannut, olenpa joskus jopa auttanut 
hädänalaisiakin. Minä tiedän, miten minä elämäni rakennan, siihen en tarvitse kenenkään 
neuvoja jne, jne. 

Lukemattomat asiat liikkuvat oman suuren minän keskuksessa. 

Näinhän ajatteli kerran Jeesuksen vertauksen rikas mieskin Luuk.12:16-19:  

” Ja hän puhui heille vertauksen sanoen: "Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin.  

17. Niin hän mietti mielessään ja sanoi: 'Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani 
kokoaisin?' 

18.  Ja hän sanoi: 'Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan 
suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni;  

19. ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti 
lepoa, syö, juo ja iloitse.'  

Tämä, vertauksen rikas mies, oli niin täynnä itseään, ettei siihen Jumalaa ja Kristusta 
tarvittu.  

Hän ei ottanut huomioon sitä, keneltä kaikki maan kasvu ja rikkaus tulevat eikä myöskään 
sitä, että hänen on kerran kuoltava. Ajallinen onni ja ilo kieppuivat vain hänen mielessään. 

Näinhän myös monien kohdalla on tänäänkin. Ajallinen onni ja hyvyys ovat meidän 
sielussamme päällimmäisenä.  

Se on kyllä hyvin tärkeää, mutta Herra Jeesus Kristus haluaisi, että me sen ajallisen 
onnenkin eläisimme Hänen kanssaan. 

Hän on rakastanut meitä niin paljon, että Hän haluaisi antaa meille myös iankaikkisen 
onnen ja autuuden. 

Sanoohan Herramme myös vuorisaarnassaan Matt.6:33:ssa: ”etsikää ensin Jumalan 
valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.” 

Herramme haluaa, että me ensimmäiseksi löydämme Hänen yhteydessään sen 
suurimman onnen ja autuuden.  

Hänestä käsin meillä on sitten hyvä ja turvallinen elää tätä elämää rikkaasti ja 
monipuolisesti, luottaen siihen, että Hän antaa meille kaiken sen ajallisenkin, mitä me 
tarvitsemme. Näinhän meille tuo lukemamme sana vakuutti. 

Monet ajattelevat, että hengelliseen elämään minä haluan Kristuksen apua, mutta kyllä 
minä tätä ajallista elämää porskuttelen omin avuin. 

Jos näin ajattelemme, niin silloin me emme ole ymmärtäneet koko totuutta.  

Herrahan haluaa olla johdattamassa meitä, niin ajallisesti kuin hengellisestikin. 

Apostoli Paavalikin sanoi kerran: ” elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto.” 

 

Ihmisellä saattaa olla vaikeuksia luovuttaa koko elämä Kristuksen hallintavallan alle. 

Me saatamme pelätä sitä, että Hän vie meidät vaikeuksiin elämässämme ja siksi 
jarrutamme sielumme ja elämämme luovuttamista Hänelle. 
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Kuitenkin se on meille paljon onnellisempaa, jos Herramme saa  sielussamme tilaa.  

Se on vapauttava kokemus. Sitä kautta myös uskon varmuus tulee sieluumme. 

 

Paavalikin sanoo Room.8:38-39:ssä:  

”38. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei 
nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, 39. ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi 
meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän 
Herrassamme.” 

Kun elämä on annettu Krisuksen hoitoon, niin mikään ei meitä silloin voi erottaa Hänen 
rakkaudestaan, on Paavalin opetus ja todistus. Ei elämä, ei myöskään kuolema. 

Joku saattaa sanoa, että kyllähän minä uskon Jumalaan, mutta en minä  ymmärrä, mitä 
siinä Jeesusta tarvitaan. 

Varmaan tällaisia ihmisiä on paljon. Jumalaan uskomisen lisäksi me tarvitsemme 
Jeesuksen Kristuksen Herraksemme, Vapahtajaksemme ja Kuninkaaksemme. 

 

Rikkaalle miehelle Jumala vastasi tuon lukemani jakeen jälkeen Luuk 12, jae 20: ”Sinä 
mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä 
sinä olet hankkinut?”  

Tämän vertauksen kautta Herra haluaa herätellä myös meidän sieluamme ajattelemaan 
iankaikkisuuttamme. 

Hän haluaa sanoa meille sen keskeisimmän asian, sen, että meidän siäinen elämämme, 
sielumme ja henkemme, olisi Hänen verellään puhdistettu.  

Ja myöskin sen, että Hän saisi olla meidän auttajamme kaikissa elämämme tilanteissa.  

Hän haluaa painaa sieluumme ja henkeemme sen uskon, että Hän ei jätä meitä, eikä 
hylkää meitä, kun Hänelle elämämme luovutamme. 

 

Fariseuskin minäkeskeisyydessään ja omassa hengellisyydessään oli rikkaan miehen 
kaltainen. Hän luetteli Jumalalle kaikkea sitä, kuinka erinomainen hän on. 

”Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin, Luuk.18:11-12:  

'Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niinkuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, 
huorintekijät, enkä myöskään niinkuin tuo publikaani.  

12. Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.'  

Hyviä asioita, mutta se siinä oli vain vialla, että hän teki niitä ansiomielessä. Sydämen 
suhde ei ollut oikea Jumalan edessä. Hän ajatteli lakia noudattamalla kelpaavansa 
Jumalalle. 

 

Publikaani sen sijaan sanoi pää alas painettuna synnin ja syyllisyyden alla, jae 13:  

'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen.'  

Se oli  Jumalan mielen mukainen rukous. Siksi hän meni pois vanhurskaana, mutta 
fariseus, joka luotti omaan vanhurskauteensa jäi ilman Jumalan, Jeesuksessa 
Kristuksessa, hankkimaa vanhurskautta. 
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Jo VT:ssa anotaan Sanl.28:13: ”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne 
tunnustaa ja hylkää, se saa armon.” Uuden testamentin puolella Jeesus sanoo Matt.9:12: 
"Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. ” 

 

Hyvä ystävä. Jos sinä tunnet itsesi syntiseksi kuten publikaani, niin sinua varten juuri 
Kristus on . 

Kristus auttajamme, on tullut juuri sitä varten, että sinä ja minä, me monenlaisten syntien 
rasittamat saisimme avun ja armon omaksemme. 

 

Kristus-nimihän merkitsee voideltua. Kristus nimessä on varattu voitelu myös meille. 

Sauer kirjoittaa Kristus-nimestä, Ristiinnaulitun riemuvoitto-kirjassaan, että Kristus oli 
saanut kolminkertaisen voitelun Vanhan-liiton virkoihin verrattuna.  

Vanhassa-liitossa profeetta sai oman voitelunsa, samoin ylimmäinen pappi ja kuningas. 

Uudessa liitossa Isä Jumala voiteli Poikansa kolminkertaisesti näihin virkoihin. Hänet 
voideltiin Profeetaksi, Ylimmäiseksi papiksi ja Kuninkaaksi. 

Sauer kirjoittaa, että profeettana Jeesus Kristus ilmoitti Isän Jumalan tahdon kaikkein 
kirkkaimmin, kuin yksikään aikaisempi profeetta. Ja profeettana hän vapauttaa ihmisen 
ymmärryksen tietämättömyyden pimennosta.  

Sanoihan apostoli Paavalikin aikoinaan Room.10:13-15: ”Sillä ”jokainen, joka huutaa 
avuksi Herran nimeä, pelastuu."  

14. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat 
uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?  

15. Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: "Kuinka 
suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!" 

Tarvitaan siis Jumalan sanan profeetallista tietoa Jeesuksen Kristuksen työstä, ennen kuin 
ihminen voi huutaa häntä avuksi.  

Siksihän me lähetämme lähettejäkin eri puolille maailmaa, jotta tieto Jumalan teoista 
menisi eteenpäin. Siksi tarvitaan myöskin uusia Raamatun käännöksi uusille 
kansanryhmille ja kielille. 

Jo aikoinaan psalmista runoili Ps.119:105:ssä: ”Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja 
valkeus minun tielläni.”  

Ja edelleen jakeessa 130, tuossa samassa psalmissa: ”Kun sinun sanasi avautuvat, niin 
ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä.”  

Profeetallinen sana Pyhässä Hengessä vastaanotettuna avaa meidän ymmärryksemme 
käsittämään kirjoituksia. 

 

Toiseksi: Ylimmäisenä pappina Jeesus Kristus uhrasi itsensä koko maailman syntien 
edestä. 

Vanhan-liiton veriuhrit olivat vain esikuvia siitä.  

Heprealaiskirjeessä kirjoitetaan 9:11-14:   

11.”Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja 
täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,  
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12. meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta 
kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. 

Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää 
lihanpuhtauteen,  

kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi 
itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista 
palvelemaan elävää Jumalaa!” 

Raamatun Hengen mukaan kaikki asiat tuli todistaa kahden tai kolmen todistajan sanalla, 
niin otamme tästä samasta asiasta vielä apostoli Pietarin todistuksen. Hän kirjoittaa 
1Piet.1:18-19 jakeissa:  

”18. tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut 
turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne,  

19.vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan,” 

Vieläkö selvemmin voi sanoa, kuten nämä kaksi Herran todistajaa?  

Meitä ei ole ostettu vapaaksi millään katoavalla kullalla ja hopealla, vaan Jumalan Pojan, 
Jeesuksen  Kristuksen, kalliilla verellä. Niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan, 
sanoo Pietari.  

Kristuksen veri oli Isän Jumalan edessä kyllin arvokas sovittamaan meidän syntimme. Se 
riitti Isälle lunastusmaksuksi, sillä Hän, Jeesus Kristus, ei ollut syntejä tehnyt, niin kuin me 
lihan ja veren kautta syntyneet. 

Hänhän syntyi neitsyt Marian kautta Pyhän Hengen alkuun panemana, niin kuin me 
jouluevankeliumissa olemme kuulleet.  

Jumala oli hänet siittänyt suoraan ilman miestä. Siksi hänen vaelluksensa oli pyhää ja 
puhdasta ja sovintoveri virheetön ja puhdas. Siinä meillä on toivo... 

 

Kolmanneksi, hänet voideltiin myös Kuninkaaksi. 

Kuninkaana hän tulee Sauerin mukaan hallitsemaan meidän tahtoelämäämme ja pystyttää 
rauhan ja rakkauden valtakunnan. 

Minulla on sellainen näkemys, että me kristityt kyllä hyväksymme Jeesuksen profeetallisen 
sanan ja myöskin ylimmäispapillisen Golgatan sovitustyön syntiemme tähden, mutta miten 
on?  

Hyväksymmekö me Hänet myös Herraksemme ja Kuninkaaksemme, joka hallitsisi meidän 
tahtoelämäämme? 

Tahtoelämämme niin herkästi lähtee omille teilleen.  

Tämä minunkin täytyy kivulla tunnustaa. Ja luulenpa etten minä ole ainoa, jonka 
tahtoelämä niin herkästi  mukautuu oman mieleni mukaan. Emme tahdo kuunnella, mitä 
Herramme meille Sanassaan puhuu. 

Eikä se kyllä taivukaan muutoin kuin sitä kautta, että saamme turvautua Hänen apuunsa ja 
armoonsa. 

Jossakin virressä muistaakseni veisaamme, että tahtoni aina on talttumaton, niin helpoille 
tielle se lähdössä on.  

Wilhelmi Malmivaara vuonna 1888 on runoillut: ”Tahtosi tiedän, kuulen varoituksen ja 
sydämessä tunnen kutsumuksen. Luoksesi, Herra, tulla tahtoisin, kun tiesi vain nyt oikein 
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tuntisin.” v.371:3. 

Ja apostoli Paavali kirjoittaa Room.7:18: ” Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän 
toteuttamiseen ei;  

Itsellämme ei ole sitä voimaa. Siksi tarvitsemme Herramme ja Kuninkaamme voiman. Ja 
Hän antaa sitä meille Sanansa ja Henkensä kautta mielellään. 

Joku oli valitellut joskus tätä elämän aluetta edesmenneelle tohtori Uuras Saarnivaaralle.  

Niin Saarnivaara oli sanonut. Eihän se niin vaikeata ole, kun tottelee vain. Siinäpä se onkin 
meidän ongelmamme. Emme tahdo niin helposti totella, muuta kuin omaa mieltämme. 

Mutta tässäkin asiassa Kristus on auttajamme. Ja apuvälineiksi Hän on antanut meille 
Sanansa ja Pyhän Henkensä. 

Meidän tulisikin syödä ahkerasti Jumalan sanan väärentämätöntä maitoa, kuten Pietari 
kirjoittaa: ”Halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset...” 

Kun joku oli aikoinaan valitellut uskon heikkoutta edesmenneelle urho Muromalle, niin 
Urho oli kysynyt, miten on Sanan lukemisen laita. Ja kun hän sai vastauksen ettei kovin 
hyvin. Niin Urho Muroma oli tokaissut: ”Syö”. 

 

Tämä raamattuopetus on pidetty Kuhmossa la 26.09.2009, Porissa ti 23.03.2010 ja 
Kankaanpäässä su 28.03.2010. (Muokattu 24.01.2011) 


